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1 Bakgrunn
I forbindelse med gjennomføring av eldrereformen Leve hele livet har Helse- og
omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet følgende oppdrag (ref. tildelingsbrevet for 2021):
"Helsedirektoratet skal i reformperioden for Leve hele livet (2020-2023) hvert år innen 1. februar gi
departementet en samlet skriftlig rapportering per 31. desember av status, framdrift og resultater i
tråd med vedtatt gjennomføringsplan for Leve hele livet. Vurderingen skal gi en samlet vurdering av
framdrift og måloppnåelse nasjonalt, regionalt og lokalt knyttet til gjennomføring av Leve hele livet
og legge vekt på å belyse risiko for framdrift og gjennomføring av oppdrag. Vurderingen skal
sammenfattes uten særskilte krav til rapportering fra kommunene utover de halvårlige
rapporteringene fra Fylkesmennene."
Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre ble lagt fram i 2018. Målet med
reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. Reformperioden
er 2019-2023 og arbeidet er delt inn i fire faser. For å støtte kommunenes arbeid med planlegging og
gjennomføring er det etablert et nasjonalt og et regionalt støtteapparat.
Oppgavene til det nasjonale støtteapparatet (Helsedirektoratet, KS og Senter for omsorgsforskning)
er å drive informasjons- og kommunikasjonsarbeid, tilrettelegge og spre faglig kunnskap, tilrettelegge
og tilby veiledning i arbeidsmetodikk, støtte og bistå regionalt støtteapparat, dele ut Leve hele livetprisen samt sørge for følgeevaluering av reformen.
Oppgavene til det regionale støtteapparatet (statsforvalterne, KS og Utviklingssenter for sykehjem og
hjemmetjenester) er å mobilisere og engasjere alle kommunene i eget fylke, spre kunnskap om
reformen, innhold og virkemidler, gi tilbud om støtte og veiledning i lokalt planarbeid og invitere til
læringsnettverk og erfaringsdeling mellom kommunene.
Reformen er delt inn i faser og forventninger til de ulike aktørenes bidrag i de ulike fasene er skissert i
overordnet milepælsplan nedenfor.

2 Status for 2020
2.1 Overordnet status for arbeidet i det nasjonale og regionale støtteapparatet
Det nasjonale støtteapparatets aktiviteter i 2020 kan oppsummeres slik:
 Støtte til kommunal planlegging. De viktigste aktivitetene og leveransene har vært
videreutvikling av et nasjonalt planleggingsverktøy (ressursportal.no) og utarbeidelse av
tilhørende veiledningsmateriell, herunder en eksempelsamling utarbeidet av KS. Ressursportal er
et viktig verktøy for det regionale støtteapparatet i gjennomføringen av dialogmøter med
kommunene og et grunnlag for kommunenes egen planlegging og beslutninger. Et viktig mål i
denne prosessen er å bidra til en økt forståelse av egne styringsdata og bidra til å øke den
analysefaglige kompetansen i kommuner. I tillegg har det nasjonale støtteapparatet deltatt med
innlegg på regionale samlinger der tema er kommunalt planarbeid.
 Faglig veiledningsmateriell. Senter for omsorgsforskning har, på oppdrag fra Helsedirektoratet,
utarbeidet oversikter over relevant kunnskap, metoder og verktøy innenfor reformens
hovedområder. Dette materialet skal videreutvikles til relevant, faglig veiledningsmateriell for
kommunene. Det har vært jobbet med utvikling av støtte og veiledning både innenfor
tverrgående tema (planarbeid, frivillighet, medvirkning, implementering) og innenfor reformens
fem hovedområder. Noe er ferdigstilt og noe er i prosess. Materialet skal piloteres slik at de
endelige produkter og leveranser er godt tilpasset lokale behov.
 Informasjon og kommunikasjonsarbeid. Det er fortsatt behov for å forankre reformen regionalt
og lokalt gjennom gode informasjons- og kommunikasjonstiltak og -aktiviteter. For å samordne
arbeidet har Helsedirektoratet etablert et kommunikasjonsforum, med deltakelse fra alle
aktørene i det nasjonale og regionale støtteapparatet. Hensikten er å koordinere arbeidet på en
best mulig måte ut mot kommunene. Det er også gjennomført ulike tiltak, herunder kvartalsvis
publisering av nyhetsbrev. Koronasituasjonen har imidlertid medført lavere aktivitetsnivå enn
ønsket.
 Leve hele livet-prisen. Helsedirektoratet har ansvar for utvikling av kriterier, planlegging av en
nominasjonsprosess og forberedelser til utdeling av prisen på årlig Leve hele livet-konferanse i
november. Prisen ble gitt til Kinn kommune på den nasjonale konferansen 18. november 2020.
 Evaluering. Oslo Met har i oppdrag å evaluere reformen. Planen var at de skulle levere en
midtveisrapport 1. februar 2021. Midtveisrapporten skulle være et grunnlag for å vurdere ev.
endret virkemiddelbruk i reformen. Gjennom 2020 har det pga. koronasituasjonen vært
utfordringer med datainnhenting fra kommunene. Dette medførte at tidspunktet for levering av
en underveisrapport ble utsatt til sommeren 2021.
Det regionale støtteapparatets aktiviteter i 2020 kan oppsummeres slik:
 Bistand til lokal planlegging. I reformens nåværende fase vil det regionale støtteapparatet ha en
sentral rolle i å bistå kommuner i sitt kartleggings- og planleggingsarbeid. Det legges opp til at
kommunestyrene i 2020 behandler og vedtar hvordan løsningene i Leve hele livet kan utformes i
planverk og gjennomføres lokalt basert på analyse av egne utfordringer og behov.
Statsforvalteren og det øvrige regionale støtteapparatet skal aktivt tilby bistand til kommunene i
arbeidet med langsiktig og helhetlig planlegging knyttet til utviklingen i eldrebefolkningen med
fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak og tjenester, samt kapasitet, kompetanse og
kvalitet i tjenestene. Til tross for koronasituasjonen viser rapporteringer og tilbakemeldinger stor
aktivitet og stort engasjement gjennom 2020. Samtidig er det stor variasjon i hvor langt
kommunene har kommet i sitt planarbeid. Leve hele livet blir i ulik grad eksplisitt omtalt i
plandokumentene og det varierer hvor aktivt kommunene rapporterer at de jobber med
kartlegging av utfordringsbildet, hvor tverrfaglig/tverrsektorielt de tenker og i hvor stor grad
andre aktører involveres og inkluderes i prosessene.





