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Vi bestemte oss for å gjøre det annerledes. 

Vi bestemte oss for å lete etter løsningene der 

utfordringene er. 

Derfor dro vi ut i kommunene. 

Og der kjære venner, 

der fant vi gode løsninger. 

Mange gode løsninger. 

Men vi fant også et problem. 

Problemet er at de gode løsningene sjelden flytter 

hjemmefra. 

De blir værende i kommunen der de ble til. 

De sprer seg ikke til andre steder. 

Derfor handler "Leve hele livet" om å spre de gode 

løsningene.

For ingen er gode til alt. 

Men alle er gode til noe.

(Statsråd Åse Michaelsen, Helsekonferansen 2018)
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• Mat, ernæring og måltidsfellesskap, Stavanger 30. mai 2017

• Helsehjelp for eldre, Bergen 20. juni 2017

• Aktivitet og fellesskap, Bodø, 31. august 2017

• Sammenheng i tjenestene, Hamar, 26. september 2017

• Gjennomføring av reformen, Trondheim, 7. november 2017
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Kunnskapsoppsummering - Helsehjelp til eldre

Delrapport 1: Mat og ernæring til eldre - oppsummering av kunnskap og 

forskningsresultater

Delrapport 2: Aktivitet og fellesskap for eldre

Delrapport 3: Overganger og brudd i pasientforløp for eldre - oppsummering av 

kunnskap og forskningsresultater

Delrapport 4: Spredning og implementering av gode tiltak for eldre -

oppsummering av kunnskap og forskningsresultater

Delrapport 5: Pårørende til eldre - oppsummering av kunnskap og 

forskningsresultater

Delrapport 6: Kompetanseutvikling og forutsetninger for faglig gode arbeidsmiljø i 

kommunal helse- og omsorgstjeneste til eldre - oppsummering av kunnskap og 

forskningsresultater
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• I 2000 var det 4,7 personer i yrkesaktiv 

alder per eldre, mens koeffisienten for 

aldersbæreevne reduseres til 3,6 i 2030 

og 2,9 i 2050. 

• Flere distriktskommuner har allerede en 

svakere aldersbæreevne.

• Nedgangen vil trolig bli en utfordring 

både for personellsituasjonen i helse-

og omsorgssektoren og for verdiskaping 

og velferdsutvikling.
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Bakgrunn

• Utgangspunktet for Leve hele livet er blant annet en erkjennelse av at gode løsninger 

ute i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak i liten grad spres til andre. Reformen 

vil tilrettelegge for at gode, lokale løsningene spres og implementeres rundt om i 

kommunene

• Leve hele livet består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på områder hvor det svikter i tilbudet til 

eldre i dag. Løsningene bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett 

fungere i praksis. 

• Det legges opp til en prosess hvor kommunestyrene behandler og vedtar hvordan reformens løsninger 

kan tilpasses lokale forhold og innføres i samarbeid med andre tjenesteområder, frivillig sektor og andre 

aktører i lokalsamfunnet.

• Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen, vil prioriteres innenfor relevante eksisterende og 

eventuelle nye øremerkede ordninger.
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Et aldersvennlig Norge - målet er å skape et samfunn 

som legger til rette for at eldre kan bidra og delta i 

samfunnet.

-Planlegg egen alderdom

-Eldrestyrt planlegging

-Nettverk – globalt og nasjonalt

-På tvers av sektorer

-Seniorressursen 

Sammenheng og overganger i tjenestene – målet er 

økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløpet til eldre 

og deres pårørende.

-Den enkeltes behov

-Avlastning og støtte til pårørende

-Færre å forholde seg til og økt kontinuitet

-Mykere overgang mellom hjem og sykehjem

-Planlagte overganger mellom kommuner og 

sykehus

Mat og måltider – målet er å redusere underernæring og 

skape gode mat- og måltidsopplevelser for den enkelte.

-Det gode måltidet

-Måltidstider

-Valgfrihet og variasjon

-Systematisk ernæringsarbeid

-Kjøkken og kompetanse lokalt

Helsehjelp – målet er å øke mestring og livskvalitet, 

forebygge funksjonsfall og gi rett hjelp til rett tid.

