
 
 

 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

 

Leve hele livet-nyhetsbrev 
 
Det tas sikte på å publisere månedlige nyhetsbrev om Leve hele 
livet fra nasjonalt hold. Her vil det blant annet kunne informeres om 
innhold og status på arbeidet med reformen, hva som skjer både 
nasjonalt og regionalt, i tillegg til annen informasjon som vil være 
aktuell for aktører involvert i reformarbeidet. Temaer og kategorier 
i nyhetsbrevene vil kunne variere. 
 
 

Nyhetsbrevet er rettet mot aktører involvert i planlegging og gjennomføring av reformen Leve hele livet. 
Temaer og kategorier i nyhetsbrevene vil kunne variere. 

Status og nytt fra 
nasjonalt støtteapparat 

 

• Leve hele livet har fått sin 
egen nettside på 
helsedirektoratet.no 

 

• Nettsiden er oppdatert med 
en power point-
presentasjon av reformen 
som er tilgjengelig for bruk 

 

• Følgeevalueringen av 
reformen er nå utlyst, med 
tilbudsfrist den 29.03.19 

 

• Det er inngått avtale med 
Senter for Omsorgsforskning 
som nasjonalt fagmiljø i det 
nasjonale støtteapparatet 

 

• Det jobbes med å lage 
kommunikasjonsstrategi for 
det nasjonale arbeidet  
 
 

Kontakt: 
Thorstein Ouren, Helsedirektoratet 
468 99 410 
levehelelivet@helsedir.no  

Leve hele livet har fått sin egen nettside 
 
 
Det er opprettet en egen nettside 
på helsedirektoratet.no, som heter 
Leve hele livet - kvalitetsreformen 
for eldre.  
 
Målgruppen for siden er aktører på 
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå 
som er involvert i planlegging og 
gjennomføring av reformen. Siden 
er en informasjonskanal og 
inneholder informasjon om 
reformens bakgrunn, formål og 
innhold samt om det nasjonale og 
regionale støtteapparatets aktører 
og oppgaver. Det er også linket til 
sentrale oppdragsbrev og til den 
nasjonale gjennomføringsplanen.  
 
Siden er dynamisk i den forstand at 
innhold vil oppdateres i 
reformperioden og månedlige 
nyhetsbrev publiseres.  
 

Lansering av nettsiden ved 
Helga Katharina Haug 
(avdelingsleder Kommunale 
helse- og omsorgstjenester) 
og Thorstein Ouren 
(gjennomføringsansvarlig 
Leve hele livet) fra 
Helsedirektoratet 
 

 

                  NYHETSBREV  

                                         Mars 2019 
  

https://helsedirektoratet.no/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre
mailto:levehelelivet@helsedir.no
https://helsedirektoratet.no/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre
https://helsedirektoratet.no/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre
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Utarbeidelse av regionale 

gjennomføringsplaner for reformen 
 
Fylkesmannen har ansvaret for å koordinere 
arbeidet med regionale gjennomføringsplaner. 
Planen skal utarbeides i et samarbeid mellom 
Fylkesmannen, KS, Utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmetjenester, 
fylkeskommunen, fylkeseldrerådene og andre 
relevante organisasjoner. Planen skal sendes til 
Helsedirektoratet innen 1. mai 2019.  
 
Planen skal beskrive: 

• Plan for informasjons- og 
kommunikasjonstiltak rettet mot 
kommunene for å motivere, engasjere og 
spre kunnskap om reformen 

• Intern organisering av arbeidet i embetet 

• Aktørene i og organiseringen av det 
regionale støtteapparatet, med ansvar, 
roller og oppgaver 

• Plan for støtte og veiledning til utvikling, 
iverksetting og evaluering av lokalt 
planarbeid 

• Plan for gjennomføring av dialogmøter 
med kommunene og beskrivelse av 
hvordan dialogmøtene er planlagt 
gjennomført 

• Plan for organisering av regionale 
nettverk/læringsnettverk for kommunene 

• Plan for øvrig oppfølging av og støtte og 
veiledning til kommunene 

• Eventuelle avtaler som inngås/er inngått 
mellom samarbeidspartene i det regionale 
støtteapparatet. 

