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Reformen Leve hele livet skal bidra til:

• flere gode leveår der eldre beholder 
god helse lenger, 

• opplever at de har god livskvalitet, og 
at de i større grad mestrer eget liv, 

• samtidig som de får den helsehjelpen 
de trenger når de har behov for den.



Fase 2 – kartlegging, 
planlegging, beslutning

• Ingen nye pålagte krav eller økte merutgifter

• Løsningen kan bidra til mer effektive og mindre omfattende tjenestebehov på sikt

• Kommuner inviteres inn til å 

• kartlegge lokalsamfunnet

• analysere dagens og fremtidige utfordringer og behov

• ta stilling til forslagene og planlegge tiltak

• politisk vedta
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Nasjonalt og regionalt 
støtteapparat

• Tilrettelegge og spre kunnskap

• Utarbeide metode og veildingsmateriell 
og lage støtteverktøy

• Ressursportal, metode og 
veiledningsmateriell, 
presentasjoner, sjekklister m.m

• Råd og veiledning til kommuner

• Dialogmøter i kommuner

• Nettverkssamlinger mellom kommuner



Hvorfor er god planlegging så viktig?

• Gode løsninger samles, løftes, deles og spres til andre kommuner, MEN

• Utviklingsarbeid må integreres i linjeorganisasjonen

• ikke baseres på prosjektorganisering, prosjektmidler eller være 
«ildsjeldrevet».

• Leve hele livet-reformens intensjon er å legge grunnlag for varig endring og 
vedvarende forbedringsarbeid i kommunene.



Kommunale og fylkeskommunale ansvarsområder:

• Bærekraftig lokalsamfunn

• By- og stedsutvikling, 

• Helse og omsorg, 

• Utdanning, 

• Kultur, 

• Samferdsel, 

• Folkehelse

• M.M

Leve hele livet – i et aldersvennlig samfunn

Berører de fleste samfunnssektorer og har betydning for de fleste planoppgaver

Samskapende planprosesser



Viktige elementer i kartlegging 
og analysearbeidet:

Faktakunnskap alene gir sjelden 
et godt nok svar

Erfaringskunnskapen vil bidra til 
et helhetlig kunnskapsgrunnlag

Støtte og veiledningsmateriell er under utarbeidelse 
og snart tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider. 

Kunnskapsgrunnlag som 
danner grunnlag for beslutning

Erfaringskunnskap

Faktakunnskap 
(statistikk)

Fag og 
forskningskunnskap



Kommunevalg 
2019

Oversikt 
helsetilstand –

andre 
faktagrunnlag

Kommunal 
planstrategi

Kommuneplanens 
samfunnsdel og 

arealdel

Sektorplaner 
etter behov –

utdyping av tema 

Handlingsdel 
Økonomiplan

Danner grunnlag for prioriteringer innenfor tilskuddsmidler 2021

Kommuner som har en politisk vedtatt plan eller har beskrevet en prosess for planleggingen 



Kompetanseplanlegging

Satsning på kompetanse er viktig for måloppnåelsen og verdiskapningen

• Hva vil vi?

• Hvilken kompetanse har vi?

• Hvilken kompetanse trenger vi?

• Hvilken kompetanse kan brukes mer eller utnyttes bedre?

• Hvordan skaffer vi det vi ikke har?

Utforming av en helhetlig kompetansestrategi som blir inkludert i det overordnede planverket.

Hvorfor?

Forankring, involvering og medvirkning



Støtteverktøy

«Kommunal planlegging blir et sentralt virkemiddel i arbeidet med 
reformen, og det skal derfor legges til rette med veiledere og verktøy for 
kommunal samfunnsplanlegging, herunder planlegging av helse- og 
omsorgstjenesten». 

• Verktøy utviklet for det regionalt støtteapparat og kommuner.

• Utviklet av Fylkesmannen i Trøndelag i samarbeid med kommuner 
og en rekke samarbeidsaktører

• Formålet er «en tilgang til flere informasjonskilder»

• Man kan gjennom ressursportal.no få lett tilgang til relevant 
styringsinformasjon og veiledningsmateriell

Utviklet til en nasjonal løsning –

første versjon lansert juni 2019 –

videreutvikles høst 2020.

https://www.ressursportal.no. 

https://www.ressursportal.no/


Lanseres snart

• Enklere navigering

• Økt søkbarhet

• Enklere statistikkvisninger

• m.m



Veiledningsmateriell



Noen setninger til slutt -
oppsummert

• Vi forener alle gode krefter i et strukturert samarbeid nasjonalt, regionalt og lokalt

• Lokal planlegging og gjennomføring tar utgangspunkt i et tydelig innbygger-/bruker-/ 
pasientperspektiv

• Arbeidet forankres i administrativ og politisk ledelse i kommunene og nedfelles i
planverket

• Det tenkes nytt rundt hvordan man jobber med planarbeid (samskaping)

• Det tenkes nytt rundt hvordan man jobber med å utvikle tilbud, tiltak og tjenester
(innovasjon) 

• Det legges vekt på å bygge et solid fundament («grunnmur») i kommunene (ledelse, 
kompetanse, systemer og strukturer)

• Det legges opp til bred støtte fra nasjonalt og regionalt ledd

• Med faglig og prosessuell støtte i gjennomføringen, ut fra lokale behov

• Med tilbud om deltakelse i nettverk for kompetanseheving og erfaringsutveksling
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En endring kan sies å være varig når nye arbeidsmetoder og forbedringer blir 
normen, det blir den måten man gjør tingene på. 

Det er ikke bare arbeidsprosessen og resultatene, men også holdninger og atferd 
som er fundamentalt endret. 

Videre er systemet forandret, slik at det understøtter forbedringene. 

Med andre ord er forbedringen blitt integrert i den vanlige måten å jobbe på, 
istedenfor å oppleves som en ekstra arbeidsprosess.

Når vet vi at vi har lykkes?



https://www.aldersvennlig.no/https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-
kvalitetsreformen-for-eldre

https://www.ressursportal.no. 

https://www.aldersvennlig.no/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre
https://www.ressursportal.no/

