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Agenda

• Reformens bakgrunn og mål 
• Dialog- og innspillsprosessen
• Reformens 5 hovedområder og 25 

løsninger
• Gjennomføring av reformen – plan 

og virkemidler
• Milepæler



Reformens utfordringer, mål og målgruppe 
• Svikt på grunnleggende områder i tilbudet til 

eldre; mat – helsehjelp – aktivitet og fellesskap og 
sammenheng og gjennomføring.

• Tidvis for store uønskede variasjoner i kvaliteten i 
tilbudet mellom og i kommuner.

Mål: 
• Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet 

lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de 
har behov for det, at pårørende kan bidra uten at 
de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin 
kompetanse i tjenestene. 

Målgruppe:
• Eldre over 65 år; hjemmeboende med og uten 

tjenester og beboere i institusjon.   



Reformens utgangspunkt 

• De gode løsningene finnes i kommunene. 
• Omfattende dialogprosess med brukere, 

ansatte og ledere i kommunene for å få 
innspill til gode eksempler og løsninger. 

• Kommunene pålegges ingen nye plikter og 
oppgaver i denne reformen. 

• Reformen løfter fram 25 løsninger basert på 
de gode eksemplene vi har funnet, som 
kommunene kan iverksette gjennom lokale 
tilpasninger.



Reformen bygger på:
• Fundamentet

tidligere fremlagte meldinger, strategier, 
handlingsplaner, f.eks Omsorg 2020,  
Kompetanseløft 2020 og Demensplan 2020

• Dialogmøter

• Lokale eksempler 

• Kunnskapsoppsummeringer

• Analyser av utviklingstrekk og 
framskrivninger 



Fundamentet for reformen



Reformens hovedområder 

• Et aldersvennlig Norge 
• Aktivitet og fellesskap 
• Mat og måltider
• Helsehjelp 
• Sammenheng 

5 løsninger på hvert områder- basert på lokale tiltak og eksempler -
som kommunene kan gjennomføre gjennom lokale tilpasninger. 



Et aldersvennlig Norge

Målet er å gjøre samfunnet mer aldersvennlig, 
og bruke de ressursene eldre har for å delta og 
bidra 

Råd for et aldersvennlig Norge er etablert i 2018  
som en videreføring og modernisering av 
Statens seniorråd



Aktivitet og fellesskap 

Målet er økt aktivitet, gode opplevelser og 
fellesskap:
1. Gode øyeblikk
2. Tro og  liv
3. Generasjonsmøter
4. Samfunnskontakt 
5. Sambruk og samlokalisering

Basert på over 50 lokale eksempler 



Mat og måltider 
Målet er å redusere underernæring og skape gode 
mat- og måltidsopplevelser for den enkelte:
1. Det gode måltidet
2. Måltidstider
3. Valgfrihet og variasjon
4. Systematisk ernæringsarbeid
5. Kjøkken og kompetanse lokalt

Basert på rundt 40 lokale eksempler 



Helsehjelp -løsninger
Målet er å øke mestring og livskvalitet, 
forebygge funksjonsfall og gi rett hjelp til 
rett tid:
1. Hverdagsmestring
2. Proaktive tjenester
3. Målrettet bruk av fysisk trening
4. Miljøbehandling
5. Systematisk kartlegging og oppfølging

Basert på over 30 lokale eksempler



Musikkbasert miljøbehandling - eksempler

• Feviktun bo- og omsorgssenter i Grimstad
• større oppmerksomhet på beboernes restressurser 
• mer interessant og variert arbeidsdag for de ansatte
• mindre uro, aggresjon og bruk av tvang.

• Ytterøy helsetun i Levanger 
• CD-spillere på alle pasientrom 
• sang og musikk i stellsituasjoner og under måltider
• reduksjon i bruk av psykofarmaka og sovemedisiner



Sammenheng 
Målet er økt trygghet og forutsigbarhet i 
pasientforløpet til eldre og deres 
pårørende:
1. Den enkeltes behov
2. Avlastning og støtte til pårørende
3. Færre å forholde seg til og økt 

kontinuitet
4. Mykere overgang mellom hjem og 

sykehjem
5. Planlagte overganger mellom kommuner 

og sykehus

Basert på over 40 lokale eksempler



Plan og virkemidler

• Kommunestyrene inviteres til å ta stilling til forslagene i reformen og 
beskrive hvordan de vil utforme og gjennomføre dette lokalt.

• Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen vil prioriteres 
innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede 
ordninger. 

• Det er etablert et nasjonalt og regionalt støtteapparat for 
reformperioden, som skal gi tilbud om støtte og bistand til 
kommunene i deres arbeid med å planlegge, utforme og gjennomføre 
reformen lokalt. Alle kommunene vil bli invitert til å delta på 
samlinger for å dele erfaringer og lære av hverandre.



et
15

Fase 1 Informasjon, spredning, oppstart: Sette reformen på dagsorden, 
spre informasjon og kunnskap om reformen, etablere støtteapparatene, 
utvikle verktøy og materiell for gjennomføring av reformen lokalt.

Fase 2 Kartlegging, planlegging, beslutninger: Kommunene har perioden 
2019–2020 til å ta stilling til løsningene i reformen og planlegge hvordan 
de vil utforme og gjennomføre dem lokalt.



et
16

Fase 3 Implementering og gjennomføring (2021–2023) :Når kommuner har 
tatt stilling til forslagene i reformen og beskrevet hvordan de vil utforme 
dem, starter arbeidet med gjennomføring lokalt. Kommuner som omstiller 
seg i tråd med reformen, vil bli prioritert innenfor relevante eksisterende 
og eventuelle nye øremerkede ordninger.

Fase 4 Evaluering og forbedring (2023): Reformen skal evalueres gjennom 
følgeforskning i et representativt utvalg kommuner. Avsluttes med 
resultatevaluering av hele reformen etter 2023.



Viktige milepæler i 2019
• 1.mars:  Nyttig nettside etablert om Leve hele livet på 

Helsedirektoratet.no 
https://helsedirektoratet.no/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre

• 1.mai: Fylkesmannen skal levere en samlet plan for arbeidet i hele 
reformperioden 

• 1.juni 2019. Første nasjonale versjon av  www.ressursportal.no

• 1. november: Fylkesmannen skal rapportere antall kommuner som 
har fått tilbud om og deltatt på dialogmøter og regionale nettverk mv

https://helsedirektoratet.no/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre
http://www.ressursportal.no/


Evaluering av reformen 

• Reformen skal evalueres gjennom 
følgeevaluering i et representativt utvalg 
kommuner. 

• Midtveis i reformperioden skal det 
utarbeides en forskningsrapport for blant 
annet å kunne følge endringene i 
kommunene, og ved behov justere kurs og 
virkemiddelbruk.
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