
Sykehjem endrer 
rutiner for servering 
av måltid  
 
Kåfjord Sykehjem og Helsesenterets 
sykehjem har endret rutiner for 
servering av middag. Ekornsvingen 
og Elvebakken endrer rutinene i 
løpet av april. 

Stadig flere av landets sykehjem har 
erfart at tidsrommet mellom siste måltid på kvelden og første måltid neste dag er 
for lang. Videre er det fremkommet at beboere spiser for lite totalt sett i løpet av 
døgnet, noe som har resultert i at flere beboere ble undervektige. Underernæring 
kan få fysiske konsekvenser slik som økt fare for fall, redusert immunforsvar og 
forlenget restitusjonstid. Underernæring kan også resultere i 
konsentrasjonsvansker, apati og depresjon, noe som påvirker beboers livskvalitet. 
Det er derfor bedre å forebygge enn og behandle underernæring.  

Dette ønsket Kåfjord sykehjem og Helsesenter sykehjem å gjøre noe med. 
Tidligere ble middagen servert klokka 13.00 og deretter ble dagens tredje og siste 
måltid servert mellom kl. 18.00 og 19.00. Nå er middagen ved Kåfjord flyttet frem 
til klokken 16.00 og beboerne får en varmlunsj midt på dagen. Sykehjemmet 
gjennomførte endringen fra og med 16.01.17 og erfarer at pasientene sover bedre 
om natten, er mer våkne og aktive på dagen, samt at de generelt virker mer 
tilfreds.  

For Helsesenter sykehjem sin del er det kun 14 dager siden de endret 
middagsrutinen (20.03.17), men ser allerede nå at beboerne er roligere på natten. 
Videre erfarer sykehjemmet at ved å flytte middagen til utpå ettermiddagen fikk 
de mere tid til aktiviteter sammen med beboerne på dagen og de ansatte fikk en 
mindre hektisk dagvakt.  

Elvebakken sykehjem og Ekornsvingen sykehjem starter opp med servering av 
middag på ettermiddagen fra og med den 03.04.17.  

Helse og sosial, OU-prosess 

Den 02.03.17 inviterte Kommunalleder i Helse- og sosialtjenesten ledere i HS, 
BU, verneombud, tillitsvalgte, samt styringsgruppen og prosjektgruppen for OU-
prosessen til Informasjonsmøte  
 
Tema på møtet var informasjon fra Helse og sosialtjenesten, informasjon og 
fremdrift vedrørende OU-prosess, samt rullering av kommunedelplan HS. 
Kompetanseplan HS er straks ferdig utarbeidet, og arbeidet så lang ble presentert 
på informasjonsmøtet. På Helsesenteret vil det de kommende 2-3 årene skje 
omfattende ombygging og utbygging, blant annet skal Finnmarkssykehuset starte 
bygging av Alta Nærsykehus høsten 2017.  
 
Referat og Power Point fra møtet er lagt ut på intranett under «OU-prosess i Helse 
og sosial» 

Helsesenter, vestibyle 

Nytt inngangsparti til Alta 
Helsesenter er snart ferdig og klar til 
å tas i bruk. 

Dette blir et felles inngangsparti for 
alle tjenester på Helsesenteret, derav 
blant annet spesialistpoliklinikk, 
dialyse, fødestue, diabetesteam, 
flyktningehelsetjenesten, psykiatri 
(Finnmarkssykehuset og Alta 
kommune) og legevakt. 

I vestibylen vil det bli venteplasser og 
en kantine som skal benyttes av både 
besøkende/pasienter og ansatte. 

Grunnet sluttføring av fasadearbeid 
vil kontainerinngangen stenge 18.- 
30. april. Berørte parter må benytte 
alternative inngang. Vestibylebygget 
vil stå ferdig i mai (uke 20/17). 

 

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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