Leve hele livet - Fra plan til handling
Årets faglige program har fokus på planarbeid og reflekterer den fasen reformarbeidet nå er inne i:
kartlegging, analyse og planlegging. Du vil lære mer om samskapende planprosesser, samarbeid på
tvers av ulike sektorer samt få teoretiske og praktiske eksempler på hvordan man går fra plan til
handling.

PROGRAM
Programleder: Christian Borch

09.00 REGISTRERING
Mulighet for å logge på, stille spørsmål og nyte en rolig start på dagen.

09.15 VELKOMMEN
Åpning av konferansen
Bjørn Guldvog, helsedirektør i Helsedirektoratet
Status for arbeidet med eldrereformen Leve hele livet
Thorstein Ouren, seniorrådgiver og prosjektleder for eldrereformen, Helsedirektoratet
Jeg er blitt gammel, hva så?
Ragnhild Halvorsen, pensjonert lege med doktorgrad i immunologi
Innlegg og introduksjon
Bent Høie, Helse- og omsorgsminister
Innlegg ved politisk ledelse i KS
Gunn Marit Helgesen, 1. nestleder i KS' hovedstyre

10.10 UTDELING AV LEVE HELE LIVET-PRISEN
Introduksjon og prisoverrekkelse til vinnerkommunen og -embetet

Bent Høie, Helse- og omsorgsminister
Innlegg ved Fylkesmannen i vinnerfylket
Innlegg ved vinnerkommunen
Intervju med vinnerne

10.55 LUNSJ MED BILDESHOW
Bildeshow med gjennomgang av bilder fra reformarbeidet i hele landet. Utvalgt bilder som er delt
under emneknaggen #levehelelivet vil presenteres denne halvtimen.
Ta med egen lunsj!

11.15 HVORDAN LEGGE TIL RETTE FOR EN ALDERSVENNLIG
SAMFUNNSUTVIKLING?
En økende andel eldre gir både muligheter og utfordringer. I 2060 vil hver femte person i Norge være
over 70 år, sammenlignet mot dagens en av åtte. At vi stadig lever lengere er positivt, men
utviklingen tilsier også at vi må tenke nytt. Christian Borch inviterer til diskusjon om hvordan
samfunnet bør møte denne utviklingen.
Christian Borch diskuterer med et variert panel av fageksperter, politikere og eldre selv om hvordan
man går frem for å tilrettelegge for aldersvennlig planlegging.

I panelet:
Trude Drevland, leder av rådet av et aldersvennlig Norge
Nils Amund Røhne, ordfører i Stange kommune
Hans Christian Sandlie, forskningsleder ved NOVA, Seksjon for aldersforskning og boligstudier
Lene Conradi, ordfører i Asker kommune

12.00 SAMSKAPENDE PLANPROSESS
Kommunesektoren er viktig for bærekraftig utvikling. Målet er at norske kommuner skal være
bærekraftige med lokalt handlingsrom, som både skal levere gode og likeverdige tjenester, legge til
rette for næringsutvikling og samfunnsutvikling.
Mange kommuner og fylkeskommuner bruker bærekraftsmålene som et rammeverk for sitt
planarbeid. Forutsetningene for bærekraftige og aldersvennlige samfunn understreker hvorfor
samskaping og samarbeid er viktigere enn noen gang. Både innad i kommunen, men også på tvers av
embeter og regioner.
I parallellsesjonene belyses ulike tilnærminger til samskapende planprosess. Som deltaker, får du
anledning til å stille spørsmål underveis og foredragsholder svarer på spørsmålene etter endt
foredrag.
Velg en av parallellsesjonene: Involvering og innflytelse, Samarbeid på tvers, Fra plan til handling