Dialogmøter med kommunene. Det regionale støtteapparatet skal i 2020 aktivt gi tilbud om
dialogmøter med alle kommunene. Det forventes at gjennomføring av dialogmøter skjer i
samarbeid med de øvrige aktørene i det regionale støtteapparatet. Dialogmøter kan
gjennomføres enkeltvis eller gruppevis. Målgruppen for dialogmøter vil først og fremst være
ledere og ansatte i kommunene, politisk ledelse og representanter som ivaretar innbygger-,
bruker- og pårørendeperspektivet. Ved utgangen av 2020 hadde åtte av ti fylker gjennomført
dialogmøter med samtlige kommuner. Det har vært ulik deltakelse fra kommunene i disse
møtene, men det kan se ut som kommunene i stor grad har tenkt tverrsektorielt og stilt med
politisk og administrativ ledelse.
Nettverk. Arenaer for samarbeid, læring, erfaringsutveksling og deling mellom kommunene er
viktig i gjennomføringen av reformen. Det regionale støtteapparatet skal sørge for at alle
kommunene inviteres til å delta i nettverk for å dele erfaringer, bli inspirerte og lære av
hverandre. Nettverkssamarbeid i løpet av reformen kan bygges på eksisterende
kommunenettverk, ledernettverk, fagnettverk, regionale læringsnettverk og samarbeidsfora
mellom spesialisthelsetjenesten, fylkeskommunene og kommunene. Det er kommunenes behov
som skal være utgangspunkt for etablering av eventuelle nye nettverk. Rapporteringer i 2020
viser at eksisterende nettverk benyttes i mange fylker. Nye nettverk som understøtter
reformarbeidet er også etablert. Fagnettverk fremheves som gode fora for reformen, f.eks.
aldersvennlige lokalsamfunn, velferdsteknologi, ernæring ol. Samlinger og konferanser
fremheves som viktige arenaer for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Det har vært stor
aktivitet høsten 2020 og flere melder om at de er i gang med å revitalisere/etablere nettverk som
kommer i 2021.

2.2 Nærmere om viktige oppgaver og aktiviteter i det nasjonale støtteapparatet i 2020
2.2.1

Støtte og veiledning

Gjennom 2020 har det nasjonale støtteapparatet jobbet med utvikling av støtte og veiledning.
Innledningsvis ble det identifisert noen viktige tverrgående tema som fikk prioritet gjennom våren
2020. Støtte til planarbeid sto naturligvis sentralt, men det ble også igangsatt prosesser innenfor
temaene medvirkning, frivillighet og implementering. Høsten 2020 er tilsvarende prosesser igangsatt
på reformens innsatsområder.
Innledningsvis ble det utarbeidet en pedagogisk modell for arbeidet med støtte og veiledning:

Den pedagogiske modellen viser at arbeidet med tverrgående tema settes i gang først og tas med
inn i arbeidet med reformens innsatsområder. Videre viser modellen at utvikling av veiledning og
støtte bygger på avklarte behov i regionale støtteapparat, at regionale støtteapparat gis anledning til
å teste tilgjengeliggjort utkast før endelige justeringer gjøres og veiledning og støtte kan tas med i det
videre arbeidet med reformen fra 2021. Modellen viser og at arbeidsgruppene vil samarbeide med
relevante fagmiljøer for nyttiggjøring av kjent kunnskap og kommunikasjon om tema.
Alle arbeidsgruppene har bestått av representanter fra Helsedirektoratet, KS og SOF.
Planarbeid

