
 

Altagårdshagen demenssenter 
Elvebakken sykehjem er avviklet, og omgjøring til 
Altagårdshagen demenssenter pågår for fullt.  
Omorganiseringen må ses i sammenheng med planlagt 
styrking og omlegging av hjemmetjenesten.  
 
Altagårdshagen har gjennomgått en omfattende 
omstilling de siste årene. Dette har blant annet 
innebefattet omlegging fra «ordinært» sykehjem til nå 
omsorgsboliger, aktivitetstilbud og avlastningstilbud. 

Demenskoordinator, demensteam og arbeidslag i hjemmetjenesten vil også ha lokaler på 
senteret.  
 
Ved å lokalisere dagtilbud til personer med demens som en egen avdeling på Altagårdshagen vil 
det gi mulighet for utvidelse av tilbudet, slik at flere hjemmeboende eldre skal kunne 
nyttiggjøre seg tilbudet. På dagsenteret vil det bli ulike aktiviteter, som også de andre 
avdelingene på huset kan benyttes seg av. Dagtilbud Aspelund vil fortsatt drives videre slik det 
gjøres i dag. 
 
Målet med tilbudet i Altagårdshagen er at man, ved å samle flest mulig av tjenestene til 
brukergruppen under ett tak, gir et bedre tilbud til personer med demens.  
Brukerne får færre ansatte å forholde seg til, og de vil møte ansatte med interesse og 
kompetanse innen demensomsorg. De eldre vil også få tjenester på flere trinn i omsorgstrappen 
på ett sted og overflytting mellom trinnene vil bli mer smidig ved at ansatte kan følge bruker på 
flere trinn. Samlet gir dette et helhetlig tjenestetilbud til bruker og pårørende ved at det skaper 
trygghet for bruker og pårørende og vil være et viktig og avgjørende bidrag i arbeidet med å 
utsette behovet for sykehjemsplasser. 
 
Ved ny organisering av Helse og sosialtjenesten vil Altagårdshagen demenssenter bli en egen 
virksomhet. 
 

Prosjekt Hjem-Dem 
Styrking av hjemmetjenesten med fokus på blant annet helhetlig pasientforløp bidrar til at 
eldre mestrer å bo hjemme lengre. 

Med virkning fra og med 01.09.18 etablerte hjemmetjenesten et eget arbeidslag for personer 

med demens. Målsettingen med tilbudet er at den eldre skal få et helthetlig og godt 

pasientforløp med utgangspunkt i personsentrert omsorg. Hovedmålet er et den eldre skal 

mestre å bo lengst mulig hjemme. De ansatte har fokus på tillitsskapende arbeid og pårørende 

samarbeid, samtidig som det er faglig fokus mot blant annet ernæring og kosthold. 

Arbeidslaget består av en fast gruppe ansatte som har ansvar for oppfølging av et gitt antall 

hjemmeboende. Ved å organisere seg i mindre team/arbeidslag vil de hjemmeboende møte 

samme ansatte over tid, og evaluering og oppfølging av den enkelte eldre vil ivaretas på en 

helhetlig måte. Samtlige hjemmeboende eldre får oppnevnt sin personlige primærkontakt 

tilhørende arbeidslaget. Intensjon er at man skal kunne fange opp endringer i pasientens fysiske 

og psykiske helsetilstand på et tidlig tidspunkt og kunne iverksette systematisk og målrettet 

tiltak. Tjenesten har fokus på hva som er viktig for den enkelte pasient.                                                                                       

Evaluering av prosjektet så langt viser at bruker og pårørende er godt fornøyd med tilbudet. 

Ny organisering av HS 
Den 10.04.19 vedtok kommunestyret 
ny organisering av Helse og 
sosialtjenesten. Målet er at ny 
organisering iverksettes innen 
oktober 2019 
 
For å ivareta alle berørte parter i 
omstillingsprosessen er det utarbeidet 
en fremdriftsplan. Planen er et 
«levende dokument» og vil bli justert 
ved behov. 
 
Omstillingsplan- ny organisering av 
Helse og sosialtjenesten, 
Fremdriftsplan for 
omorganiseringsprosessen (vedtatt i 
prosjektgruppen 15.05.19), samt nytt 
organisasjonskart for Helse og 
sosialtjenesten (vedtatt i 
kommunestyret 10.04.19) er lagt ut 
på intranett under «OU-prosess i 
Helse og sosial», «Ny organisering HS 
2019». Siden oppdateres fortløpende 
 
 
 
 

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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