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Bakgrunn

De gode løsningene finnes i 

kommuner og helseforetak



Fundamentet for reformen
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Dialogmøter

Kunnskaps-
oppsummering

.

Innspill

Meldinger og 
planer



Reformens fem hovedområder

• Et aldersvennlig samfunn

• Aktivitet og fellesskap

• Mat og måltider

• Helsehjelp

• Sammenheng og overganger i tjenesten
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Tenke nytt

• Vi må tenke nytt hvordan vi 

skal planlegge

• Vi må tenke nytt hvordan vi 

jobber for å utvikle tilbud, tiltak 

og tjenester
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Med oppmerksomhet på

• Proaktive og forebyggende tilbud og tjenester

• Bruker, pasient og pårørende

• Samarbeid og samhandling

• Ledelse og systematisk arbeid med 

kvalitetsforbedring og pasienttrygghet
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Nasjonalt, regionalt og lokalt

Nasjonalt 
støtteapparat

• Faglig støtte og bistand

• Spre faglig kunnskap 

• Veiledningsmateriell

• Måleverktøy 

• Følgeforskning

Regionalt 
støtteapparat

• Mobilisere og engasjere

• Spre kunnskap 

• Støtte og veiledning til 
av lokalt planarbeid 

• Dialogmøter og nettverk

Kommune

• Kartlegge

• Planlegge

• Gjennomføre

• Evaluere
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FASER

▪
Fase 1
2019

Fase 2 
2019-20

Fase 3 
2021-23

Fase 4
2023

• Informasjon
• Spredning
• Oppstart

• Gjennomføring
• Implementering
• Rapportering

• Kartlegging
• Planlegging
• Beslutninger

• Evaluering
• Forbedring



Det nasjonale støtteapparatet

• Helsedirektorat

• KS

• Senter for omsorgsforskning
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Følgeevaluering og måling av resultater

• Reformen skal evalueres gjennom følgeevaluering i et 

utvalg kommuner.

• Nasjonalt støtteapparat skal bidra til å utvikle måleverktøy 

som synliggjør resultater og gevinster i reformperioden.



Ressursportal

«Kommunal planlegging blir et sentralt virkemiddel i 
arbeidet, 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.

• Tilgang til relevant styringsinformasjon

Utviklet til en nasjonal løsning – første versjon 
lansert juni 2019.

Metode og veiledningsmateriell blir utviklet og 
publisert høst 2019.

Ressursportal.no. 
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https://www.ressursportal.no/


Kommunikasjonsstrategi

• Skal bidra til at vi når målet for Leve hele livet. 

• Det er utarbeidet en kommunikasjonsstrategi med handlingsplan 

som det vil jobbes systematisk med, dette er et levende 

dokument

• Blant de første tiltakene er utvikling av informasjonsmateriale, 

nettside, nyhetsbrev og tre filmer til inspirasjon, basert på 

konkrete eksempler fra stortingsmeldingen. 
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