
Alta helsesenter, sykehjemmet – korttidsplasser. 
 
Kontaktinformasjon: 
 
Virksomhetsleder: Vibeke Lillevik 
E-post: vibeke.lillevik@alta.kommune.no 
Telefon: 78 45 55 01 
 
Stedfortreder: Trond Bjørnø 
E-post: trond.bjorno@alta.kommune.no 
Telefon: 78 45 55 00 
 
Telefon: Avdeling 1: 78 45 55 02 
Telefon: Avdeling 2: 78 45 55 00 
Besøksadresse : Markveien 31-33 
 
Sykehjemmet er en del av Alta helsesenter og ligger i sentrum av Alta. Det er 
kort vei til offentlige kontorer og butikker. Helsesenteret ligger fint til og er 
skjermet for trafikkstøy. Sykehjemmet åpnet som en del av helsesenteret i 1977 
og feiret 30 års jubileum i 2007. 
Mer informasjon om helsesenteret kan dere finne på denne nettsiden. 
 
Sykehjemmet har 21 plasser fordelt på 2 avdelinger.  
Vi har 16 rom hvorav 5 er dobbeltrom. 
 
 
Fra 2009 har vi vært i en omleggingsfase; Sykehjemmet ved helsesenteret 
erstatter alle faste langtidsplasser til korttidsplasser. Pr. desember 2015 er 19 av 
21 plasser blitt itl korttidsplasser.  
Det vil si at vi tar imot pasienter som har behov for rehabilitering, avlastning 
eller korttidsplass for kartlegging av hjelpebehov, eller i påvente av fast 
sykehjemsplass. 
 
Alta kommune har valgt å samle mange korttidsplasser ved en avdeling. Dette 
fordi man ønsker å sikre god kontinuitet, kvalitet og kompetanse på habilitering 
/ rehabilitering gjennom målrettet arbeid.  
Målet er at pasientene skal få opptrening og/eller tilrettelagt hjelp slik at de skal 
kunne klare seg hjemme lengre. Sykehjemmet har et tett samarbeid med 
fysioterapeuter og en ergoterapeut, slik at vi kan finne den riktige hjelpen til 
hver enkelt.  
Det betyr også at det ikke lenger vil være noen som får ”bo” her. Om noen 
trenger  heldøgnsomsorg vil de tilbys plass ved et av Altas øvrige sykehjem.  
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Hver uke har vi tildelingsmøte hvor man fordeler ledige plasser til de som har 
behov for det. Her deltar sykestua, hjemmetjenesten, rehabiliteringsavdelingen 
og sykehjemmet. 
Sykehjemmet har et tett samarbeid med hjemmetjenesten da mange av 
pasientene som kommer til oss allerede har hjelp i hjemmet eller vil komme til å 
trenge det ved utskrivelse. Da krever det et godt samarbeid mellom avdelingen 
og hjemmetjenesten. 
 
Her vil dere få en del nyttig informasjon som kan være med på å skape et godt 
samarbeid mellom pasienter, pårørende og personalet på avdelingen.  
 
Besøk. 
Sykehjemmet ønsker familie og venner av pasientene velkommen på besøk både 
formiddag og ettermiddag, men mellom kl. 13.00 og 16.00 er pasientene opptatt 
med trim, middag og hvile. Derfor ønsker vi at besøkende kommer før eller etter 
dette tidspunktet.  
Pårørende må gjerne ta med seg beboer hjem på besøk, ut på tur, kafe, kirke etc.  
 
Parkering. 
Biler må parkeres på parkeringsplassen foran helsesenteret. Det er 
parkeringsavgift mellom kl.08.00 og kl. 17.00 på hverdager og til kl. 15.00 i 
helger.  
 
Møblering. 
Sykehjemmet har 16 enkeltrom og 5 doble rom. Det er store gode rom som alle 
har eget bad og toalett. Rommene er møblert med seng, nattbord, garderobeskap, 
bord og stoler.  
 
Tv og telefon. 
De fleste rom har TV. I tillegg er det TV på stuene. Mange bruker egen mobil, 
men skulle du mangle det, er det ingenting i veien for at du kan få låne telefonen 
vår ved nødvendighet. 
 
Verdisaker og kontanter. 
Sykehjemmet kan dessverre ikke ta ansvar for verdisaker som smykker og 
kontanter som oppbevares på rommet. Kontanter/ lommebok kan leveres og 
kvitteres for og oppbevares i låst skap på avdelingen.  
 
 
 
 
 
 



Vasking og merking av klær. 
Privat tøy skal være merket før innkomst. Man kan enkelt kjøpe merkebånd 
eller merkepenn når vedtak om plass sendes. Det er pårørende som må ordne 
med vask av privat tøy. Det er kun avdelingens sengetøy og lignende som 
sendes til vaskeri.  
 
Frisør og fotpleie. 
Det er ikke frisør eller fotpleier tilknyttet helsesenteret. Det er imidlertid mange 
frisørsalonger ”rett over veien”, og det er fotpleier på vertshuset i Bossekopp. 
Sykehjemmet er behjelpelig med timebestilling for begge deler. Om det er 
mange som trenger dette kan vi bestille frisør eller fotpleier som kommer til 
avdelingen. 
 
Ergoterapeut/ fysioterapeut. 
Får du behov for hjelpemidler eller tilpasning av hjelpemidler vil vår 
ergoterapeut hjelpe deg med dette. Hun kan også dra hjem til deg for å se hvilke 
tilpasninger som må gjøres i ditt hjem for at det skal være mulig for deg å kunne 
bo hjemme.  
Vi har også fysioterapeuter tilknyttet avdelingen og de avgjør om, og i tilfelle 
hvilken form for fysioterapi du trenger. 
 
Fysioterapeuten leder fellestrim i avdelingen to gang pr.uke. 
 
Lege. 
Sykehjemmet har sykehjemslege en gang pr. uke. Ved behov for lege utover 
dette kontaktes legevakt. 
Avdelingen er delt i 3 grupper. Alle som jobber her har primæransvar for rom.  
En hjelpepleier og en sykepleier har sammen ansvar for et-to rom. De 
samarbeider til beste for pasienten, det være seg kartlegging, kontakt med 
pårørende, sørge for at rom og klær er i orden etc. 
 
Sosialt / aktiviteter. 
Sykehjemmet  har pr. nå en fast dag i måneden hvor trekkspillklubben spiller for 
oss. Da ordner vi med god kveldsmat og kakao. Vi har andakt annenhver uke.   
Den kulturelle spaserstokken som er et nasjonalt prosjekt skal videreføres og via 
frivillighetssentralen arrangeres det underholdning for oss med ulike artister, 
både lokale og andre. 
I sommerhalvåret prøver vi å være mere ute. Enten å gå tur,( i rullestol eller på 
egne ben) eller ut på terrassen i finvær.  
 
 
 
 



Mat og drikke. 
Sykehjemmet  ser på måltidene som en god anledning for fellesskap og hygge. 
Det å ordne seg mat kan også være en ”treningsarena” i et 
rehabiliteringsopplegg for de som skal hjem etter endt opphold. Du kan velge 
om du vil spise på stua med de andre eller om du vil spise på ditt eget rom. 
 
 


