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Reformens fem hovedområder

• Et aldersvennlig samfunn

• Aktivitet og fellesskap

• Mat og måltider

• Helsehjelp

• Sammenheng og overganger i tjenesten
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• FM har ansvar for spredning og implementering av Meld. St. 15, Leve hele livet i regionen

• FM skal koordinere det regionale støtteapparatet, som består av FM, KS og 
utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

• FM skal rapportere på antall dialogmøter og læringsnettverk som er tilbudt samt avgi en 
status for reformarbeidet i regionen

• Ytterligere presisering av ansvar og forventninger til FM ved embetsledelsen om at 
plankompetanse skal bli brukt inn i arbeidet. Eget brev om dette kommer snarlig.

Organisering av arbeidet
• Gjennomføringsplan

• Intern gruppe, i HOS og på tvers

• Regionalt støtteapparat 

• Utvidet regionalt støtteapparat

Oppdraget

09.09.2020



09.09.2020



• I stortingsmeldingen er det lagt til grunn at kommunene utvikler 
planer for gjennomføring av reformen i løpet av 2020.

• Høyest prioriterte oppgave høsten 2020 og skal og må ha stor 
oppmerksomhet både fra det nasjonale og regionale 
støtteapparatet.

• For ytterligere å stimulere til fortgang i planarbeidet, er 
dokumentert planprosess eller vedtatt plan en forutsetning for å 
bli prioritert i tildelingen av statlige, øremerkede tilskudd fra 
2021.

Orientering ved Hdir 26.8.20

09.09.2020



Tid Arrangør Deltakere Aktivitet/formål Ansvarlig
8.1.20 FM/KS/USHT Regionalt støtteapparat Planleggingsmøte for 2020

23.1.20 FM/KS/USHT Horten, Færder og Midt-Telemark Dialogmøte - heldags

5.2.20 FM/KS/USHT Omsorgsforskning Samarbeid 
26.3.20 FM/KS/USHT Kontaktpersoner fra kommunene Seminar

Vår 20 FM/KS/USHT Kommunene Flere samlinger/inspir.konf om 

planlegging?
Vår 20 USHT/KS Kommunene Flere nettverk?
16.4.20 NESTOR Eldrerådene Informasjon og spredning FM
? Nettverk for Planlegging KS
Vår og høst 

20

FM i plangruppa Gjennomgang/uttalelse (23) kommunenes 

planstrategier, tilby dialogmøter/veiledning

FM RJE

1.5.20 Hdir FM Rapportering FM
12-13.5-20 Hdir FM/KS/USHT Kontaktmøte FM/Hdir og samling for 

«regional støtte»
1-2.9-20 FM/KS/USHT Kommuner og 

samarbeidspartnere

Erfaringskonferanse

15.6.20 FM/KS/USHT Kontaktpersoner i kommunene Teams-møte om status og planlegging av 

samling
15.6.20 Hdir FM Rapportering FM
8.9.20 FM/KS/USHT Kontaktpersoner fra kommunene Seminar

1.11.20 Hdir FM Rapportering FM
17-18.11.20 Hdir FM/KS/USHT Samling om Omsorg2020 og Leve hele livet
2.12.20 FM/KS/USHT Kommuner og 

samarbeidspartnere

Erfaringskonferanse 
09.09.2020



Koronapandemien har gjort mange eldre mer ensomme pga begrensninger på sosialt 
fellesskap, aktiviteter, møteplasser.

To statlige tilskuddsordninger skal motvirke dette. Raskest mulig med søknadsfrist 20.9.20

Målgruppe:

1. Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig.

2. Langtidsboende i sykehjem og omsorgsbolig (heldøgns bemannet) 

• 1. Aktivitetspakke for å forebygge ensomhet:      11,5 mill. kr

Kommuner, fylkeskommune, interkommunale selskap, frivillige og ideelle organisasjoner, inkl. stiftelser
kan søke. (Skape aktivitet, fellesskap, deltakelse, møteplasser)

• 2. Aktivitetstilbud og besøksvert:     14,0 mill. kr

Kommuner og fylkeskommune kan søke, evt. i samarbeid med privat, ideell og frivillig sektor. 
(Meningsfulle hverdager, gode opplevelser, kontakt med sine nærmeste)

Informasjonsmøte 10. september Bølgen kulturhus i Larvik

Tiltakspakke sårbare eldre (RNB)
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