
Prosjekt i Helse og sosialtjenesten 
Helse og sosial har igangsatt flere 
nye prosjekt. Prosjektene har fokus 
på økt brukermedvirkning og 
tettere dialog med pårørende og 
øvrige samarbeidsparter, samt at 
de skal bidra til bedre kapasitet og 
økt faglig kompetanse. Samtlige 
prosjekt er finansiert med eksterne 
midler. 
 

 
Kompetansesenter for demensomsorg- Elvebakken sykehjem  
Målet er å utvikle Elvebakken sykehjem til å bli blant landets fremste 
kompetansesenter for demensomsorg i kommunal regi. Prosjektet skal utrede og 
avklare hvilke tjenester som skal gis ved kompetansesenteret. Omleggingen ved 
Elvebakken sykehjem skal også fungere som en pilot for fremtidig drift av 
sykehjemsavdelinger ved Alta Omsorgssenter.  
 
Organisering av hjemmetjenester til personer med demens 
Prosjektet vil ha fokus på utvikling av nye arbeids- og organisasjonsformer i 
hjemmetjenestene. Det skal prøves ut teambasert organisering til personer med 
demens. Det er naturlig å se utviklingen av demensomsorgen i hjemmetjenesten i 
sammenheng med tjenester som skal tilbys ved kompetansesenteret, med fokus 
på et mer helhetlig tjenestetilbud innen demensomsorgen.  
 

Det er lyst ut etter prosjektleder som skal dekke begge ovenfor nevnte prosjekt. 
 
Hverdagsrehabilitering  
Hverdagsrehabilitering er en arbeidsmodell med fokus på forebygging og 
rehabilitering mens bruker bor i eget hjem. Istedenfor å tilby brukere med 
funksjonssvikt kompenserende og passiviserende tiltak, vil de få et skreddersydd 
rehabiliteringstilbud med mål om bredere mestring av hverdagens gjøremål. Et 
tverrfaglig team veileder og tilrettelegger i forhold til treningsopplegget som er 
satt for at bruker skal kunne nå sine egne mål. Målet er at mestringstankegangen 
skal være bærende for hele helse og sosialtjenesten. Det forventes at tilbudet er 
fullt operativt høsten 2017.  
 
Visningsarena for velferdsteknologi 
Visningsarena for velferdsteknologi er etablert for å kunne fremvise for aktuelle 
brukergrupper ulike velferdsteknologiske løsninger for trygghet, sikkerhet og 
mestring. Visningsarenaen ønsker å nå aktuelle brukere på et tidlig tidspunkt, samt 
at det også er en arena for kompetanseheving for ansatte innenfor feltet.  
 
Styrking av habilitering og rehabilitering 
Med bakgrunn i «Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019», 
skal det utarbeides en plan for habilitering og rehabilitering. Planen skal gi en 
oversikt over hovedutfordringene på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet og 
fastlegge kortsiktige og langsiktige strategier for å møte disse. Prosjektet vil ha 
fokus på å utvikle nye samarbeidsarena, og nye arbeids- og organisasjonsformer i 
Helse og sosialtjenesten. Brukerorganisasjoner skal involveres i arbeidet.  

Videreutdanningen i 
demensomsorg og 
alderspsykiatri 
Høsten 2017 startet 18 studenter fra 
Alta på studie «Videreutdanningen i 
demensomsorg og alderspsykiatri»  
 

Videreutdanningen er et nett- og 
samlingsbasert deltids studie over 2 år 
Utdanningen er yrkesrettet og 
opplæringen foregår i nær samhandling 
med praksis og gir spisskompetanse i 
miljøbehandling innen demensomsorg 
og alderspsykiatri. 
 

Studentene har sitt daglige virke ved 
samtlige sykehjem; Elvebakken, 
Ekornsvingen, Kåfjord, Furuly og 
Bossekop. Hjemmetjenestens tre soner 
er også representert, samt forsterket 
skjermet enhet og virksomhet for 
Bistand.   
 

Studiet er et ledd i kompetansehevende 
tiltak og er i tråd med sentrale føringer, 
Kompetanseplan 2017-2021 og OU i HS. 
Studentene vil bli en viktig ressurs i 
demensomsorgen i årene fremover! 

Informasjon om  
OU-prosess 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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