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Tidspunkt Tema Ansvarlig

1000 Velkommen og innledning for dagen Fylkesmannen ved fylkeslege og direktør for 
helse- og sosialavdelingen, Anne Grethe Olsen

1020 Presentasjon av det regionale støtteapparatet og 
gjennomføringsplanen for reformen

Fylkesmannen ved seksjonsleder helse og 
omsorg, Anette M. Thyrhaug

1035 Presentasjon av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester 
(USHT) «Utvikling gjennom kunnskap»

USHT for Troms ved leder Toril Bülow

1055 Presentasjon av Kommunesektorens organisasjon (KS) «Perspektiv på 
planlegging»

KS region nord ved Steinar Nordheim Storelv

1115 «Stormottakersatsning», større fokus på de pasientene som trenger 
mye tjenester

UNN Samhandlingsavdelingen ved Monika 
Dalbakk

1130 Lunsj 

1215 Kommunalt planarbeid i tilknytning til Leve hele livet Fylkesmannen ved seniorrådgiver Anders 
Aasheim

1300 Gruppearbeid kommunevis, med innlagt kaffe og kake Alle deltagere

1400 Gjennomgang av gruppearbeid Det regionale støtteapparatet

1445 Oppsummering og avslutning Fylkesmannen
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Morgendagens omsorg (Meld.St.29 2012-2013)

• Befolkningens alderssammensetning endres og kompleksiteten i 
oppgaveløsningen vil øke.

• Utfordringer med bærekraft i tjenestene. Tilgang på helsepersonell øker 
ikke i takt med behovet

• Behov for å utvikle og innarbeide nye og framtidsrettede løsninger
• Mer innovasjon er nødvendig
• Meldingen pekte tydelig på  innføring av velferdsteknologi
• Morgendagens omsorgsomgivelser – program for utvikling og innføring 

av velferdsteknologi og tiltak for fornyelse, bygging og utvikling av 
framtidas sykehjem og omsorgsboliger.
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Digital agenda (Meld. St. 27 2015–2016)

• Mål: enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og ansatte i offentlig 
sektor.

• en omfattende gjennomgang av Norges digitale tilstand. 
• frigjøre ressurser i offentlig sektor og skape bedre tjenester for 

innbyggere
• Digihjelpen-tilbud: mål om at alle kommuner skal tilby innbyggere med 

svake digitale ferdigheter hjelp til å komme i gang med bruk av digitale 
verktøy

• nasjonale e-helseløsninger, som e-resept, kjernejournal og etter hvert 
pasientens legemiddelliste, vil gradvis være klare for bruk i kommunal 
helse- og omsorgstjeneste. 
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Eksempler innen digitalisering fra eldrereformen:
• Memoria: Digitalt kommunikasjonsverktøy basert på brukerens 

livshistorie

• APPETITT: måltidsplanlegging på nettbrett

• Elektronisk meny: matbestilling for hjemmeboende

• Digital kartlegging av behov for tjenester

• Friskus: informasjon og dialog med pårørende

• Hjelp til avtalt tid: logistikkløsning

• Tjenesteshop: Nettbasert bestillerfunksjon for brukere

• https://helsedirektoratet.no/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre
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Velferdsteknologi i Troms
• Tromsø: Pilotkommune i det nasjonale VFT- prosjektet

• NT-6: Nordreisa (vertskommune), Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen

• Bardu (vertskommune), Målselv, Dyrøy og Sørreisa

• Harstad (vertskommune), Skånland, Kvæfjord og flere fra nordre 
Nordland (Lofoten-kommuner med i Nasjonalt prosjekt) 

• Lenvik, Torsken, Tranøy og Berg (nye Senja) er i prosess

• Salangen vil bygge videre på Polarsky, sammen med 
nabokommunene
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Virkemidler hos Fylkesmannen
• Skjønnsmidler

• Kompetanse- og innovasjonstilskuddet (Omsorg 2020 og 
Kompetanseløftet)

• Nasjonalt velferdsteknologiprogram (Omsorg 2020)

• Tilskuddsmidler tilknyttet Opptrappingsplan rus

• Tilskuddsmidler tilknyttet Opptrappingsplan habilitering/ rehabilitering

Vi jobber med å se virkemidlene i sammenheng, og å hjelpe kommunene 
med å få til mest mulig
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Leve hele livet hos Fylkesmannen 

• Alle fagavdelinger er involvert

• Styringsgruppe er Fylkesmannens ledermøte

• Et bredt og omfattende oppdrag, som strekker 
seg langt utenfor det helse- og 
omsorgstjenestene rommer

Eget arrangement om matglede:

Gylne måltidsøyeblikk i regi av 
Landbruksavdelingen hos 
Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark. 

Inspirasjonsseminar i Tromsø 
17.oktober 2019
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• Fylkesmannen: oppdrag fra 
Kommunal og moderniserings 
departementet. Både 
tilsynsmyndighet og veileder.

• KS: kommunesektorens organisasjon

• Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester: vertskommune som 
mottar tilskudd fra Helsedirektoratet 
og har egne oppdrag

• Fylkeskommunen: Styrt av folkevalgte-
har stort ansvar for folkehelse, 
tannhelse, samferdsel og 
samfunnsutvikling. Har eget eldreråd.

• Helseforetaket: får sitt oppdrag 
definert fra HOD

• Frivillige organisasjoner og 
interesseorganisasjoner

• Råd for et aldersvennlig Norge 

Mange parter med ulike oppdrag



13© Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Regionalt støtteapparat

• Fylkesmennene i samarbeid med KS og 
Utviklingssentrene for sykehjem og 
hjemmetjenester

• Skal mobilisere og engasjere alle 
kommunene i sitt fylke

• Spre kunnskap om reformens innhold og 
virkemidler

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

• Invitere til læringsnettverk og 
erfaringsdeling mellom kommunene

Helsedirektoratet har 
oppdraget med å følge 
opp reformen nasjonalt

• Utarbeider materiell 
og verktøy til lokalt 
bruk
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Nettverk

• Helsedirektoratet har ikke en forventning om at  
det skal opprettes nye nettverk med mindre det 
er behov for det

• Kartlegging av eksisterende nettverk

• Hva fungerer bra/mindre bra

• Hvilke behov er det i kommunene?

• Dekkes disse i eksisterende nettverk?

• Læringsnettverk 

• Fagnettverk 

• Deling/samarbeid mellom kommunene

• lære av hverandre

• Nettverk for helse og 
omsorgsledere 

• Nettverk for 
kommuneoverleger

• Velferdsteknologinettverk

• Rus- og psykisk helsenettverk 

• Demensnettverk
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