
                                                                              
19. oktober ble 
smarthuset i Alta åpnet 
«Jeg bor smart» er den første 
visningsarenaen for velferdsteknologi i 
Finnmark. Arenaen er et tilbud til alle 
kommuner i Finnmark. 
 
Visningsarena for velferdsteknologi er 
etablert for å kunne vise frem for 
aktuelle brukergrupper ulike 
velferdsteknologiske løsninger for 

trygghet, sikkerhet og mestring. Visningsarenaen ønsker å nå aktuelle brukere på 
et tidlig tidspunkt. 
 
Smarthuset «jeg bor smart» er innredet som en leilighet med velferdsteknologiske 
løsninger og smarte hjelpemidler som bidrar til økt egenmestring og større 
trygghet i eget hjem og på institusjon. Her vil man få demonstrert teknologiske 
løsninger som kan være alt fra enkle hjelpemidler man kjøper selv, til mer avansert 
teknologi. Smarthuset skal i tillegg bidra med løsninger til en smartere 
arbeidshverdag for ansatte i helse- og omsorgssektoren. 

Gå inn på nettsiden www.jegborsmart.no der du kan du lese mer om de ulike 
produktene. Blant annet kan du lese om selen Selma som er et interaktivt 
kjæledyr. Her er det også mulig å melde seg på visninger i smarthuset. 

Informasjonsmøtet 
Den 09.10.17 inviterte Kommunalleder i Helse og sosialtjenesten ledere i HS, 
verneombud, tillitsvalgte, samt styringsgruppen og prosjektgruppen for OU- 
prosessen til Informasjonsmøte 
 
Tema på møtet var informasjon fra Helse og sosialtjenesten, med vekt på at Helse 
og sosial har utarbeidet en forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, 
samt at Smarthus visningsarena for velferdsteknologi ble presentert.  
 
Heltidskultur er et fokusområde som vil bli vektlagt i årene fremover og «Lilla 
Prosjekt» er et prosjekt med fokus på alternativ turnusordning. Prosjektets 
mandat var å øke stillingsstørrelser og redusere uønsket deltid.  

Til slutt fikk møtedeltakerne informasjon om fremdrift i OU-prosessen, Alta 
omsorgssenter, kompetansesenter Demensomsorg og prosjekt hjemmetjenester 
til personer med demens.  

I løpet av siste halvt år har alle kommunale sykehjem endret rutinene til at de nå 
serverer sen middag. Alta kommune får mye skyt og positiv omtale for endringen 
som er gjennomført, blant annet er dette lagt merke til av forbrukerrådet som gir 
honnør til Alta kommune. 

Referat og Power Point fra møtet blir lagt ut på intranett under «OU-prosess i 
Helse og sosial» 

Byggeprosjekt 
Alta omsorgssenter er nå inne i 
samspillsfasen, som vil vare ut 
november måned. Det avvikles møter 
med brukergruppene og 
styringsgruppen med mål om å avklare 
at tilbudet er i samsvar med 
konkurransegrunnlaget. Videre vil man i 
perioden bearbeide konseptet med 
fokus på å få til et best mulig produkt. 

Bygget vil også i perioden gjennomgås 
med tanke på å redusere kostander. 
Målet er at man ikke skal gjøre 
eksisterende funksjoner dårligere, men 
at prisreduksjon knyttes til utvendig 
materialvalg, vindusflater, sedum på 
taket osv 

Ved Skansen Aktivitetssenter har 
forberedelsene av selve tomten tatt 
lengre tid enn antatt. Tomten er nå 
ferdig bearbeidet og forberedende 
byggearbeid er påbegynt.  

Bygget forventes å kunne tas i bruk før 
utgangen av 2018. 

 

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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