
Tips: 

• Inspirasjon fra KS om bibliotek som 
arena for aktive møteplasser: https://
www.ks.no/kommunespeilet/kultur-
idrett-og-fritid/bibliotekene-fra-bokhus-
til-menneskehusfra-bokutlan-til-
offentlig-moteplass/ 

• Link verktøy KS: https://www.ks.no/
fagomrader/helse-og-omsorg/
eldreomsorg/nytt-verktoy-for-bedre-
planlegging-av-sykehjem-og-
omsorgsplasser/ 

• Link verktøy HDIR: https://
www.ressursportal.no/  

• Link presentasjoner 13.11.19 (se 
nederst på siden): https://
www.helsedirektoratet.no/tema/leve-
hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre/
informasjons-og-inspirasjonsmateriell  

Nytt fra regionalt støtteapparat 
 

Vi går nå inn i fase nr. 2 av reformen og i 2020 legges 
det opp til at kommunestyrene behandler og vedtar 
hvordan løsningene i Leve hele livet-reformen kan 
utformes i planverk og gjennomføres lokalt, basert på 
analyse av egne utfordringer og behov.  

Støtteapparatet planlegger flere aktiviteter i 2020 og vil informere 
om dette tidlig på nyåret. Kom gjerne med innspill! 

Vi ønsker blant annet å tilby regionvise dagsmøter for kommunene i 
feb/mar/apr med temaet «kartlegging/analyse/dimensjonering». På 
dette møtet vil vi vise det nye framskrivingsverktøyet som er 
publisert av KS, samt gjennomgang av Ressursportal.no (se linker til 
dette under «Tips»). Mer informasjon og invitasjon kommer senere.  

Etter sommeren er det plan om en erfaringsdelingskonferanse der 
temaet er status i reformarbeidet, hvilke tiltak kommunene ønsker 
å prioritere og lignende. Også her kommer vi tilbake med mer 
informasjon.   

 

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.   

 

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! 

 

 

• Konferanse med nasjonalt og regionalt støtteapparat ble 
gjennomført 13.11.19. Se presentasjoner i link under «Tips». 

• Konkretisering av forventninger til kommunenes arbeid med 
planprosesser er under utarbeidelse. Informasjon vil bli sendt 
fra KS før nyttår.   

• Karmøy kommune ble tildelt årets Leve hele livet-pris. 
Kommunen har hatt god og bred forankring, både politisk og 
administrativt, samt fokus på brukermedvirkning og 
systematisk tilnærming.  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/

eldreminister-sylvi-listhaug-delte-ut-den-forste-leve-hele-livet-prisen/
id2677807/  

Nytt fra Helsedirektoratet 

Nyhetsbrev - Leve hele livet - desember 2019 

Husk: 

• Fagdag tilskudd 9.jan 

• Frist søknad prosjektskjønn 17.jan 

• Brukermedvirkning er viktig i 
arbeid med reformen, husk 
eldrerådet.   

• 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  
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