
 

Telefon omsorgsavdelingen: 78 45 5440 
E-post: omsorgsadm@alta.kommune.no 

(Ta kontakt på forhånd hvis du ønsker et møte med leder) 

Omsorgsavdelingen 
Markveien 29-33 

9510Alta 

Informasjon om de 
hjemmebaserte 
tjenester 

• Dagsenter for eldre på Vertshuset for 
hjemmeboende pensjonister og funksjons-
hemmede. Åpningstid er mandag til fre-
dag kl. 10.00-15.00.  

• Dagtilbud for demente på Aspelund 
(Vertshuset). Åpningstid mandag til fre-
dag kl. 10.00-15.00. 

• Frivillighetssentral: kontor på Vertshuset, 
yter tjenester ved hjelp av frivillige. Mid-
dagsmatkjøring, snørydding, sandstrøing, 
hagearbeid, vedbæring etc.  

• Vaktmester kan hjelpe eldre og funksjons-
hemmede med tjenester i forhold til hjel-
pemidler. 

• Trygghetsalarm: knyttet til en vaktsentral 
som formidler kontakt videre til hjemme-
sykepleien eller til pårørende.  

• Støttekontakt: tilbyr bl.a. sosialt samvær 
etter behov og ledsagelse til ulike fritids-
aktiviteter. 

• Avlastning : en tidsavgrenset tjeneste som 
kan gis til personer som har ”særlig tyng-
ende omsorgsoppgaver”. Gis vanligvis 
som døgnopphold i kommunale sykehjem. 

Øvrige tilbud som kan gis 

De hjemmebaserte tjenester 
består av hjemmesykepleie, 
hjemmehjelp og praktisk 
bistand. 
 
Tjenesten skal tilpasses 
individuelt og bidra til at du blir 
mest mulig selvhjulpen og kan 
bo hjemme lengst mulig. 

A L T A  K O M M U N E  

www.alta.kommune.no 

Godt med ei hand å holde i 

• Korttidsopphold: målrettet og tidsbegrenset  
opphold i sykehjem for personer som har 
behov for rehabilitering, habilitering eller 
utredning.  

Søknadsskjema for alle tilbudene fås enten via 
hjemmesykepleien eller Omsorgsavd. forkontor 
tlf. 78455440. 

 

Røde Kors Besøkstjeneste: hvis du føler deg 
ensom og først og fremst ønsker noen å snakke 
med. Kontakt  tlf. 78430995 / 97045176. 

 

Helse, miljø og sikkerhet 

Alta kommune som arbeidsgiver er ansvarlig for at 
de ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø. Ar-
beidsmiljøloven gjelder for de ansatte også i priva-
te hjem, og det kan bety at hjemmet må tilrette-
legges før hjelp kan  tilbys.  

I alle hjem henstilles det til ikke å røyke 
mens man har besøk av hjemmetjenestens 
personale. 

Noen av medarbeiderne i hjemmetjenesten 



 

Lov om helsetjenesten i kommunen §2-1 sier: 
”enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kom-
munen der han eller hun bor eller midlertidig opphol-
der seg.” 

Brukeren kan imidlertid ikke alene bestemme 
hvor eller hvordan hjelpen skal gis. Det er det 
tjenesten som avgjør ut fra behovsmessige og 
faglige vurderinger i samråd med brukeren .  

 

Bruker har også krav på hjelp etter Lov om so-
siale tjenester, §4-3 som sier at: 

”De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er 
helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å 
greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter 
§4-2 bokstav a-d ” som omhandler hva de sosiale 
tjenester skal omfatte. De er: 

§4-2 a) praktisk bistand og opplæring, herunder 
brukerstyrt personlig assistanse, til dem som 
har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, 
funksjonshemming, alder eller av andre årsa-
ker. 

b) avlastningstiltak for personer og familier som 
har et særlig tyngende omsorgsarbeid, 

c) støttekontakt for personer og familier som 
har behov for dette pga. funksjonshemming, 
alder eller sosiale problemer, 

d) plass i institusjon eller bolig med heldøgns 
omsorgstjenester til dem som har behov for det 
pga. funksjonshemming, alder eller av andre 
årsaker. 

Hva s ier  lovverket?  Egenfunksjon og  se lvre-
spekt  

Hvis du får redusert funksjonsnivå varig eller 
midlertidig, er det viktig at du holder ved like 
og utfører de oppgaver og aktiviteter som du 
fremdeles mestrer. Det kan være at noe bare tar 
litt lenger tid.  

Dersom man får hjelp for tidlig, kan man bli 
mer inaktiv og passiv og miste noe av egen om-
sorgsevne.  

Pårørende, venner og frivillige sin 
medvirkning 

For å lykkes med en god omsorgstjeneste for 
alle i kommunen som trenger det, er vi avheng-
ig av et nært samarbeid med både pårørende, 
venner og frivillige. Kommunen må prioritere 
de lovpålagte tjenestene. Du som tjenestemotta-
ker kan også benytte tilbud fra frivillige organi-
sasjoner eller andre offentlige eller private til-
bud. Mange sliter med ensomhet og isolasjon og 
trenger først og fremst et medmenneske å snak-
ke med. 

I det første hjemmebesøket skal behovet for 
hjemmetjeneste vurderes. Det  er da viktig at 
pårørende deltar for å kunne utveksle informa-
sjon. Samhandlingen er viktig, også hvis behovet 
til tjenestemottaker endrer seg. 

Hjemmetjenesten samhandler 
med fastlegen, sykehuset og 
andre avdelinger om tilrette-
legging av gode tjenester. 

Disse er sykestua, rehabilite-
ringsavdelingen, bistandsavde-
lingen og NAV. 

De hjemmebaserte tjenester retter seg mot men-
nesker i alle aldersgrupper. Det er ikke bare eldre 
som kan ha behov for hjelp. 

 

Hjemmesykepleien blir utført av autori-
sert helsepersonell som har taushetsplikt. 
Tjenesten kan omfatte: 

• Hjelp til personlig stell 

• Tilrettelegge måltider  

• Sårbehandling 

• Medisinutdeling 

• Omsorg for alvorlig syke og døende 

• Annen medisinsk oppfølging 

• Bestilling av nødvendig medisinsk utstyr 

Vaksinasjoner og blodprøver tilbys ikke;  bare 
unntaksvis dersom det av helsemessige årsaker er 
vanskelig å komme til lege. 

 

Hjemmehjelperne tilbyr praktisk bistand 
og/eller opplæring i daglige gjøremål i 
hjemmet og har taushetsplikt. Tjenesten 
kan omfatte: 

• Hjelp til personlig stell  

• Tilrettelegge måltider  

• Husarbeid som hovedregel som kan omfat-
te: vask av gulv, støvsuge, tørke støv i de 
rom som daglig brukes, vask av bad og toa-
lett, skift av sengetøy, vask av kjøleskap og 
klesvask. 

 


