
                                                                                                                                                                              
Fem nye Virksomhetsledere ansatt 

Nå har alle som har fått tilbud om virksomhetslederstilling takket ja og vi gleder oss 
stort til å ta imot fem nye virksomhetsledere i Helse og sosialtjenesten 
 
Da alle er i annen jobb pr dags dato, er oppstart i stillingen fra 02.01.20. Det er mulig at 
enkelte kan starte litt tidligere. 
 

Virksomhetsleder Psykisk helse og rus, Sara Kristine Loso  

Sara-Kristine er 53 år og utdannet sykepleier med videreutdanning 
innen psykisk helse. Hun har mange års ledererfaring fra både 
kommune og spesialisthelsetjeneste, og kommer fra stilling som 
enhetsleder ved VPP Alta, Finnmarkssykehuset. For øvrig kan vi 
nevne at Sara-Kristine er gift og har to voksne barn. På fritiden liker 
hun å padle, går på jakt og scrapper (papirhobby). 

 
 
Virksomhetsleder Hjemmetjenesten. Siw Anita Sletten 
Siw Anita er 36 år og utdannet sykepleier med videreutdanning innen 
helseledelse og omsorgsteknologi. Hun har erfaring fra både 
sykehjem og hjemmetjeneste, og kommer fra stillingen som 
avdelingsleder i Sone Øst. Siw Anita er gift og har to barn. På fritiden 
bruker hun mye tid på familien, og hun er også glad i å spille 
trommer. 
 
                                                                                                                

Virksomhetsleder Mestring og rehabilitering, Tom Erling 
Henriksen 
Tom Erling er 36 år ung. Han er utdannet gjennom forsvaret og 
videre 2 bachelorgrader som fysioterapeut og akupunktør. I dag 
arbeider han som sektorleder for Helse og omsorg i Kvalsund. 
Tom Erling er gift med Hanne og de har to gutter på 8 og 5 år. 
Som familie trives de best ute og er stadig i fjellet eller ved elva. 
 

 
 
Virksomhetsleder Omsorgsboliger og aktivitet, Gro Karlstrøm 
Gro er sykepleier med videreutdanning i akuttsykepleie. Hun har 
mange års erfaring som leder på ulike nivå i helse- og 
omsorgstjenesten. I dag arbeider hun som sykepleier ved legevakta i 
Alta. Gro er gift og har fire voksne barn og fire barnebarn. Når hun har 
fri liker hun å bruke naturen for turer av alle slag. 
 
 

Virksomhetsleder Altagårdshagen Stina Paulsen 
Stina er 47 år, opprinnelig fra Lakselv og flyttet til Alta 
i 1993.  Hun er sykepleier med videreutdanning innen 
helseledelse. Hun kommer fra stillingen som avdelingsleder i 
sone vest/ytre vest. Stina har to barn. På fritiden liker hun å være 
sammen med familie og venner, og hun er glad i å være på tur. 

Virksomhetsleder Helse 
og sosialtjenesten 
Det er ikke bare nye virksomhetsledere 

i Helse og sosial. Tre av dagens 

virksomhetsledere fortsetter i nye 

virksomheter. En virksomhet er ikke 

besatt enda 

  

 

Virksomhetsleder Aktivitet og 

tilrettelagte tjenester, Siri Isaksen  

Virksomhetsleder Sykehjem, Inger 

Johanne Kristensen 

Virksomhetsleder Legetjenesten, Gøril 

Karlsen 

 

Virksomhetsleder Tilrettelagte boliger 

er ikke besatt enda. Her fungerer Siri 

Isaksen som virksomhetsleder frem til 

ny leder er på plass 

 

 

 

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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