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Ifølge SSBs befolkningsframskriving vil hver 
femte person være 70 år eller eldre i 2060



• Ressurssterke eldre med høy utdanning

• Dette kan innebære at framtidens eldre kan 
komme til å være mer selvstendige og i bedre 
stand til å håndtere enkelte utfordringer i 
hverdagen. 

• Flere sykdommer, men takler sykdommen bedre

• Basert på utviklingen i helsen de siste ti årene kan 
se ut til at eldre til nå ikke har fått færre år med 
sykdommer enn før – kanskje snarere flere. 

• Klarer seg bedre – fysiske omgivelser, teknologi, 
ressurssterk

• Variasjon i demografien

Flere gode år 
til livet



Møte 
utfordringene



Behov

for 

selvrealisering

Behov for anerkjennelse og 
positiv selvoppfatning

Behov for kjærlighet og positiv 
selvoppfatning

Behov for trygghet og sikkerhet

Fysiologisk behov – luft, vann, mat, hvile og bevegelse

DIALOGMØTER
LOKALE EKSEMPLER
KUNNSKAPSOPPSUMMERING



Aktivitet og 
felleskap

Målet er å skape et samfunn som 
legger til rette for at eldre kan bidra 
og delta i samfunnet.



Mat og 
måltider

• Målet er å redusere 
underernæring og 
skape gode mat- og 
måltidsopplevelser 
for den enkelte.



Helsehjelp
Målet er å øke mestring og 
livskvalitet, forebygge 
funksjonsfall og gi rett hjelp til 
rett tid.



Sammenheng og 
overganger i 
tjenesten

Målet er økt trygghet og forutsigbarhet i 
pasientforløpet til eldre og deres 
pårørende.



Dugnad – nasjonalt, regionalt og lokalt

Nasjonalt støtteapparat

• Informasjonsarbeid

• Utvikle og spre faglig kunnskap 

• Lage veiledningsmateriell

• Utvikle måleverktøy 

• Ansvar følgeforskning

• Gi faglig støtte og bistand til det 
regionale støtteapparatet

Regionalt støtteapparat

• Mobilisere og engasjere

• Spre kunnskap om reformen 

• Gi tilbud om støtte og veiledning 
til utvikling, iverksetting og 
evaluering av lokalt planarbeid 

• Invitere til læringsnettverk og 
erfaringsdeling mellom 
kommunene

Kommune

• Kartlegge

• Planlegge

• Gjennomføre

• Evaluere



Dialogmøter

Nettverk

Kurs/konferanser

Støtteverktøy

Metode og veiledningsmateriell

KOMMUNE

BRUKE DET VI HAR…
EKSISTERENDE SATSNINGER, NETTVERK OG ARENAER

SAMMEN I TRØNDELAG



I faser

2019-2020
Kartlegge

2020-2021
Planlegge

2021 -2023
Gjennomføre

2023 
Evaluere

Tilby verktøy for kartlegging
Tilby kunnskapsmateriale
Etablere erfaringsnettverk

Erfaringsnettverk
Dialogmøter
Kurs og konferanser

Erfaringsnettverk
Dialogmøter
Kurs og konferanser

Verktøy for evaluering
Erfaringsnettverk
Dialogmøter
Kurs og konferanser

Kommune

Nasjonalt

Regionalt



Støtteverktøy i kartlegging, planlegging og evaluering

Mål:

• Nettbasert informasjonskanal for formidling av statistikk, fag og forskning, metode og analyseverktøy  

Effektmål:

• Bidrar til samlet oversikt over de mest relevante kunnskapskilder til analyse og planlegging

• Websiden inneholder 
• Lovverk
• Artikler
• Statlige styringssignaler
• Statistikk
• En samling av dokumenter
• Lenker 
• Veiledere
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Sammenstille, tilpasse og lage metode og veiledningsmateriell til reformen



Takk for meg!


