
 

HEI ALLE SAMMEN 
 
 
Dette er et månedlig nyhetsbrev 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 SIDEN SIST 
 
ELEKTRONISK MEDISINDOSETT 
Hjemmebasert omsorg i Pasvik har siden i april sammen med 
lokalt hjelpemiddellager testet bruk av elektronisk 
medisindosett. Den gir lyd fra seg når det er på tide å ta 
medisin slik at innbyggeren som kanskje har vansker med å 
huske det selv får en påminnelse. Hvis man ikke tar medisin får 
tjenesten beskjed om dette. 

 

NYHETS 
BREV 

JUNI 2020 

HELSE, OMSORG OG VELFERD 



Dosetten gjør at brukerne ikke trenger å være i 
boligen til faste tider, men kan ta den med seg dit de 
vil. Tjenesten sparer kjøring og tid de kan bruke til 
andre ting. Den neste tiden vil flere innbyggere få 
tilbud om slike typer medisindosetter. 
 

GRATIS DATAOPPLÆRING TIL 
ELDRE 
Under koronapandemien har det vært fokus i 
kommunen på å informere godt og hyppig til 
befolkningen på nett. Underveis i dette arbeidet fikk 
vi signaler på at flere i aldersgruppen 65+ opplevde 

den nettbaserte 
informasjonen som 
mindre tilgjengelig. 
Siden i slutten av 
mai har kommunen 
derfor samarbeidet 
med en 
ungdomsbedrift om 

gratis dataopplæring til eldre. De elektriske 
barnebarna tilbyr opplæring hjemme hos eldre som 
ønsker det, og driver en lukket facebook gruppe og 
støttetelefon i tillegg. Erfaringene fra denne måten å 
bidra til mer digitalt aktive eldre blir verdifulle også i 
årene som kommer. 
 

JODACARE 
Tjenesten for funksjonshemmede Villa aktiv tok våren 
2019 i bruk Jodacare som verktøy. 
 
Jodacare er en digital kontaktbok som bidrar til å 
styrke samhandling mellom pårørende og hjelpere i 
tilfeller der bruker ikke selv har forutsetning for å 
delta aktivt. 

 
Pårørende får 
løpende 
oppdateringer i form 
av bilder og beskjeder. På den måten får de god 
informasjon om det deres barn/ungdom gjør av 
aktiviteter den tid de er på dagtilbud eller avlastning. 

Ansatte og pårørende er svært fornøyde med denne løsningen. Enheten vurderer nå 
å ta dette i bruk i andre deler av tjenesten. 

 

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 
 
 

 



TOVERTAFEL – DET MAGISKE BORDET 
Dette er en nærmest magisk, sosial og inkluderende interaktiv aktivitet som passer 
for alle i den brede 
målgruppen personer vi gir 
tjenester til. Alt fra personer 
som sitter i rullestol og har 
begrensede muligheter til å 
bevege seg, til personer meg 
kognitive utfordringer. Det gir 
sensorisk stimulering, 
oppmuntrer til bevegelse, 
støtter den sosiale og 
emosjonelle utviklingen samt 
utfordrer kognitive evner. 
 
«Selve spillet er en enhet som plasseres i taket over et samlingsbord, eksempelvis 
spisebordet, på en avdeling. I enheten finnes det en prosjektor, infrarøde sensorer, 
høyttaler og en kraftig prosessor av høyeste kvalitet som til sammen prosjekterer 
spillene på bordplaten og lar de styres med håndbevegelser. Spillenes sterke farger, 
former og lyder bidrar til engasjement og et ønske om å delta»  
 

Tjenesten for funksjonshemmede har fått 
støtte fra Sparebank1 Nord-Norges 
Samfunnsløftet til innkjøp av det magiske 

bordet. Det vil bli levert og montert i det nye aktivitets- og avlastningssenteret på 
Skytterhusfjellet. Vi ønsker å bruke det som en inngangsport til å samle mennesker 
og å inkludere også barn og eldre. Vi håper flere vil dra nytte av aktiviteten.  
 

 

ENKLERE SPRÅK I VEDTAKENE VÅRE  
Koordinering, fag og forvaltning er i gang med internt forbedringsarbeid for å gjøre 
vedtakene som sendes ut lettere å lese. Målet er at begrunnelsen for vedtaket skal 
være tydelig for mottaker, lovgrunnlaget skal være forståelig og vi brevene vi sender 
fra oss skal være enkle å lese.  
 
Vi bruker klarspråkprinsippene i arbeidet som sier 
at mottaker skal kunne: 

 Finne det de trenger 

 Forstå det de finner 

 Bruke det de finner til å gjøre det de 
skal 

 

HER ER EN AVDELING HOS OSS 
I denne delen av nyhetsbrevet ønsker vi å fortelle om en av våre avdelinger. Denne 
gang er det ikke en avdeling som sådan, men ledergruppen i helse, omsorg og 
velferd (HOV) 



 

For at sektoren skal oppnå helhetlig utvikling 
både på kort og lang sikt er vi avhengig av at 
noen har ansvaret for overordnet styring og 
kontroll på ressursene våre. I HOV er det 
kommunalsjefens ledergruppe som har dette 
ansvaret. Ledergruppen er satt sammen for å 
være i stand til å fatte, kvalitetssikre og forankre 
beslutninger og gjøre prioriteringer. I gruppen 
sitter kommunalsjef Jorunn, enhetslederne 
Elisabeth, Irene og Lene, leder for KFF Anja, 
økonomirådgiver Charlotte og 

prosjekt/utviklingskoordinator Bård. Ledergruppen drøfter aktuelle spørsmål og følger 
opp pågående prosesser i organisasjonen. 
 
 

DETTE ER I FOKUS NESTE MÅNED 
Nå har vi begynt ferieavviklingen hos oss. Det er en travel tid for de som er på jobb. 
Allikevel er det mye munterhet å spore, du kan se selv hvis du har Tiktok! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

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