I 2020 ble det oppfordret til at kommunestyrene skulle behandle og vedta hvordan løsningene i Leve
hele livet kan utformes i planverk og gjennomføres lokalt basert på analyse av egne utfordringer og
behov. Dette er i tråd med at reformen var inne i sin fase 2, planleggingsfasen. Det ble gitt tydelige
føringer og forventninger til statsforvalteren og det øvrige regionale støtteapparatet om å aktivt
tilby bistand til kommunene i arbeidet med langsiktig og helhetlig planlegging knyttet til utviklingen i
eldrebefolkningen, med fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak og tjenester, samt
kapasitet, kompetanse og kvalitet i tjenestene. Dette skulle blant annet følges opp gjennom tilbud
om dialogmøter med kommunene. Det nasjonale støtteapparatet la til rette med støtte og veiledning
til bruk i regional oppfølging.
Helsedirektoratet har et tett samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag i arbeidet med
Ressursportal.no. Portalen fremstår i dag med innhold som gir kommunene lett tilgang til
styringsinformasjon når de skal planlegge for reformens fem temaområder. Portalen ble, etter
evaluering i 2019, revidert og lansert med nytt uttrykk høsten 2020. Ressursportalen ble
kommunisert ut til alle støtteapparat og ble innlemmet i foredragsoppdrag med Leve hele livet som
tema.
Som en del av arbeidet med portalen utarbeidet KS-Konsulent, på oppdrag fra Helsedirektoratet og
Statsforvalteren i Trøndelag, metode og veiledningsmateriell som gir gode tips og råd om gode grep i
den lokale planprosessen. Veiledningsmateriellet ble ferdigstilt februar 2020.
Høsten 2020 utarbeidet KS en eksempelsamling som viser hvordan flere norske kommuner jobber
med planarbeid for Leve hele livet. Eksemplene beskriver hvordan kommunene benytter forskjellige
metoder og verktøy i å planlegge og gjennomføre arbeidet med Leve hele livet lokalt.
Eksempelsamlingen skal være til inspirasjon og nytte for andre kommuner.

Medvirkning, frivillighet og implementering

I tillegg til temaet planarbeid, ble det utviklet støtte og veiledning på tre andre, tverrgående tema,
medvirkning, frivillighet og implementering. Felles for veiledningsressursene som er utarbeidet, er at
det gis en intro til tema og fremheving av sentrale refleksjonspunkter for å komme i gang med
arbeidet innen hvert tema. Veiledningen har til hensikt å stimulere til bruk av eksisterende kunnskap
og erfaring på nye måter, legge til rette for lokale tilpasninger, og å være praksisnær fremfor
teoretisk i tilnærmingen. Nasjonalt støtteapparat ønsker å tilrettelegge for dialog mellom
ressurspersoner fra arbeidsgruppene og regionale støtteapparat. På den måten kan regionale
støtteapparat få støtte i prosessen etter hvert som de de planlegger for regionale samlinger og
kontakt med kommunene på de tverrgående temaene eller reformens innsatsområder.

Veiledningsressurser

Arbeidsgruppe

Arbeidet med veiledning og støtte har resultert i veiledningsressurser som utover høsten 2020 er
tilgjengeliggjort for regionale støtteapparat via statsforvalteren. Veiledningsressursene består så
langt av powerpoint-presentasjoner og tilgang på ressurspersoner fra arbeidsgruppene. Ytterligere
veiledningsressurser tilgjengeliggjøres tidlig 2021. Dette gjelder e-læringsressurs på
prosessveiledning, fag- og inspirasjonsfilmer om frivillighet og utdrag fra den nasjonale Leve hele
livet-konferansen der medvirkning ble tematisert.

Medvirkning

Frivillighet

Implementering

Representanter fra
Helsedirektoratet Leve hele
livet og Et aldersvennlig Norge,
KS vest og SOF vest.

Arbeidsgruppen har bestått av
representanter fra Helsedirektoratet, KS,
SOF, Norges Frivilligsentraler, Frivillighet
Norge, Verdighetssenteret og
Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter
fra flere avdelinger i Helsedirektoratet som i
samarbeid med KS og SOF holdt en regional
workshop i juni. På workshopen deltok
representanter for regionale støtteapparat.

Veiledningsmateriell i form av
en powerpointpresentasjon er
utarbeidet. Presentasjonen
legger vekt på bruk av
medvirkningstrappen og
forventningsavklaringer for
medvirkning på systemnivå
Ressurser fra konferansen
18.11 som innlegg fra
fagpersoner og en film med
pensjonister tilgjengeliggjort
som veiledninger tatt opp og er
planlagt presentert som del av
veiledning og støtte på tema
medvirkning

Veiledningsmateriellet omhandler fem
nøkler for et systematisk, helhetlig og
fremtidsrettet samarbeid med frivillige;
Invitere til dialog, Identifisere lokal identitet,
Tenke helhetlig, Se fremover og Forankring
(i plan og i mennesker)

En workshop på tema avdekket behov
for veiledning og støtte i gjennomføring av
digitale møter og temaene prosessledelse,
forankring, planarbeid, kommunikasjon og
kvalitetsforbedring.