-Hverdagsmestring

-Proaktive tjenester

-Målrettet bruk av fysisk trening

-Miljøbehandling

-Systematisk kartlegging og oppfølging
Aktivitet og fellesskap – målet er økt aktivitet, gode 

opplevelser og fellesskap.

-Gode øyeblikk

-Tro og liv

-Generasjonsmøter

-Samfunnskontakt 

-Sambruk og samlokalisering
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Fundamentet for reformen
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Det overordnede målet er at reformen;

• skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og 

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. 
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Å leve hele livet!
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«Ein kunne svelgje lys av lykke

når ein vaknar tidleg

om morgonen

og kjenner velværet

som ein straum i kroppen»

(Sandsdalen 1978)



Livskvalitet

• Livskvalitet handler om å oppleve glede og mening, vitalitet og tilfredshet, trygghet og 

tilhørighet, om å bruke personlige styrker, føle interesse, mestring og engasjement. 

• Livskvalitet har sammenheng med helserelaterte gevinster som bedre fysisk og psykisk 

helse, sunnere livsstilvalg, sterkere nettverk og sosial støtte. 

• Livskvalitet og trivsel styrker også motstandskraften i møte med belastninger.

• Grad av livskvalitet er en opplevd størrelse!
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«Jeg får rent sengetøy, variert mat og gulvene blir

vasket hver dag. Når det gjelder livskvalitet blir

det noe annet. Jeg sitter hjelpeløs i rullestol og

min kone er på et annet hjem og er ikke mentalt

til stede. Jeg skulle selvfølgelig ønske det var

annerledes!»

(Sykehjemsbeboer, 73)
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«Health is created and lived by people within the settings of their everyday life; where they learn, work, 

play and love»
(The Ottawa Charter for Health Promotion)

• Lokalmiljøet har stor betydning for eldres livskvalitet. Nærmiljøets kvaliteter og muligheter får større 

betydning for pensjonistene fordi de tilbringer mer tid der enn folk som er i arbeid. 

• Eldre kan være avhengige av å få dekket mange av sine ulike behov der og ha en nærhet til det 

meste: offentlige og private tjenester, handel og service, sosiale møteplasser, kulturtilbud og 

arrangementer, turveier og grøntområder.

• Slik tilgjengelighet i nærmiljøet er grunnleggende for å få muligheten til et hverdagsliv der eldre i stor 

grad kan fungere selvstendig og klare seg selv.

Kommune/lokalsamfunn/nærmiljø
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???



Nasjonalt og regionalt støtteapparat
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Nasjonalt: Hdir i samarbeid med KS og nasjonalt fagmiljø 
• Informasjonsarbeid

• Utvikle og spre faglig kunnskap 

• Lage veiledningsmateriell

• Bistå med å utvikle måleverktøy og ansvar for følge-/resultatevaluering av reformen 

• Gi faglig støtte og bistand til det regionale støtteapparatet

Regionalt: Fylkesmennene i samarbeid med KS og Utviklingssentrene for sykehjem og 

hjemmetjenester 
• Mobilisere og engasjere alle kommunene i sitt fylke

• Spre kunnskap om reformen - innhold og virkemidler

• Gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid 

• Invitere til nettverk og erfaringsdeling mellom kommunene
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• Samarbeidet med KS er forankret i 

egen, overordnet avtale mellom 

Regjeringen og KS.

• Partene er enige om å samarbeide 

om gjennomføring av Leve hele livet, 

i femårsperioden 2019-2023. 

