
Tips fra årets Leve hele 
livet-kommune, Karmøy 
kommune: 

• Etablere tverretatlig arbeidsgruppe 
som kartlegger status og gjør 
prioriteringer, utarbeider Leve hele 
livet-plan for Karmøy kommune 

• Kommunen har saksbehandlet Leve 
hele livet i kommunestyret, og 
kommunestyret vedtar plan innen 
2020 for prioritet ved øremerkede 
midler. 

• Perspektiv: Det skal være godt å bli 
eldre i kommunen, tverretatlig jobbing  
gir muligheter for å se sammenheng 
og forbedring på flere områder. Noen 
tiltak kan gjennomføres uten ekstra 
midler, andre vil kanskje kunne utløse 
statlige midler. 

 

Sitat: 

«Med god planlegging kan vi få til gode 
grep uten økte kostnader» 
  

Nytt fra regionalt støtteapparat 

• Samtlige Nordlands-kommuner har vært 
invitert til dialogmøter denne høsten 
Gjennom åtte dialogmøter har det regionale 
støtteapparatet gjennomført dialogmøter med nesten 
alle kommuner, og fått mange tilbakemeldinger fra 
disse. På slutten av møtet ble kommunene utfordret 
til å kartlegge ett eller to områder hvor de kunne se at innsats 
var nødvendig. 

• Individuelt nettmøte for veiledning og dialog tilbys alle 
kommuner våren 2020: 
Det regionale støtteapparatet tilbyr våren 2020 individuell 
veiledning til alle kommuner gjennom nettmøter. Vi legger ut 
tidsplan hvor kommunene kan velge passende tidspunkt. 
Rådmenn, ulike kommunalsjefer, representant fra eldrerådet 
og kontaktperson i Leve hele livet inviteres spesielt til møtet.  

• Årets høstkonferanse planlegges til september 2020. Den vil 
blant annet ha tema prosessarbeid og implementering av Leve 
hele livet som tverrsektoriell samfunnssatsning og et 
aldersvennlig Norge. Andre aktører vil også bidra i konferansen. 

• Hva kan gjennomføres i 2020? 
For 2020 blir det øremerkede midler til gjennomføring av 
hospitering i spesialisthelsetjenesten, utprøving av 
turnusordninger og gjennomføring av aktivitetsdag i sykehjem 
og institusjon 

 

Helsedirektoratet har utviklet informasjonsmateriell som kan lastes 
ned og brukes i forbindelse med forbedringsarbeid i egen 
kommune. Her finnes filmer, brosjyrer og eksempler som du gjerne 
kan ta utgangspunkt i når arbeidet i egen kommune igangsettes. 

Møte med Eldre– og folkehelseminister Sylvi Listhaug 13. 
november 2019: 
Sitat: 
«Leve hele livet er ikke bare en helsereform, men en tverrsektoriell 
samfunnssatsing som berører alle sektorer i stor grad. Leve hele 
livet handler om planlegging av gode samfunn for alle.  Implementer 
reformen inn i kommunens samfunnsplan og strategiplaner. Tenk 
langsiktig. Etabler partnerskap med andre.» 

Nytt fra Helsedirektoratet 

Nyhetsbrev - Leve hele livet - januar 2020 

Husk: 

• www.ressursportal.no  

• Nyhetsbrev fra Helsedirektoratet 

 

       Vi i det regionale 
støtteapparatet i Leve hele 
livet Nordland ønsker alle 
et riktig godt nyttår! 

Kontaktpersoner hos Fylkesmannen i Nordland, regionale støtteapparatet LHL: 

Marita Lysstad Bjerke, seniorrådgiver, malbj@fylkesmannen.no, telefon 755 31563 

Julie Tangen, seniorrådgiver, fmnojut@fylkesmannen.no, telefon  755 31516 

https://www.ressursportal.no/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre/nyhetsbrev/Nyhetsbrev%20Leve%20hele%20livet%20-%20september%202019.pdf/_/attachment/inline/e8b4cb6b-cb26-47d8-a700-cc5c4f5160d9:59206ea227464342220655386a5a10cdf2ec0728/Nyhet