Veiledning på tema frivillighet gis ved hjelp
av en powerpointpresentasjon der temaet
utdypes, nøklene presenteres og spørsmål
til refleksjon fremstilles.
Representantene fra arbeidsgruppen
tilgjengelige som veiledningsressurser for
regionalt støtteapparat på bakgrunn av sin
tilknytning i frivillig sektor.
Kontaktinformasjon følger med veiledningsmateriellet.

En dreiebok/kjøreplan for gjennomføring av
digitale møter er utarbeidet og
tilgjengeliggjort.
En e-læringsressurs om prosessveiledning er
under utarbeidelse og vil bli tilgjengeliggjort
januar 2021. SOF har ledet denne prosessen,
USHTene har bidratt i arbeidet.

Høsten 2020 ble det spilt inn to filmer, en
fagfilm og en inspirasjonsfilm som
planlegges tilgjengeliggjort tidlig 2021.

Reformens fem innsatsområder

Arbeidet startet høsten 2020. Temaene behandles gjennom separate arbeidsgrupper.
Representanter fra Senter for omsorgsforskning har blant annet bidratt med innspill fra
kunnskapsnotatene som er tilgjengeliggjort gjennom 2020 og erfaringer fra møter med
utviklingssentre og regionale støtteapparat. KS regionalt har bidratt med erfaringer fra arbeid i
regionale støtteapparat på de aktuelle temaene samt tilgrensede innsatser fra andre nasjonale
satsinger. Helsedirektoratet har koordinert møtene, søkt sammenheng på tvers av innsatsområdene

og koblet på interessenter fra målgruppene og tilstøtende satsinger. Hovedpunkter for innhold og
form ble klargjort desember 2020, mens selve utkast på veiledningsressurser som skal testes med
regionale støtteapparat skal ferdigstilles vinteren 2021. Hvordan veiledning og støtte skal
materialiseres, vil tilpasses regionale og kommunale behov gjennom 2021 da alle etter reformens
faseplan går over i gjennomføringsfasen, fase 3.

2.2.2

Informasjons- og kommunikasjonsarbeid

Ved utgangen av 2019 og videre inn i 2020 ble arbeidet med å lage en ny kommunikasjonsstrategi
påbegynt. Målet var å lage en kommunikasjonsplattform som kunne være felles for det nasjonale og
regionale støtteapparatet, og som det regionale støtteapparatet kunne bruke som utgangspunkt for
sine kommunikasjonstiltak. Det var ønske om en felles måte å snakke om reformen på og delt visjon
for hva vi ønsket å oppnå og engasjere til. Omdisponering av kommunikasjonsressurser i forbindelse
med covid-arbeidet gjorde imidlertid at aktivitetene ikke kunne fortsette som forventet. Fra mars
2020 og ut året har det derfor vært gjennomført færre kommunikasjonsaktiviteter enn opprinnelig
planlagt. Som et viktig fundament for samordning av kommunikasjonsarbeidet etablerte
Helsedirektoratet et kommunikasjonsforum med alle aktørene i det nasjonale og regionale
støtteapparatet. Det ble avholdt et første møte i oktober 2020, men pga. koronasituasjonen ble
videre arbeid utsatt. Møter i forumet blir gjenopptatt i løpet av første kvartal 2021.
Nyhetsbrev
I 2020 ble det publisert fire nyhetsbrev på Helsedirektoratets Leve hele livet-nettside. Nyhetsbrevene vil
videreføres gjennom hele reformperioden. Innholdet varierer i tematikk, men vil alltid ha fokus på «nytt
og nyttig»-informasjon for det nasjonale og regionale støtteapparatet og andre aktører som jobber med
reformarbeidet.
Fagfilmer
I starten av 2020 ble det ferdigstilt syv fagfilmer knyttet til reformarbeidet. Fem av fagfilmene tok for seg
hvert sitt innsatsområde i Leve hele livet-reformen. En sjette film handlet om pårørende, og den siste
videoen oppsummerte hele kvalitetsreformen. Ved utgangen av 2020 ble arbeidet med å utvikle én
fagfilm og én inspirasjonsfilm med temaet frivillighet påbegynt. Filmene ble ferdigstilt i januar 2021.
Filmene er produsert på oppdrag fra Helsedirektoratet og ligger på direktoratets Leve hele livet-nettside.
Leve hele livet-nettside
Helsedirektoratets Leve hele livet-nettside (se www.helsedirektoratet.no/levehelelivet) ble oppdatert i
2020 etter hvert som nytt innhold kom til. Det er planlagt en fullstendig revisjon og omstrukturering av
nettsiden i løpet av våren 2021.