 
Helsedirektoratet skal ha samling med 
fylkesmennene på Gardermoen 7. og 8. mai. 
De regionale gjennomføringsplanene vil være 
et viktig tema på denne samlingen. 
 

Avtale med Senter for omsorgsforskning 

om faglig bistand i reformen 
 
Helsedirektoratet har inngått en avtale med 
Senter for omsorgsforskning (SOF) om bistand 
til å samle, tilrettelegge og tilgjengeliggjøre 
fagkunnskap, metoder og verktøy som skal 
inngå i det faglige veiledningsmateriellet i 
reformen. SOF har også ansvar for å knytte til 
seg andre fag- og kompetansemiljø ved behov. 
 
Totalt 15 forskere fra alle de fem regionale 
sentrene er engasjert i arbeidet. Arbeidet 
koordineres fra Senter for omsorgsforskning 
Øst/NTNU Gjøvik. Forskningsleder/professor 
Aud Obstfelder er faglig ansvarlig og 
prosjektøkonom Karianne Orderdalen 
koordinerer arbeidet. 
 
Det skal settes ned i alt 6 faggrupper som skal 
jobbe med reformens tema og områder. 
 

Aud Obstfelder (t.v) og Karianne Orderdalen (t.h) 
fra Senter for Omsorgsforskning 
 



 
 

Arbeidet med kommunikasjonsstrategi 

for Leve hele livet er i gang 
 
 
 
Som en del av forarbeidet til informasjons- og 
kommunikasjonsarbeidet til kvalitetsreformen 
for eldre – Leve hele livet, er man i gang med å 
utvikle en kommunikasjonsstrategi.  
 
Formålet med kommunikasjonsstrategien er å 
bygge kommunikasjon som støtter oppom det 
overordnede målet for Leve hele livet.  
Strategiprosessen er delt opp i følgende syv 
steg: analyse og innsikt, mål for 
kommunikasjonen, målgrupper, strategiske 
grep, ønsket etterlatt inntrykk og budskap, 
handlingsplan og organisering.   
 
Det vil være en tverrfaglig arbeidsgruppe som i 
tett samarbeid vil jobbe med 
kommunikasjonsstrategien. I tillegg vil en 
ekstern referansegruppe involveres for 
avstemning om retning underveis.  
 

Jeanett Søly er innleid 
kommunikasjonsressurs og 
holder i arbeidet med 
kommunikasjonsstrategien 
 

Nytt verktøy for å lette planlegging av 

kvalitetsreformen for eldre – Leve hele 

livet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gode data og valid faktagrunnlag er sentralt i 
planarbeidet. Det finnes i dag en rekke aktører 
som publiserer styringsinformasjon som kan 
være til nytte for kommuner. Utfordringen 
ligger i at informasjonen er spredt i mange  
portaler og nettløsninger, som gjør det 
tidkrevende og vanskelig å finne frem til god 
styringsinformasjon.  
 
I samarbeid med Helse- og 
omsorgsdepartementet har Fylkesmannen i 
Trøndelag utviklet en ressursportal for analyse 
og planlegging, og har nå fått oppdraget med å 
tilpasse portalen til reformen. Denne portalen 
skal samle relevant styringsinformasjon for 
kommunene, og gi et bedre 
beslutningsgrunnlag for å planlegge og 
gjennomføre Leve hele livet.   
  

Kommunene vil som 
en del av arbeidet 
med Leve hele livet, 
bli tilbudt støtte og 
veiledning til lokalt 
planarbeid. Et viktig 
hjelpemiddel for 
støtteapparatet og 
kommunene blir en 
nasjonal portal som 
skal ferdigstilles innen 
1. juni 2019.  
 

Bente Kne Haugdahl 
fra Fylkesmannen i 
Trøndelag er ansvarlig 
for arbeidet med 
ressursportalen 
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