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Helse og sosialtjenesten kjennetegnes av å være arbeidsintensiv, 
kvinnedominert, mange deltidsstillinger, tøft arbeidsmiljø, høyt sykefravær, 
lav ledertetthet og har stor grad av heldøgntjenester. Det er derfor viktig å 
ha fokus på å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere, samt legge til 
rette for utvikling og nyskapning. Kompetanseplanen 2017-2021 synliggjør 
status, samt strategier for å nå dette målet. 

 

Hverdagsrehabilitering  
Hverdagsrehabilitering er en arbeidsmodell med fokus på forebygging 
og rehabilitering mens bruker bor i eget hjem.  
 

Istedenfor å tilby personer med funksjonssvikt kompenserende og 
passiviserende tiltak, vil de få et skreddersydd rehabiliteringstilbud med mål om mestring av 
hverdagens gjøremål. Målet er at mestringstankegangen skal være bærende for hele helse og 
sosialtjenesten. Teamet startet opp med tilbud til aktuelle brukere august 2017. 

Prosjekt demensomsorg  
Høsten 2017 startet to prosjekt; «Kompetansesenter for demensomsorg- 
Elvebakken sykehjem» og «Organisering av hjemmetjenester 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 helhetlig 
tjenestetilbud innen demensomsorgen.  
 

Styrking av habilitering og rehabilitering  
Med bakgrunn i Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-
2019) skal det utarbeides en plan for styrking av habilitering og rehabilitering. 
 

Planen skal gi en oversikt over hovedutfordringene 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 løpet av januar/18. 

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, samt at det er en arena for kompetanseheving  
 
********************************************************************************  

I løpet av 2017 har det vært et stort engasjement i forhold til OU-prosessen og ulike 
byggeprosjekt. Vi vil gi ros og skryt til alle som har deltatt og takker for at berørte 
medarbeidere på Helsesenteret har vært så positive og fleksible i 
ombyggingsperioden. Vi ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt år. 

Informasjonsmøter,  
OU- prosess  
Kommunalleder for Helse- og sosial 
har i løpet av året invitert ledere i 
HS, BU, verneombud, tillitsvalgte, 
styringsgruppe og prosjektgruppe 
til fire informasjonsmøter.  

Møtereferat og Powerpoint ligger 
på Alta kommune sin intranettside 
under «OU-prosess i Helse og 
sosial» 

 

Heltid i Nord 
Et utviklingsprosjekt der Alta er en 
av syv deltakende kommuner 

Formålet med prosjektet er å 
etablere en heltidskultur i Alta 
kommune som skal bidra til bedre 
kvalitet i tjenestene, brukerfokus, 
flest mulig ansatte i heltidsstilling og 
flere i større stillingsprosent, samt 
bedre ressursutnyttelse. 

 

Informasjon om OU-
prosess 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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