2.2.3

Leve hele livet-konferansen

Årets Leve hele livet-konferanse ble en digital, nasjonal konferanse som var gratis og åpen for alle.
Ved å gjøre konferansen digital, fikk vi muligheten til å nå mye bredere ut enn om dette kun hadde
vært en konferanse for det regionale støtteapparatet. Nesten 1300 deltakere var påmeldt
konferansen og det var gjennom dagen i snitt 1100 som fulgte konferansen.
Konferansen hadde plan og planarbeid som hovedtema og både representanter fra reformens
målgruppe (eldre 65+), fagpersoner, politikere og representanter fra nasjonalt støtteapparat holdt
innlegg. Et av høydepunktene var utdelingen av Leve hele livet-prisen (se eget punkt).
Temaer som ble tatt opp var samskapende planprosesser, samarbeid på tvers av ulike sektorer og
teoretiske og praktiske eksempler på hvordan gå fra plan til handling. Hele konferansen ble spilt inn

og Helsedirektoratet ønsker å gjenbruke innholdet. Alt innhold er gjort tilgjengelig for alle som
ønsker det (se www.helsedirektoratet.no/levehelelivet).
Evalueringen fra konferansen viste at vi nådde bredere ut (organisatorisk og geografisk) enn tidligere,
at vi med en profesjonell regi klarte å holde på deltakernes oppmerksomhet gjennom samtlige fire
timer og at vi også nådde en bred målgruppe. Helsedirektoratet ser at det er mulig å nå bredere ut
gjennom et digitalt format og derfor vil derfor arrangere en tilsvarende åpen, nasjonal konferanse i
2021.

2.2.4

Leve hele livet-prisen

I forbindelse med gjennomføring av reformen skal det deles ut en årlig pris til en kommune som kan
dokumentere en særlig god innsats med reformarbeidet gjennom året. Prisen deles ut av statsråden i
forbindelse med nasjonal Leve hele livet-konferanse i november.
Det er de regionale støtteapparatene for reformen som nominerer kommuner. Helsedirektoratets
nasjonale referansegruppe er jury. På møte i referansegruppen 13. oktober ble det besluttet at årets
pris skulle tildeles Kinn kommune i Vestland fylke. Prisen består av et diplom og 100 000 kroner i
prispenger.
Den pågåendende pandemisituasjonen påvirket i stor grad regional og lokal gjennomføring av
reformen. Det ble derfor besluttet at kriteriene for 2020 skulle innrettes slik at prisen skulle gå til en
kommune som, innenfor reformens innsatsområde "aktivitet og fellesskap", kunne vise til igangsatte
tiltak for at eldre skulle få opprettholde sine aktive og meningsfulle dager. Hovedkriteriene var:
 Tiltakene er planlagt og gjennomført sammen med frivillige ressurser og/eller næringsliv.
 Tiltakene er iverksatt med bakgrunn i seniorbefolkningens interesser, ønsker og behov.
 Tiltakene er realisert. Er løsningen implementert/satt i drift?
 Tiltakene har skapt verdi. Hva er effekten/resultatet?
 Tiltakene har bidratt til endrede arbeidsmåter. Har arbeidet medført nye arenaer, metoder og
fremgangsmåter, etc.?
 Tiltakene har spredningsmulighet. Kan løsningen skaleres til andre deler av kommunen
og/eller utenfor kommunegrensen?

2.2.5

Følgeevalueringen av reformen

OsloMet, ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Fakultet
for helsevitenskap, evaluerer i samarbeid med Vista Analyse reformen, på oppdrag fra
Helsedirektoratet. Evalueringen skal søke å gi svar på:
 Hvordan og i hvilken grad gjennomfører kommunene eldrereformen?
 I hvilken grad bidrar reformen til å endre prioriteringer, og styrke kommunenes innsats for
eldre?
 Hva er resultater, effekter og gevinster av reformen for eldre, pårørende og ansatte i helseog omsorgstjenestene?
 I hvilken grad og på hvilke måter bidrar tiltak og virkemidler, herunder det nasjonale og
regionale støtteapparatet, til å nå målene for reformen?
I forbindelse med evalueringen av Leve hele livet, skal det leveres en underveisrapport som skal gi
grunnlag for å vurdere innretning og kurs for det videre reformarbeidet. Grunnet koronapandemien
ble fristen for ferdigstilling av underveisrapporten, som opprinnelig var satt til februar 2021 utsatt til
juni 2021. På grunn av koronasituasjonen i kommunene, har det vist seg å være vanskelig å få
kommunene til å delta i evalueringen. Dette gjelder både en planlagt, kvantitativ spørreundersøkelse

og oppstart av en casestudie med et utvalg case-kommuner. Case-studien skal følge de sammen
kommunene gjennom hele reformperioden. Med tanke på effekten på lengre sikt har evaluator
anbefalt at videre arbeid med datainnhenting utsettes til kommunene er tilbake i en mer normal
situasjon og har nødvendige ressurser til å prioritere deltakelse. Dette vil påvirke innhold og
innretning på den planlagte underveisrapporten i juni.

2.3 Nærmere om viktige oppgaver og aktiviteter i det regionale støtteapparatet i 2020
Pga. pandemisituasjonen anser vi at arbeidet med Leve hele livet ved utgangen av året samlet sett
var ca. seks måneder forsinket i forhold til opprinnelig plan. I tillegg er det slik at kommunene i ulik
grad har hatt kapasitet til å jobbe med reformen i 2020. Det betyr at variasjonen er stor med tanke
på hvor langt den enkelte kommune har kommet i sin prosess. Dette må det tas hensyn til gjennom
hele 2021. Med tanke på videre arbeid er det viktig at støtteapparatene bidrar til å reetablere større
grad av felles framdrift i reformarbeidet.
Erfaringene fra 2020 viser at det til tross for et vanskelig år, likevel har vært stor interesse og stort
engasjement rundt reformen. Det har vært mulig å opprettholde en viss dialog og samhandling, da i
hovedsak gjennom digitale kanaler.
Status regionalt, som beskrevet nedenfor, er i hovedsak hentet inn via de to årlige rapporteringene
fra kommunene via statsforvalterne.

