
 

HEI ALLE SAMMEN 
 
 
Her er det 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 
 
VIRKSOMHETSPLANLEGGING 
Vi er på vei til å få ferdig vår etterlengtede strategiske plan, 
og en av de viktigste tingene den skal bidra med er å gi oss 
retning og hjelpe å prioritere. Selv om ikke planen er vedtatt 
enda bruker vi mål og strategier fra den i vår årlige 
virksomhetsplanlegging. Denne har vi allerede startet med, 
og vi kommer i løpet av september og oktober til å involvere 
alle avdelinger i dette.  
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HELSE, OMSORG OG VELFERD 



Nytt av året er at vi også skal ta med viktige 
interesseorganisasjoner i planleggingen, både 
for å sikre at vi treffer med mål og tiltak for 2021, 
men også for å høre om det er områder de 
ønsker å bidra på. 
 

SYKLING UTEN ALDER 
Sør-Varanger Røde Kors har i samarbeid med 
Frivillig sentralen startet opp med sykkelverter. 
Vi er med i organisasjonen «Sykling uten alder» 
som har god erfaring på drift og opplæring av 
taxisykler.  
 
Frivillige har hatt kurs med opplæring i bruk av 
sykkelen, både teoretisk og praktisk, vedlikehold 
og hvordan man sykler på en behagelig måte for 
passasjerene.  
 
Tilbudet er gratis og retter seg mot 
hjemmeboende som ikke har mulighet til å 
komme seg ut på tur selv. Når sykkelen ikke er i 
bruk av de frivillige, er den parkert på 
eldresenteret slik at de ansatte som har fått 
opplæring kan ta med beboere og brukere av 
dagsenteret på tur. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

FRIVILLIGSENTRALEN 
 
Frivillig sentralen har en ansatt 
og er lokalisert i Kongensgate 10 
B som nærmeste nabo til 
Eldresenteret.  
 
Daglig leder har ansvaret for å 
koordinere og legge til rette for 
det frivillige arbeidet, være et 
kontaktpunkt mellom frivillige, lag 
og foreninger og kommunen.  
 
I 2019  var det 175 frivillige som 
gjorde en frivillig innsats med til 
sammen 4,8 årsverk.  
 
Frivillig sentralen har faste 
aktiviteter som eldrekafe på 
eldresenteret, språkhjelp på 
biblioteket, pasientverter på 
sykehuset og 
«vaktmestertjeneste». Det er 
også utstyrssentral som låner ut 
friluftsutstyr, Norsk-Russisk 
grenseboerklubb «Dialog» og 
diverse arrangementer gjennom 
året i samarbeid med andre. 
 
 

 



STERKERE SAMMEN  
 «Sterkere sammen» er en gratis trimgruppe for 
seniorer i regi av vårt Tverrfaglige vurderingsteam 
(TVT), som består av sykepleier, ergoterapeut og 
fysioterapeut. Tverrfaglig vurderingsteam jobber til 
daglig med hjemmebesøk til våre seniorer for å 
bistå dem til å kunne mestre egen hverdag i egen 
bolig. Gjennom prosjektmidler har teamet fra i 
høst kunne ansette fysioterapeut Vilde Risan til å 
drifte denne trimgruppen.  
 
«Sterkere sammen» sin målgruppe er dem over 
65 år som bor hjemme og ønsker å holde seg i 
aktivitet. Tilbudet har som mål å gjøre deltakerne 
sterke og trygge i aktivitet, og bedre rustet for å unngå fall. Treningen vil derfor ha 
fokus på styrke i beina og balansetrening.  
 
Vi har opplevd stor pågang av folk som ønsker å delta, og har nå utvidet til to 
separate trimgrupper i uken. Treningen vil foregå to ganger i uken fra 14. september 
(mandager kl12-13 og kl13:30-14:30 og onsdager kl12-13 og kl13:30-14:30).  
 
 

HOSPITERING I TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 

Når TFF flytter i nye lokaler på 
Skytterhusfjellet skal personale som i 
dag jobber i avdelingene, TFF Hesseng 
og TFF Kirkenes jobbe i lag i samme 
avdeling. Våre brukere får noen nye 
ansatte de skal forholde seg til og 
ansatte får nye kollegaer de ikke har 
jobbet sammen med tidligere. 
 
For å gjøre oss klar til denne store 
endringen har ansatte siden i april 
hospitert på tvers av avdelingene. 
Målet med dette har vært at brukere og 
personale er kjent med hverandre når vi flytter inn, og at vi fortsatt tilbyr gode og 
forutsigbare tjenester. 
 
Dette har så lang vært et vellykket prosjekt med tanke på tilbakemeldingene fra 
brukere og personale. Hospiteringen fortsetter hele september måned, vi vil da være 
i mål med prosjekt hospitering i TFF  
 

SOMMEREN ER STRAKS OVER 
Da det er litt roligere under ferieavviklingen har enhetslederne tatt seg tid til å rydde i 
gamle arkiver. 
Det var litt av en jobb, men nå er det endelig gjort. Nå kan høsten bare komme  :-) 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

