
Pårørendestøtte «Fra usynlig til 
verdsatt og inkludert»,  
Helse og sosialtjenesten har igangsatt et prosjekt 
med fokus på pårørendestøtte.  
 
Pårørende kan være en uunnværlig ressurs for sine 
nære og kjære, men det å vise omsorg og det å 
«hjelpe til» over tid kan medføre at en trenger hjelp 
til å ta vare på seg selv.  
 

For pårørende kan det være vanskelig å orientere seg om kommunens tilbud og 
den enkeltes rettigheter. Det er en stor utfordring å sikre tilstrekkelig, god og 
tilpasset informasjon og kunnskap til pårørende, dette ønsker Alta kommune nå 
å gjøre noe med.  
 
Gjennom prosjektet Pårørendestøtte i Alta kommune «Fra usynlig til verdsatt og 
inkludert» ønsker man å kartlegge behov for tjenester, utbedre og forbedre 
informasjonsformidlingen og utvikle gode systemer med mål om å involvere og 
hjelpe pårørende. 
 
Helsedirektoratet ga i januar 2017 for første gang ut Veilederen om pårørende i 
helse- og omsorgstjenesten, en veileder som omhandler involvering av, og 
støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.  
 
Alta kommune arbeider for å gi alle pårørende den forebyggende støtten og den 
hjelpen de trenger for å mestre sine liv på en best mulig måte. Vi i Alta 
kommunen vil, ved hjelp av Helsedirektoratets tilskuddsordning for Helhetlig 
støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver, arbeide for utviklingen av 
kommunale modeller og strategier som setter oss i stand til å nå de mål 
pårørendeveilederen angir.  
 
Linda Suhr er prosjektleder. Prosjektet er organisatorisk underlagt Virksomhet 
for bistand, men vil ha pårørende av tjenestemottakere i hele helse og sosial 
som sitt nedslagsfelt.  
 

Fremdrift Alta Omsorgssenter 
Omsorgssenteret forventes ferdigstilt høst 2020. Byggeprosessen forløper som 
planlagt og det er så langt ikke meldt om forsinkelser. 
 
Bygget vil romme både sykehjem, omsorgsboliger, ergo/fysioterapitjenesten, 
hjemmetjenesten, dagsenter, resepsjon, kantine og produksjonskjøkken.  

Pr dags dato er Ungbo mer eller mindre ferdig. Men ingen avdelinger/enheter 
vil tas i bruk før hele bygget er ferdigstilt og formelt overtatt av Alta kommune. 
Dette blant annet av sikkerhetsmessige årsaker da det vil pågå bygging andre 
steder på bygget.  

Nye Virksomhetsledere 
Rekrutteringsprosessen pågår som 
planlagt for de fem utlyste stillingene. 

Det var mange gode søkere til de fem 
utlyste virksomhetslederstillingene og 
samtlige intervju er nå gjennomført.  

I første omgang ble det lyst ut stilling som 
virksomhetsleder for Psykisk helse og rus, 
Hjemmetjenester, Mestring og 
rehabilitering, Omsorgsboliger og 
aktivitet og Altagårdshagen 
demensomsorg. 

Målet er at man skal ansette nye 
virksomhetsledere innen utgangen av 
september. 

Nå er også den aller siste stillingen, 
virksomhetsleder Tilrettelagte boliger lyst 
ut. Søknadsfristen er satt til 29.09.19 

 
 
 

 
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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