2.3.1

Bistand til lokal planlegging

Kommunenes rapportering pr. 1. november viste følgende status for planarbeidet: 158 kommuner
har integrert reformen i sin planstrategi, 121 har tatt stilling til løsningene i reformen og 75 har ikke
gjort politiske vedtak, men beskrevet en prosess for hvordan en plan skal vedtas.
Helsedirektoratet gjør oppmerksom på at rapporteringen er svært mangelfull og usikker så tallene
må tolkes varsomt og ses i sammenheng med utdypende kommentarer fra statsforvalterne, se
nedenfor.

Et sitat fra Ringerike kommune oppsummerer det på denne måten:
"Utstrakt samarbeid mellom prosjektet Leve hele livet og 1) arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel, 2) arbeidet med strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet og 3) arbeidet med
en behovs- og strukturanalyse i helse som vil danne utgangspunkt for kommunedelplan for helse og
omsorg. Prosjektet Leve hele livet er noe forsinket pga. pandemisituasjonen. Høsten 2020 kjører vi
medvirkningsopplegg, vi konkluderer en handlingsplan i løpet av januar 2021 og politisk behandling
rett i etterkant. Planlegging av gjennomføring starter før sommeren 2021 og vi starter arbeidet med
gjennomføring høsten 2021."
Rapporteringen viser stor aktivitet og engasjement. Samtidig viser rapporteringen stor variasjon i
hvor langt kommunene har kommet i sitt planarbeid. Leve hele livet blir i ulik grad eksplisitt omtalt i
plandokumentene og det varierer hvor aktivt kommunene rapporterer at de jobber med kartlegging
av utfordringsbildet, hvor tverrfaglig/tverrsektorielt de tenker og i hvor stor grad andre aktører
involveres og inkluderes i prosessene.

2.3.2

Dialogmøter med kommunene

De regionale støtteapparatene skal aktivt gi tilbud om dialogmøter med alle kommunene. I
stortingsmeldingen om reformen står det beskrevet at kommunene inviteres til å ta stilling til
løsningene i reformen og planlegge hvordan de vil utforme og gjennomføre dem lokalt. Kommunene
vil som en del av reformarbeidet, bli tilbudt støtte og veiledning til lokalt planarbeid.

Dialogmøter kan gjennomføres enkeltvis eller gruppevis. Målgruppen for dialogmøter vil først og
fremst være ledere og ansatte i kommunene, politisk ledelse og representanter som ivaretar
innbygger-, bruker- og pårørendeperspektivet. I dialog og samhandling med kommunene, er det
naturlig at det regionale støtteapparatet vektlegger det formelle bakteppet for planlegging og
gjennomføring av reformen, særlig plan- og bygningslovens del 2 (plandelen), folkehelseloven og
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgtjenesten. Styringsinformasjon gjennom
ressursportal.no vil være et viktig grunnlag for dialogen.
Rapporteringen fra kommunene pr. 1. november 2020 viste at det i åtte av ti fylker har vært
gjennomført dialogmøter med samtlige kommuner. Vestfold og Telemark og Nordland rapporter en
lavere andel med henholdsvis 43 % og 20 % av kommunene. Dialogmøtene har blitt gjennomført
enkeltvis, gruppevis eller regionsvis.
Det er variasjon i hvem fra det regionale støtteapparatet som har vært involvert i og deltatt på
møtene. I all hovedsak har de tre hovedaktørene statsforvalterne, KS og USHT, vært involvert.
Unntakene er Agder der USHT ikke har vært involvert og Innlandet der kun statsforvalteren har vært
involvert i møtene. I noen regioner har Senter for omsorgsforskning vært med og i én region,
Rogaland, har også fylkeseldrerådet deltatt i møtene.
Det har vært ulik deltakelse fra kommunene i disse møtene. Ut fra rapporteringene er det vanskelig å
gi en detaljert oversikt, men det kan se ut som kommunene i stor grad har tenkt tverrsektorielt og
også stilt med politisk og administrativ ledelse. En av regionene, Rogaland, trekker også fram
deltakelse fra frivillig sektor.

