
Inngangsparti ved Helsesenteret i byggeperioden 
Vestibylebygget (E3) skal rives og Alta Helsesenter skal få nytt inngangsparti. Når 
vestibylebygget er ferdig vil det bli hovedinngangen til Alta Helsesenter og 
Nærsykehuset. Den nye vestibylen vil blant annet inneholde kantine, resepsjon 
og venteareal. 
 
Forberedelse til rivning vil foregå i juni/juli. Rivning av E3 vil starte 01.08.16 og 
være ferdig til 02.09.16 (5 uker). Innen den 25.11.16 vil bygget være tett og 1. mai 
2017 kan vi ta i bruk nytt inngangsparti. 
 
Foran vestibylebygget vil det plasseres gjerde og en brakke. Innenfor dette 
området er det ikke tilgang for publikum.  
 
På grunn av bygging av ny vestibyle vil tilgangen til eksisterende bygninger bli 
begrenset. Inngangsparti som kan benyttes i byggeperioden er: 

 Inngang A: Tannhelsetjenesten, Dialyse, Rus og psykiatri, 
Miljøarbeidertjenesten, Administrasjon for Helse og sosial, Postlevering, 
Møterom Bojobesk og Lodikken. Her kan trapp og heis benyttes. 

 Inngang B: Flyktningehelsetjenesten, Diabetesteam, Laboratoriet, Legevakt, 
Spesialistpoliklinikk, Dagkirurgi, Røntgen, VPP/BUP, Døgnenhet Post Alta 

 Inngang C: Fødestue, Sykestue, Kantine, Helsesenterets sykehjem, Møterom 
Lille Haldde, Borras og Sarves. Her kan heis og trapp benyttes.  

Av sikkerhetsmessige årsaker vil det settes opp en tunellcontainer som ny inngang 
til fødestua, sykestua og Helsesenterets sykehjem.  
 
 
Det er viktig at pårørende, brukere, pasienter og andre velger rett inngang til 
Helsesenteret da intern gjennomgang blir umulig. Det vil komme informasjon 
utenfor hvert inngangsparti.  
 
Inngang til avdelingene vises på illustrasjon nedenfor. 

 

Alta Omsorgssenter

 
Kommunestyre vedtok 21.06.16 at 
Alta Omsorgssenteret skal bygges i 
henhold til utarbeidede planer. 
 

Du finner saksfremlegg og selve 
skisseprosjektet på hjemmesiden til 
kommunen. Gå til «Politikk og 
demokrati». Klikk på «Møtekalender 
og sakspapirer», møte i 
Kommunestyret 21.06.16.  

Alta Helsesenter fått ny 
varig postadresse 
Adressen er: Alta Helsesenter, Avd: 
........., Postboks 1383, 9506 Alta 
 

Informasjon om OU-
prosessen i Helse og sosial 
På Alta kommune sin Intranettside 
legges det ut informasjon om OU-
prosessen. 

Under «OU-prosess i Helse og sosial» 
legges det ut referat fra 
prosjektgruppen og styringsgruppen, 
nyheter, referat fra Informasjonsmøte 
og andre dokumenter.  

Siden oppdateres forløpende.  
 
Les mer på: 
https://www.alta.kommune.no/ou-
prosess-i-helse-og-sosialtjenesten.no 
 
Ved spørsmål, ta kontakt med 
prosjektleder Ingunn Torbergsen,  
784 55410, into@alta.kommune.no 
Prosjektmedarbeider Jorunn S. 
Nordholm, 784 55404 
jnor@alta.kommune.no 
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