
Dette har skjedd i 2019 
 

Ny organisering Helse og sosial 

Helse og sosial øker fra fire til ni virksomheter  
 
Totalt seks nye virksomhetsledere er tilsatt høsten 2019. Noen har begynt i  
sine stillinger, men de aller fleste begynner med virkning fra og med 01.01.20 
 
Samtlige stillinger som ass avdelingsleder/nestleder/stedfortreder og 
boledere avvikles. Det er utarbeidet ny avdelingsstruktur i Hjemmetjenesten 
og i Tilrettelagte boliger. Det forventes at avdelingsstruktur på sykehjem og 

omsorgsbolig ved Alta omsorgssenter er avklart innen utgangen av 2019.  
Avdelingsstruktur i Psykisk helse og rus vil prioriteres i januar 2020. 
 

Altagårdshagen demenssenter 

Elvebakken sykehjem er avviklet, og omgjort til Altagårdshagen 
demenssenter 
 
Altagårdshagen har gjennomgått en omfattende omstilling de siste 
årene. Dette har blant annet innebefattet omlegging fra «ordinært» 
sykehjem til nå omsorgsboliger, aktivitetstilbud og avlastningstilbud. Demenskoordinator, 
demensteam og arbeidslag i hjemmetjenesten vil også ha lokaler på senteret.  
 

Pårørendestøtte «Fra usynlig til verdsatt og 
inkludert» 
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.  
 
Den 27.11.19 startet kartlegging av tilbud til pårørende. Kartleggingslinken er åpen frem til 
07.01.20. Det er en anonym kartlegging og du finner den på Alta kommune sin hjemmeside 
 

Informasjonsdag, Bo hjemme lengst mulig 
Den 28.11.19 gjennomførte hjemmetjenesten informasjonsdag for 
innbyggerne i Alta.  
 
Tema for dagen var hvordan man kan mestre hverdagen i eget hjem 
lengst mulig. Målgruppen for arrangementet var aldersgruppen 65+. Ulike tjenesteområder fra 
helse og sosial samt frivillige organisasjoner bidro med informasjon og innlegg. Totalt 150 
deltakere møtte opp. Evaluering av dagen viser at dette var meget vellykket, og vi har allerede 
startet planlegging av liknende arrangement i 2020. 
 
******************************************************************************* 

I løpet av 2019 har det vært et stort engasjement i forhold til samtlige pågående 
prosesser og byggeprosjekt. Vi vil gi ros og skryt til alle som har deltatt. 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 
fem informasjonsmøter.  

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

 
Offisiell åpning av 
Skansen Aktivitetssenter 

Den 26.03.19 ble Skansen 
Aktivitetssenter offisielt åpnet.   
 
Skansen Aktivitetssenter gir tilbud til 
personer med fysisk og/ eller kognitiv 
funksjonsnedsettelse. Senteret har 
hovedfokus på forebyggende arbeid, og 
senteret har et særskilt fokus på 
kosthold og fysisk aktivitet 
 
 

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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