2.3.3

Nettverk

Et av hovedgrepene i reformen er at kommunene skal delta i nettverk for erfaringsdeling og læring.
Nettverkssamarbeidet kan bygges på eksisterende kommunenettverk, ledernettverk, fagnettverk,
regionale læringsnettverk og samarbeidsfora mellom spesialisthelsetjenesten, fylkeskommunene og
kommunene. Det er kommunenes behov som skal være utgangspunkt for etablering av eventuelle
nye nettverk.
Erfaringer fra ulike læringsnettverk viser at denne formen for erfaringsutveksling har stor nytteverdi.
Det handler om felles forståelse for områder som bør forbedres, og om å finne og dele løsninger,
men også om å hente inspirasjon og motivasjon fra hverandre. Det er det regionale støtteapparatet
som skal sørge for at kommunene inviteres til nettverk.
Rapporteringen pr. 1. november 2020 viste at eksisterende nettverk benyttes i mange fylker. Nye
nettverk som understøtter reformarbeidet er også etablert. Fagnettverk fremheves som gode fora
for reformen, f.eks. aldersvennlige lokalsamfunn, velferdsteknologi, ernæring ol. Det virker imidlertid
som om den samlede kunnskapen om potensielle nettverk i enkelte regioner er noe lav.
Samlinger og konferanser fremheves som viktige arenaer for erfaringsutveksling og nettverksbygging.
Det har vært stor aktivitet høsten 2020 og flere melder om at de er i gang med å revitalisere/etablere
nettverk som kommer i 2021.
Nedenfor er en oversikt over eksempler på regionale nettverk og samhandlingsarenaer som er
rapportert inn.

3 Helsedirektoratets overordnede vurderinger
Ved utgangen av året var reformarbeidet anslagsvis seks måneder forsinket i forhold til opprinnelig
plan. Kommunene og aktørene i det regionale støtteapparatet har i ulik grad hatt kapasitet til å jobbe
med reformen i 2020. Med et fortsatt høyt smittetrykk og behov for mye ressurser til testing,
smittesporing og vaksinering også utover i 2021 er tiden fremover også preget av stor usikkerhet.
Erfaringene fra 2020 viser likevel at det til tross for et vanskelig år, har vært stor interesse og stort
engasjement rundt reformen. Både for nasjonalt og regionalt støtteapparat har det vært mulig
opprettholde en viss dialog og samhandling, da i hovedsak gjennom digitale kanaler. Variasjonen er
stor med tanke på hvor langt den enkelte kommune har kommet i sin prosess. Det betyr at
støtteapparatene gjennom 2021 både må legge til rette for støtte til kommuner i sluttføringen av
fase 2 (planfasen) i reformen, bistå i overgangen til fase 3 (gjennomføringsfase) og støtte kommuner
som er i fase 3. Støtteapparatene må også bidra til å reetablere større grad av felles fremdrift. Det er
en forventning om at alle kommuner i løpet av 2021 skal ha fattet politiske vedtak om hvordan
reformen skal gjennomføres lokalt og kunne dokumentere at de har eller har planlagt forankring av
vedtakene i kommunale plandokumenter. Med fortsatt usikkerhet knyttet til pandemisituasjonen
langt utover i 2021 må det imidlertid tas høyde for at reformen samlet sett kan anses å være ett år
forsinket fra høsten 2021.
Et annet viktig element i vurdering av framdrift er forsinkelsene i gjennomføring av
følgeevalueringen. Det var planlagt en underveisrapport (midtveisevaluering) som skulle leveres
innen 1. februar 2021. Denne rapporten skulle være et viktig bidrag i vurdering av ev. endringer i
gjennomføringen av reformen. Pga. pandemisituasjonen har det, som beskrevet ovenfor, vært
vanskelig å innhente nødvendig kunnskap fra kommunene og rekruttere case-kommuner som skal
følges gjennom hele reformperioden. Underveisrapporten ble utsatt til sommeren, men med en
fortsatt vanskelig situasjon for kommunene inn i 2021 så vil det dessverre ikke ha betydning for
innholdet i rapporten. For at evalueringen ikke skal forringes på lengre sikt så er det en klar