Sesjon 1: Involvering og innflytelse
Denne sesjonen handlar om korleis kommunen kan leggje til rette for involvering av representantar
frå målgruppa til reforma for å sikre reell påverknad (eller bør det stå medverknad? Eg ville velje
påverknad i denne samanhengen) når vedtak skal gjerast.
Korleis kan trappa for medverknad vere til hjelp for å avklåre forventningar om grad av medverknad?
Kva kan kommunen gjere for å sikre involvering på systemnivå med og for dei eldre innbyggjarane?
Her vil det bli vist døme på involvering av både eldre og helsepersonell når planar skal leggjast, når
tilbod og tenester skal vidareutviklast og når vedtak skal gjerast. Du vil få høyre frå dei eldre sjølve,
døme på medverknad frå to kommunar og erfaringar frå Husbanken om korleis brukarstemma er
med frå start til slutt. Sesjonen har som mål å inspirere til meir medverknad i det vidare arbeidet
med Leve hele livet.
Program
Forsking skal gje eit aldersvenleg Noreg. Kva meiner dei eldre sjølve?
Pensjonistane Berit Hvidsten, Solveig Rostøl Bakken og Arne Thorbru fortel om kva tyding eldre si
deltaking gjennom medverknad og involvering har i arbeidet med å få eit aldersvenleg samfunn.
Brukarstemma frå start til slutt
Siri Erdal, seniorrådgjevar, Husbanken Vest
Medverknad i byggjeprosessar
Solrun Hauglum, ordførar i Vaksdal kommune
Medverknad frå dei tilsette i utvikling av tenester til heimebuande
Kristin Haukeland, einingsleiar for heimetenesta i Os, Bjørnafjorden kommune

Sesjon 2: Samarbeid på tvers
Bred involvering kreves for å lykkes med reformen. Det er et ansvar som går på tvers og som
involverer aktører både innenfor og på tvers av offentlig sektor, sivilsamfunn, næringsliv og andre
relevante aktører. I dette handlingsrommet ligger det et uutnyttet potensiale. I denne sesjonen får
du både teoretiske og praktiske eksempler fra ulike aktører som har satt tverrsektorielt samarbeid
høyt på agendaen.
Program
Kommune 3.0 i praksis
Eugene Guribye, Forsker 1, NORCE (Norwegian Research Center)
Samskaping i praksis: erfaringer fra nettverket "Med Hjerte For Arendal"

Lisbeth Iversen, Leder for Med Hjerte For Arendal og Off PhD kandidat AHO
Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling
Øystein Bull-Hansen, stedsutvikler
Suksessfaktorer og snublesteiner for tverrsektorielt arbeid med aldersvennlig samfunn
Anne Berit Rafoss, tidligere prosjektleder for Oslo - Aldersvennlig by
Kan Posten i samspill med det offentlige og eventuelt andre aktører bidra til å skape økt
samfunnsnytte?
Gunnar Inderberg, Direktør for operasjonell utvikling, Posten Norge

Sesjon 3: Fra plan til handling
En vellykket planprosess danner et viktig grunnlag for implementeringsprosessen. Med god
forankring og bred medvirkning har man skapt en felles forståelse og det er enighet om
tiltaksdelen som vil styrke gjennomføringsevnen. I denne sesjonen får du både teoretiske og
praktiske eksempler fra ulike aktører som har gått fra plan til handling.
Fra plan til handling – et ledelsesspørsmål?
Kathrine Cappelen, førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for

sykepleie- og helsevitenskap, Campus Porsgrunn, Universitetet i Sørøst-Norge.
Hvordan forstå avstanden mellom planlagt implementering og faktisk bruk i hverdagen
Gry Høiland, Førsteamanuensis, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU / TIKsenter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo
Implementering i praksis – eksempel fra Froland kommune
Marianne Røed, Virksomhetsleder Omsorg, Froland kommune, Agder
Prosessveiledning – et relevant virkemiddel i omsetningen av nasjonale planer til god lokal praksis
Erik Hagaseth Haug, førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, seksjon for

veiledningsstudier ved Høgskolen i Innlandet.

12.45 LEVE HELE LIVET – HVA NÅ?
Oppsummering av dagen og innslag om det videre arbeidet med Leve hele livet ved Christian Borch
og statsråd Bent Høie.

13.15 TAKK FOR I DAG!