• Avtalen skal bidra til samarbeid og 

partnerskap på nasjonalt nivå, 

og legge grunnlaget for samarbeid 

regionalt og lokalt. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/30734da3acc04

12b9b5f14a85c15bf40/avtale_levehelelivet_ks_hod.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/30734da3acc0412b9b5f14a85c15bf40/avtale_levehelelivet_ks_hod.pdf


Senter for omsorgsforskning

• Oppdrag som nasjonalt fagmiljø for reformen

• Oppdraget vil inneholde følgende oppgaver: 

• Tilrettelegge veiledningsmateriell knyttet til reformens innsatsområder

• Tilrettelegge veiledningsmateriell knyttet til styring og kontroll med kvaliteten på tjenestene, kvalitets-

og forbedringsarbeid samt innovasjon og nye arbeidsformer

• Bistå og støtte regionalt støtteapparat

• I de tilfeller der SOF ikke selv innehar nødvendig kompetanse innen visse felt eller temaer, må det 

knytte til seg andre fagmiljøer som besitter riktig kompetanse. 

• Det veiledningsmateriellet som utarbeides skal tilgjengeliggjøres på egnet måte for det regionale 

støtteapparatet og kommunene. Dette handler både om valg av kommunikasjonskanaler og -form. I 

størst mulig grad kanalisere materiellet ut via eksisterende, digitale kanaler.
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Regionalt støtteapparat

• Fylkesmannen, KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

• Samarbeid med fylkeskommunene, fylkeseldreråd, regionale fagmiljø, frivilligheten og andre aktuelle 

organisasjoner.

• Det regionale støtteapparatet skal gi informasjon, råd og veiledning og bistå kommunesektoren i 

planlegging, omstillings- og endringsarbeid gjennom kommunebesøk, faglig veiledning og 

nettverkssamarbeid. 

• Det regionale støtteapparatet skal utarbeide en plan for arbeidet for hele reformperioden innen 1. mai 2019
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• Fase 1 Informasjon, spredning, oppstart: Sette reformen på dagsorden, spre 

informasjon og kunnskap om reformen, etablere et nasjonalt og regionalt 

støtteapparat og 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.



Dialogmøter med kommunene

• Fylkesmannen skal i 2019 aktivt gi tilbud om dialogmøter med alle kommunene. 

• Dialogmøter kan gjennomføres enkeltvis eller gruppevis. Målgruppen for dialogmøter vil først og fremst 

være ledere og ansatte i kommunene, politisk ledelse og representanter som ivaretar innbygger-, 

bruker- og pårørendeperspektivet. 

• «Kommunal planlegging blir et sentralt virkemiddel i arbeidet, og det skal derfor legges til rette med 

veiledere og verktøy for kommunal samfunnsplanlegging, herunder planlegging av helse- og 

omsorgstjenesten». 

• Et viktig verktøy i denne forbindelse er etablering av en nasjonal portal, ressursportal.no. Målet med 

ressursportal.no er å samle og tilgjengeliggjøre relevant styringsinformasjon innenfor sektoren på ett 

sted.

• Utvikles til en nasjonal løsning – første versjon er klar juni 2019.
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• Kommuner trenger god oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer, folkehelseutfordringer 

og ressurser, slik at de kan planlegge og gjennomføre effektive tiltak. 

• Å fremme befolkningens helse er et viktig mål i seg selv. Det skaper mer velferd og livskvalitet 

for den enkelte. I tillegg er befolkningens helse av samfunnets viktigste ressurser. 

• Et kunnskapsbasert og effektivt folkehelsearbeid forutsetter gode systemer for å fremskaffe 

slike oversikter og evne og kapasitet til å vurdere og analysere disse.



Hvorfor ny forskrift?

• Uklarhet knyttet til ansvar, ledelse og organisering

• Lite systematikk for å sikre at medarbeidere har 

nødvendige fagkunnskaper

• Utfordringer i grenseflater og overganger 

• Liten grad av gjennomføring av planlagte tiltak

• Manglende oppfølging av om tiltakene har hatt 

ønsket effekt

• Lite systematisk og forankret arbeid med kontinuerlig 

forbedring

Ny forskrift:

• Tydeliggjør lederes ansvar

• Tydeliggjør medarbeideres involvering

• Poengterer krav til brukermedvirkning

• Forsterker kravet til forbedring

• Fremmer krav til kvalitet, system og kultur
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• Tenke nytt om hvordan vi jobber med 

planlegging

• Tenke nytt rundt hvordan vi jobber med å 

utvikle tilbud, tiltak og tjenester

• Ha et tydelig innbygger-/bruker-/ 

pasientperspektiv i alt vi gjør
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Nettverk / læringsnettverk

• I reformperioden skal alle kommunene inviteres til å delta i nettverk/læringsnettverk for å dele 

erfaringer, bli inspirerte og lære av hverandre. Det er kommunenes behov som skal være 

utgangspunkt for nettverkene. 

