
                                                                            
Virksomhetsleder for tilrettelagte boliger er tilsatt 
Nå har også virksomhetsleder for tilrettelagte boliger, Anita Tangen takket ja. Vi 
gleder oss masse til hun begynner 01.01.20.  

Anita er 39 år og utdannet sykepleier med videreutdanning 
innen helseledelse, prosjektledelse og informasjonsteknologi. 
Hun har hatt permisjon fra sin stilling som avdelingsleder for 
Vertshuset eldresenter de siste to årene for å jobbe som 
prosjektleder for demensprosjekter i Alta kommune. Anita er 
gift og har tre barn. På fritiden liker hun å være sammen med 
familie, hun er en ivrig elvefisker og hun er glad i å være på tur 
av alle slag.  

Anita har allerede vært å hils på og har så smått begynt å bli 
kjent med de ulike boligtiltakene hun skal være leder for.  

Overgangsfaser fra gammel til ny organisering i Helse 
og sosialtjenesten 
Den 01.11.19 begynte Gro Karlstrøm som virksomhetsleder for Omsorgsboliger og 
aktivitet. Den 01.12.19 begynner Sara Kristine Loso som virksomhetsleder for Psykisk 
helse og rus. De øvrige virksomhetslederne begynner den 01.01.20. 

For å få overgangsperioden mellom gammel og ny organisering til å flyte best mulig, vil 
de nye virksomhetslederne gradvis sette seg inn i arbeidet.  

Gro Karlstrøm har ansvar for omsorgsboligene i Talvik og Vertshusets omsorgsboliger. 
Når Alta omsorgssenter er innflyttingsklart høsten 2020 vil hun i tillegg få ansvar for 
omsorgsboligene og ungbo på Alta omsorgssenter. Gro starter også med planlegging og 
organisering av de øvrige avdelinger i virksomhet.  

Når Sara Kristine Loso begynner i desember vil hun sette seg inn i drift og organisering 
av virksomhet for psykisk helse og rus. Deretter vil arbeidet med organisering av de 
ulike avdelingene i virksomheten starte.  

Dagens Virksomhetsledere fungere som ledere for de respektive virksomhetene frem til 
de nye virksomhetslederne er på plass. 

 

Fremdrift Alta Omsorgssenter 
Alta Omsorgssenter ferdigstilles i løpet sommer/tidlig høst 2020. Helse og 
sosialtjenesten planlegger for en gradvis innflytting på senteret fra og med 01.11.20 
 
Fremdrift byggeprosess på Alta omsorgssenter går som planlagt. Etter at bygget er 
ferdigstilt sommeren 2020, vil de påfølgende månedene utover sensommer/høst gå til å 
teste anlegg og drift på bygget. Når dette er klart kan ansatte og beboere fra Helse og 
sosialtjenesten begynne fysisk innflytting. 
 
Arbeidet med løst inventar og utstyr er påbegynt. Det er også nedsatt en navnegruppe 
som snart er ferdig med sitt arbeid i forhold til navnsetting av avdelinger og møterom 
inne på senteret. Herunder vil også intern skilting vies stor oppmerksomhet. 

Innflytting på Alta 
Omsorgssenter 
Ansatte og brukere vil gradvis flytte inn 
på det nye senteret 

Det er viktig, både for de ansatte og for 
brukerne, at innflyttingsperioden foregår 
på en god og trygg måte. Det planlegges 
derfor for at man kan flytte inn gradvis, 
og at ikke alle avdelinger tas i bruk 
samme uke. 
 
Videre planlegges det for en god 
sammensetning av beboere på hver 
avdeling, og at man har ansatte med rett 
kompetanse på rett plass. Dette betyr at 
de som pr dato bor og jobber sammen 
ikke nødvendigvis vil komme på samme 
avdeling.  
 
I denne prosessen er det viktig med god 
og tydelig kommunikasjon og informasjon 
både mot ansatte, men også pårørende 
og øvrige berørte parter. 

 
Fremdriftsplanen for innflytting, samt 
drift av omsorgssenteret er under 
bearbeiding. 

 
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 

 

November 2019 

https://www.alta.kommune.no/ou-prosess-i-helse-og-sosialtjenesten.no
https://www.alta.kommune.no/ou-prosess-i-helse-og-sosialtjenesten.no
mailto:into@alta.kommune.no
mailto:jnor@alta.kommune.no

