
 

Offisiell åpning av Skansen Aktivitetssenter 

Den 26.03.19 ble Skansen Aktivitetssenter offisielt åpnet.  
Ordfører, arkitektene, Husbanken og Aksis overbrakte 
hilsninger på åpningsdagen.   
 
Skansen Aktivitetssenter gir tilbud til personer med fysisk og/ 
eller kognitiv funksjonsnedsettelse. Senteret har en klar 

funksjonsinndeling der fellesareal er plassert sentralt i bygget, mens arbeidsdelen og basene er 
plassert i hver sin del av bygget. Både basene og senterets arbeidsrelaterte del har hver sine 
inngangsparti, noe som er med på å signalisere byggets varierte funksjoner. Fra hovedinngangen 
kommer man inn i et allrom som visuelt åpner seg med panoramautsikt mot sjøen. 
 
Skansen Aktivitetssenter har hovedfokus på forebyggende arbeid, og senteret har et særskilt 
fokus på kosthold og fysisk aktivitet. Det er ansatt personell med spesifikk kompetanse på nevnte 
områder. 
 
Senteret fikk også mange fine gaver. Aller mest begeistring vakte gaven fra entreprenøren, da 
prosjektleder Sindre Hammernes Pedersen fra PEYMA kunne fortelle at de spanderte et komplett 
lydanlegg til kantina/allrommet på Skansen. 

På kvelden var det omvisning, kaffe og kake for foresatte og familie.                                

Prosjekt og tiltak i Helse og sosial 
Det pågår et omfattende omstillings- og endringsarbeid i Helse og sosialtjenesten. Nedenfor er 
en oversikt over ulike pågående eller planlagte prosjekt, samt tiltak som er iverksatt seneste 
tid. Listen er ikke uttømmende. 
 

 Organisasjonsutviklings (OU)-prosess i Helse- og sosialtjenesten Alta kommune 

 Omstillingsprosjekt «Alta kommune endret for livskraftig drift», her er det mange  

   pågående tiltak  

 Prosjekt Kompetansesenter for demensomsorg i Alta Elvebakken sykehjem 

 Prosjekt Organisering av hjemmetjenester til personer med demens 

 Prosjekt Visningsarena for velferdsteknologi 

 Prosjekt Spredning og implementering av velferdsteknologi i Finnmark 

 Forprosjekt «Kvalifiseringsstøtte – offentlig sektor». Nye samarbeidsformer mellom     

kommune og forskning/ UIT arktisk universitet, implementering av velferdsteknologi 

(søknad levert) 

 Opptrappingsplan, styrking av habilitering og rehabilitering i helse og sosialtjenesten 

 Hverdagsrehabiliteringsteam  

 Heltidskultur 

 Prosjekt pårørendestøtte 

 Forbedringsteam, Det gode pasientforløpet (læringsnettverk) 

 Frisklivssentralen har lavterskeltilbud som blant annet Frisliv UNG, Kostholdsveiledning,  

         Tobakkfri, Kurs i depresjonsmestring (KiD) m.m 

 Vurderingsteam. Fokus på saksbehandling og internt samarbeid mellom virksomhetene 

Ny organisering Helse og 
sosial 
Det planlegges ny organisering av 
Helse og sosialtjenesten  
Som en følge av behov fremkommet i 
prosjekt innen demensomsorg, 
organisering av hjemmetjenester og 
bistand, samt at Alta Omsorgssenter 
ferdigstilles i 2020, er det behov for å 
se på organiseringen av hele Helse og 
sosialtjenesten.  
 
Ny organisering av Helse og 
sosialtjenesten ble vedtatt i 
kommunestyret den 10.04.19 
 
Som et ledd i informasjonsformidling 
grunnet ny organisering og pågående 
omstillingsprosesser, vil det i en 
periode fremover sendes ut 
Nyhetsbrev hver 2.-3. uke.  
 
I neste nyhetsbrev vil det informeres 
mer om prosessen vedrørende ny 
organisering i Helse og sosial 
 
 

Informasjon om OU-
prosess 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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