
 

HEI ALLE SAMMEN 
 
 
Dette er det første månedlige nyhetsbrevet fra Helse, omsorg og velferd! Vi ønsker å 
bli bedre på å fortelle om hva vi holder på med både til innbyggere og ansatte. Dette 
er en av tingene vi gjør for å få til det. 
 
 

DETTE HAR VI HOLDT 
PÅ MED I DET SISTE 
 
KORONA 
Ingen er urørt av koronapandemien, men hos oss i helse har de 
siste månedene vært spesielt hektiske. Siden tidlig i mars har vi 
vært i en unntakstilstand. Vi har brukt mye energi på å herde 
tjenestene våre ved å sikre at vi ikke bidrar til økt smitte og ved 
å lage gode planer for hvordan vi skal håndtere utbrudd hos 
våre tjenestemottakere og egne ansatte. Nå er det roligere, men 
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vi har planer og beredskapstiltak klare hvis det 
blir nødvendig. 
 

SYSTEM FOR LEDELSE OG 
KVALITETSSIKRING 
Ikke alt stopper opp på grunn av Korona. Vi er i 
gang med å utarbeide et godt system for ledelse 
og kvalitetsforbedring i organisasjonen. Dette 
skal gjøre at vi raskere lærer av feil vi gjør og 
forbedrer tjenestene våre. Viktige deler av dette 
systemet er nettopp å lære av feil, men også å 
ha god kunnskap om effekten av våre tjenester 
og hvordan de oppfattes av mottakerne. 
 

ASSISTERT SELVHJELP 
Vi har i vår tjeneste for psykisk og helse en tid 
jobbet med å kunne tilby et godt nettbasert 
selvhjelpsprogram. Det kalles Assistert 
Selvhjelp, og gjør våre brukere av tjenester i 
stand til nettopp det, å hjelpe seg selv med 
assistanse fra våre ansatte.  
 
Vi har gode erfaringer med løsningen, og 
kommunens innbyggere har også kunne bruke 

en spesialtilpasset 
modul under 
koronapandemien.  

 

 

OMSORGSBOLIGER, 
AVLASTNING OG 
AKTIVITETSSENTER PÅ 
SKYTTERHUSFJELLET 
Sør-Varanger kommune bygger 15 
omsorgsboliger, aktivitets- og avlastningssenter 
på Skytterhusfjellet. Korona har forsinket 
prosjektet ca 3 uker. Byggmestran skal 
overlevere bygget 30.september 2020.  
 
Vi er nå kommet så langt at det skal være  
visning 8.juni. Alle interessenter er  
invitert. Det lille vi har sett til nå ser fantastisk ut.  
 

 

 

HVA ER DETTE OG 
HVORFOR FÅR DU 
DET? 
 
Vi har valgt å komme med et 
slikt nyhetsbrev fordi vi ønsker 
å informere bedre om hva som 
skjer i vår organisasjon til de 
som mottar tjenester, egne 
ansatte og 
samarbeidspartnere. 
 
Innholdet kommer til å variere, 
men vi ønsker å si litt om hva 
vi holder på med, og hva vi 
skal jobbe med videre. 
 
Hilsen Jorunn Sandhell 
Konstituert kommunalsjef 
 
 

 



 

VIDEOMØTER PÅ SYKEHJEM 
Vi har lenge ønsket å kunne tilby videomøter 
mellom våre beboere på sykehjem og pårørende 
som ikke bor i kommunen. Det kan vi nå tilby ved 
alle sykehjemsavdelinger. Informasjon om hvordan 
man bruker løsningen finnes på våre nettsider 
svk.no  
 
 
 

STRATEGISK PLAN FOR HELSE,  
OMSORG OG VELFERD 2020 - 2030 
Vi jobber nå med å få et ferdig utkast til vår etterlengtede strategiske plan. Den er 
etterlengtet fordi vi trenger den for å kunne sette god retning og fart i arbeidet vårt.  
For å forankre planen godt vil vi før ferdigstillelse ha dialogmøter med forskjellige råd 
samt alle fagforeninger slik at synspunkter på våre valg av strategier og tiltak 
kommer tydelig fram. Vi gleder oss til det 

 

DETTE ER I FOKUS NESTE MÅNED 
Sommerferien er like rundt hjørnet. Vi bruker mye energi på å planlegge god 
bemanning og kontinuitet i tjenestene i forkant av sommeren, men gjør en siste 
innspurt også på forskjellige prosjekter frem til da.  
 
 
 
 
 

FØLG MED PÅ SVK.NO 

Du finner informasjon om alle våre tjenester på kommunens 
nettsider 
 
 

FØLG OSS PÅ FACEBOOK 
På Sør-Varanger kommunes facebookside får du blant annet 
informasjon om våre tjenester 
 

 
 
 

 
 

 

Avdelingsleder Annette Gunnermann er klar til 

å ordne videomøte 

https://www.svk.no/
https://www.svk.no/
https://www.facebook.com/sorvarangerkommune/

