
Skansen 
Aktivitetssenter 
Arbeidsgruppen «Skansen 
Aktivitetssenter» har avsluttet 
sitt arbeid, og utarbeidet en 
rapport med anbefalinger for 
videre arbeid. Arbeidsgruppen 
har drøftet framtidig 

tjenestetilbud, arbeidsmetoder, driftsplan og velferdsteknologiske løsninger. 

Tilbudet ved Skansen skal bidra til at den enkelte kan ha en aktiv og meningsfull 
tilværelse der de kan utvikle, vedlikeholde og nyttiggjøre egne ferdigheter og 
kunnskaper på best mulig måte. Brukeren skal ha innflytelse på egen hverdag, i 
nært samarbeid med pårørende og verge. Tilbudet skal være differensiert fra 
aktivitet til tilrettelagt arbeid og favne alle, uavhengig av funksjonsnivå.  

Skansen Aktivitetssenter skal driftes i nært samarbeid med utvalgte botiltak. Tett 
samarbeid vil fremme god kvalitet i tjenesten ved at brukerne får et helhetlig, 
individuelt tilrettelagt og faglig godt tjenestetilbud. Samarbeidet vil også bidra til 
at den enkelte tjenestemottaker får betraktelig færre ansatte å forholde seg til og 
vil motta et mer stabilt tilbud. Tett samarbeid med botiltak vil også gi økt 
heltidskultur.  

Rapporten ble godkjent i HUHS og Adm.utvalget henholdsvis 04.05.17 (sak 22/17) 
og 08.05.17 (sak 18/17). I vedtaket står det «Videre planlegging av driften skal ta 
utgangspunkt i anbefalinger som ligger i rapporten og i saksfremlegget». 

Rapporten legges ut på intranett under «OU-prosess i Helse og sosial». 

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering  
Habilitering og rehabilitering berører mange brukere/pasienter i Helse- og 
sosialtjenesten. Regjeringen har utarbeidet en opptrappingsplan for perioden 
2017-2019. 

Opptrappingsplanen gir en oversikt over hovedutfordringene på habiliterings- og 
rehabiliteringsfeltet og fastlegger kortsiktige og langsiktige strategier for å møte 
disse. De viktigste strategier og tiltak som skal bidra til at mål i planen oppnås er 
«Involvering og deltakelse- hva er viktig for deg?», «Helhetlig pasientforløp- nye 
løsninger og arbeidsformer», «Kapasitet», «Kompetanse, fagutvikling og 
forskning», samt «Arbeid og helse». 

Brukermedvirkning, uavhengig av aldersgruppe, funksjonsnivå og diagnose er 
sentralt i alt arbeid tjenestene yter, noe som også fremheves i planen. Videre 
fremkommer det at tjenestene må ha økt fokus på samarbeidsarena med 
brukerorganisasjoner og frivillig lag og foreninger.  

I planen fremkommer det at en forutsetning for godt rehabiliteringstilbud er 
koordinering og samarbeid mellom tjenestene, på tvers av tjenestenivå og mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommune. Videre er fokuset på økt kompetanse og 
etablering av nye arbeidsformer og metoder sentral i opptrappingsplanen. 

Dag- og arbeidssenteret 
Nye Skansen Aktivitetssenter 
forventes ferdigstilt høsten 2018 

Grunnet oppstart bearbeiding av tomt 
til Alta Omsorgssenter må 
bygningsmassen til Dag- og 
arbeidssenteret rives.  

I påvente av at Skansen 
Aktivitetssenter ferdigstilles vil Dag- 
og arbeidssenteret ha tilhold i 
midlertidige lokaler fra og med juni 
2017. 

Barneavlastningen 
Nye barneavlastningen er snart 
ferdig og klar til å tas i bruk 

Grunnet oppstart bearbeiding av tomt 
til Alta Omsorgssenter må 
bygningsmassen ved Follumsvei rives.  

Ferdigstillelse av nye lokaler på 
sandfallet pågår for fullt, og forventes 
å kunne tas i bruk før sommeren 
2017. 

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 
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