• Nettverkssamarbeid i løpet av reformen kan bygges på eksisterende kommunenettverk, 

ledernettverk, fagnettverk, regionale læringsnettverk og samarbeidsfora mellom 

spesialisthelsetjenesten, fylkeskommunene og kommunene.

• Aktørene i det regionale støtteapparatet har tidligere erfaring med ulike nettverkssamarbeid 

og gjennomføring av læringsnettverk, blant annet gjennom arbeidet med gode pasientforløp, 

pasientsikkerhetsprogrammet og velferdsteknologiprogrammet. 



Ledere – fra driftsleder til kvalitetsleder

• Arbeidet med reformen innebærer en kvalitetsforbedringsprosess.

• Forbedringsarbeid er en krevende prosess med en del snubletråder og suksessfaktorer.

• Lederne har ansvar for å lede prosessen i personalet med å utvikle og implementere en ny 

og bedre praksis.

• Lederne er lite vant til å tenke på seg selv som ledere av prosesser på arbeidsplassen -

fokus er ofte på å få driften til «å gå rundt».  
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Prosessveiledning

Formål:

• Styrke ledernes kunnskap om praktisk kvalitetsforbedringsarbeid som prosess.

• Øke bevisstheten om hva som må til for å lykkes og hva som kan hindre en god prosess.

• Styrke (og utvide) ledernes syn på egen lederrolle fra driftsleder til prosessleder og 

kvalitetsleder.

• Sette fokus på betydningen av og kunnskap om metoder for involvering av de ansatte.
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Involvere de ansatte

Det er noen karakteristika ved implementering, som påvirker hvor raskt endringer kan 

innarbeides: 

• Relativ fordel – om det nye er bedre enn dagens praksis. Kunnskapsbaserte (objektive) 

vurderinger er viktig, men man må også legge stor vekt på opplevd nytte hos de som skal ta 

det i bruk.

• Kompatibilitet – om endringen oppleves å være i tråd med organisasjonens kultur, verdier 

og holdninger. Dersom endringen ikke er det, så kreves det at man jobber med disse 

faktorene forut for gjennomføring av selve endringen.

• Kompleksitet – om endringen er enkel eller vanskelig å forstå og å ta i bruk. 

• Utprøving – om endringen bør piloteres før fullskala implementering. Pilotering kan redusere 

usikkerhet og bidra til raskere implementering.

• Effekt – om resultatene kan måles og synliggjøres eller om det er vanskelig å vise effekten 

av endringen.
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Hvordan vet vi når en endring 

er implementert?

• En endring kan sies å være varig når nye arbeidsmetoder og forbedringer blir normen, det 

blir den måten man gjør tingene på. Det er ikke bare arbeidsprosessen og resultatene, men 

også holdninger og atferd som er fundamentalt endret. Videre er systemet forandret, slik at 

det understøtter forbedringene. Med andre ord er forbedringen blitt integrert i den vanlige 

måten å jobbe på, istedenfor å oppleves som en ekstra arbeidsprosess.
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Følgeevaluering

• Reformen skal evalueres gjennom følgeevaluering i et utvalg kommuner.

• Midtveis i reformperioden skal det utarbeides en rapport for blant annet ev. å kunne justere 

kurs og virkemiddelbruk.

• Følgeevalueringen avsluttes med resultatevaluering av hele reformen etter 2023.

• Helsedirektoratet har ansvaret for anskaffelse og oppfølging av evalueringen
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Kontakt:

Thorstein Ouren, tlf. 46 88 94 10

levehelelivet@helsedir.no

mailto:levehelelivet@helsedir.no

