
Tips: 

• HDIR—Nytt veiledningshefte: Se nest 
nederst på denne siden: https://
www.helsedirektoratet.no/tema/leve-
hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre/
informasjons-og-inspirasjonsmateriell  

• HDIR—film om planlegging: https://
www.regjeringen.no/no/tema/plan-
bygg-og-eiendom/plan--og-
bygningsloven/plan/filmer-om-
planlegging-etter-plan--og-
bygningsloven/id2669416/  

• Husbanken—kunnskap om 
aldersvennlig botilbud: https://
www.mynewsdesk.com/no/husbanken/
news/eldre-flytter-mer-men-pusser-
sjelden-opp-med-tanke-paa-egen-
alderdom-401649  

• Norsk friluftsliv—friluftsliv for seniorer: 
https://norskfriluftsliv.no/friluftsliv-for-
seniorer-brosjyre/  

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

 

  

Nytt fra regionalt støtteapparat 
Vi forsøker nå gradvis oppstart av arbeid med 
reformen igjen. I år er det lagt opp til at 
kommunestyrene skal behandle og vedta hvordan 
løsningene i Leve hele livet-reformen kan utformes i 
planverk og gjennomføres lokalt, basert på analyse av 
egne utfordringer og behov.  

Støtteapparatet hadde plan om å gjennomføre en større 
inspirasjonskonferanse i høst. Denne er utsatt til vinter/vår 2021.  

Analysesamlinger vil bli gjennomført nå i 2020. Enten regionvis (som 
vi anbefaler) eller enkeltvis for hver kommune. Dette vil også ivareta 
kravet om dialogmøter/nettverk for reformen dette året. 
Samhandlingskoordinatorene i de fire regionene på Agder vil bli 
kontaktet for planlegging av samlingene.  

Vi vil også tilstrebe å få til møter med kommunene om planarbeidet. 
Mer informasjon kommer.  

Kommunal kontaktperson Leve hele livet: 

Støtteapparatet sender i dag lenker/nyheter/informasjon om 
reformen til kommunalsjef helse/omsorg og kommunalsjef 
samfunnsplanlegging (el. tilsv.). Dersom kommunen heller ønsker å 
oppnevne en egen kontaktperson, kan navn og e-postadresse 
sendes til evgei@fylkesmannen.no.  

Nytt tilskudd:  

Aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i 
omsorgsbolig med heldøgns bemanning. Stimulere til innovative 
tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt: https://

www.helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstilbud-til-langtidsboende-ved-sykehjem-
og-beboere-i-omsorgsbolig-med-heldogns-bemanning  

 

• Det er laget mye nytt informasjonsmateriell for kommunene. 
Se link under «Tips». Spesielt aktuelt er veiledningshefte om 
planlegging.  

 «Stortingsmelding Leve hele livet bør kobles mot kommuneplanens 

 samfunnsdel og økonomi- og handlingsplan. Intensjon med Leve hele 
 livet utfordrer alle kommunens tjenester og vil mer eller mindre forutsette 
 bidrag fra alle tjenesteområder».  

• Fremover vil HDIR utvikle materiell for veiledning og støtte 
innenfor noen definerte, tverrgående tema; frivillighet, 
medvirkning og implementering.  

Nytt fra Helsedirektoratet 

Nyhetsbrev - Leve hele livet - mai 2020 

Kontaktpersoner i det regionale støtteapparatet: 

Geir Evensen (Fylkesmannen i Agder), Silje Marie Jensen (USHT Vest), Silje Bjerkås (USHT Øst), 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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