
Tips: 

• Når nytt kommunestyre nå skal 
vedta planstrategi for kommende 
valgperiode bør kommunene 
vurdere om Leve hele livet-
reformen kan trekkes inn i andre 
kommunale planer, fremfor å lage 
en egen delplan for reformen.  

• Det er spesielt temaene «Et 
aldersvennlig Norge» og «Aktivitet 
og fellesskap» som kan ha nytte av 
tverrsektoriell tilnærming. Ta med 
innbyggerrepresentanter i 
kartlegging og planlegging.  

Nytt fra regionalt støtteapparat 
 

Samtlige kommuner i Agder har nå gjennomført 
dialogmøte med regionalt støtteapparat om reformen.  

Vi er imponert over det kommunene har levert så langt! 

Enkelte tema har gått igjen på møtene: 

• Ensomhet, frivillighet, møteplasser, rekruttering og 
transportløsninger  

Dette er områder som er vanskelig å løse for omsorgssektoren 
alene. Vår vurdering er at reformen er en samfunnsreform, ikke 
bare en helse-/omsorgsreform. Den vil trolig best bli implementert 
dersom kommunene jobber tverrsektorielt med utfordringene. Skal 
vi sikre bærekraftige tjenester bør vi eksempelvis jobbe for å unngå 
at ensomhet oppstår i tillegg til å finne løsninger der ensomhet 
allerede eksisterer. I dette tilfellet blir forebygging av ensomhet 
også et ansvar for kommunens ansatte som jobber med plan, 
frivillige, kultur, boligutvikling osv.   

Vi legger denne høsten første fase av reformen bak oss og går fra 
informasjon/oppstart til fase nr.2 med kartlegging, planlegging og 
beslutning. Til dette arbeidet har Helsedirektoratet laget et 
hjelpeverktøy (ressursportal.no) som kommunene kan bruke for å 
gjøre analysearbeidet enklere.  

På nettsidene til Fylkesmannen i Agder finner du mer informasjon 
om reformen, nyhetsbrev og lenker. Husk at du også kan abonnere 
på nyheter fra Fylkesmannen.   

 

Det er laget tre korte inspirasjonsfilmer til Leve hele livet: 

• Forebyggende hjemmebesøk 

• Tiltak for digital mestring  

• Tilrettelegging for gode måltider 

OsloMet har fått oppdraget med å evaluere reformen. Evalueringen 
skal se på prosess, virkemiddel, effekt, resultat og gevinster av 
reformen.  

Nytt fra Helsedirektoratet 

Nyhetsbrev - Leve hele livet - oktober 2019 

Husk: 

• Fase nr.2 av reformen starter nå i 
høst/vinter og handler mye om 
analyse og kartlegging.  

• Målgruppen for reformen er eldre 
over 65 år, både de som bor 
hjemme og de som bor på 
institusjon. De aller fleste i denne 
aldersgruppen har ingen tjenester 
fra kommunen. Tiltak i tråd med 
reformen bør treffe begge disse 
gruppene. 

Kontaktpersoner i det regionale støtteapparatet: 

Geir Evensen (Fylkesmannen i Agder), Silje Marie Jensen (USHT Vest-Agder), Silje Bjerkås (USHT Aust-Agder), Anna Charlotte 
Larsen (KS Agder), Solveig Nordkvist (brukerrepresentant) og Stein Torgersen (brukerrepresentant). 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller innspill til reformen! E-post: evgei@fylkesmannen.no  

https://www.ressursportal.no
https://www.fylkesmannen.no/agder/Utvidet-varselordning/leve-hele-livet/
https://www.fylkesmannen.no/agder/Abonnement/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre/informasjons-og-inspirasjonsmateriell
mailto:evgei@fylkesmannen.no