anbefaling fra evaluator at man avventer videre dialog med kommunene til situasjonen har kommet
mer tilbake til normalen.
Så er det en rekke andre viktige elementer det må jobbes videre med og disse adresseres også inn i
de ulike oppdrags- og tilskuddsbrevene for 2021. Det nasjonale støtteapparatet vil, innen medio mars
2021, revidere den nasjonale gjennomføringsplanen for reformarbeidet. De regionale
støtteapparatene skal også revidere sine regionale gjennomføringsplaner i løpet av våren 2021. De
mest prioriterte elementene er:
 Løfte det tverrfaglige og tverrsektorielle perspektivet i reformen tydeligere. Reformen skal
både bidra til bedre kvalitet på tjenestene til eldre og bidra til et mer aldersvennlig samfunn.
Disse to perspektivene må i større grad gjennomsyre organisering, informasjons- og
kommunikasjonsarbeidet, støtte og veiledning, aktiviteter og tiltak.
 Bedre og mer helhetlig struktur på involvering og inkludering av reformens målgrupper i det
videre arbeidet for å understøtte reformens tydelige "bottom up"-perspektiv. Dette gjelder
både nasjonalt, regionalt og lokalt.
 Styrke det generelle informasjons- og kommunikasjonsarbeidet, herunder etablere felles
kommunikasjonsplattform for alle aktørene i det nasjonale og regionale støtteapparatet.
Videreføring av det nyopprettede kommunikasjonsforumet vil bidra til dette.
 Tydeliggjøre ansvar, roller og oppgaver i det regionale støtteapparatet. De tre aktørene i det
regionale støtteapparatet, statsforvalterne, KS og utviklingssentrene for sykehjem og
hjemmetjenester, er likeverdige parter i det regionale arbeidet. Statsforvalteren har en
koordinerende rolle. Det er den enkelte aktørs samfunnsoppdrag som må legges til grunn for
fordeling av ansvar, roller og oppgaver i det regionale arbeidet. I gjennomføringsplanen må
det fremgå hvordan oppgaver i det videre arbeidet med reformen skal fordeles mellom de
respektive aktørene.
 Inkludere andre aktører i det regionale arbeidet. De regionale støtteapparatene skal som et
minimum også inkludere fylkeseldrerådene, fylkeskommunen og helseforetak i arbeidet med
reformen. Videre kan det være relevant å trekke inn andre relevante aktører, f.eks. regionale
fagmiljø.
 Økt dialog mellom de regionale støtteapparatene. Fra nasjonalt hold vil vi legge til rette for
webbaserte møter/seminarer gjennom våren der støtteapparatene kan diskutere konkrete
tema på tvers og utveksle erfaringer. Samtidig har Helsedirektoratet en tydelig forventning
om at regionene selv etablerer gode kontaktflater på tvers for å diskutere utfordringer og
dele erfaringer. Dette innebærer også at man aktivt går ut og deler gode erfaringer og
løsninger med de andre regionene.
 Lage en helhetlig plan for nettverksarbeid. Et av hovedgrepene i reformen er at kommunene
skal delta i nettverk for erfaringsdeling og læring på reformens områder.
Nettverkssamarbeidet kan bygges på eksisterende kommunenettverk, ledernettverk,
fagnettverk, regionale læringsnettverk og samarbeidsfora mellom spesialisthelsetjenesten,
fylkeskommunene og kommunene. Det er kommunenes behov som skal være utgangspunkt
for etablering av eventuelle nye nettverk. De regionale støtteapparatene må konkretisere
hvilke nettverk som skal brukes, videreutvikles eller etableres regionalt for å understøtte
gjennomføringen av reformen, hvem som skal drifte, hvem som er målgruppen, hvordan
man praktisk skal jobbe i nettverket og hvordan arbeidet skal bidra til å understøtte
kommunenes gjennomføring av reformen. Denne informasjonen vil også være viktig i det
nasjonale støtteapparatets videre utarbeidelse, tilrettelegging og implementering av støtte
og veiledning innenfor reformens områder.
 Få bedre og mer systematisk kunnskap om status for reformarbeidet både regionalt og lokalt.
I 2021 legges det opp til mer omfattende rapporteringer pr. 1. mai og 1. november, der man i
større grad enn tidligere etterspør status ute i kommunene i form av prioriteringer,
aktiviteter og tiltak. Særlig i den pågående overgangen fra planfase til gjennomføringsfase vil

dette være svært viktig informasjon med tanke på tilrettelegging av støtte og veiledning i
tråd med kommunenes ønsker og behov.
For en mer detaljert vurdering av status, fremdrift og måloppnåelse knyttet til de konkrete oppdrag
og deloppdrag som er gitt gjennom reformperioden, viser vi til vedlagte risikokartlegging.

4 Konklusjon og anbefalinger
Eldrereformen Leve hele livet er resultatet av et grundig forarbeid der innholdet i reformen er basert
på en bred konsensus om de viktigste utfordringene som må løses. Det bygges en omfattende
struktur, nasjonalt og regionalt, som skal støtte kommunene i gjennomføringen. Kommunene skal
jobbe systematisk med å etablere et godt fundament for endringsarbeid, blant annet gjennom et
grundig og helhetlig analyse- og planarbeid. Nøkkelen til suksess er tid. Den alvorlige
pandemisituasjonen vi har stått i siden mars 2020 og som vedvarer også (minst) gjennom første
halvår av 2021 har naturlig nok tatt ressurser og oppmerksomhet bort fra reformarbeidet og
forsinket gjennomføringen. Konsekvensene varierer antakelig mye mellom kommuner og mellom
regioner og situasjonen er uoversiktlig. Begrensede muligheter i kommunene til å involvere seg i
følgeevalueringen gjør at vi heller ikke gjennom den planlagte underveisrapporten vil få nødvendig
kunnskap til å vurdere reformens suksess så langt og behovet for eventuelle justeringer for resten av
reformperioden. Helsedirektoratet mener det er viktig å ha nok tid til å være sikre på man kommer i
mål med alle planlagte, viktige prosesser og at reformens mål og intensjoner er integrert i
ryggmargen til kommunene som organisasjon etter at reformperioden er avsluttet. På bakgrunn av
dette vil Helsedirektoratet tilrå at reformperioden formelt forlenges med ett år, ut 2024.

5 Vedlegg: Risikomatrise
Dato

Oppdrag/Tiltak

Risikovurdering

Formål

0 – ikke påbegynt

Status

1 – Ferdig

Planlagte aktiviteter og tiltak videre

2 – i henhold til plan

Lenker til web (internt/eksternt)

3 – forsinket, påvirker ikke
leveranse

27.6.18
Tillegg
nr. 40

Informasjonsarbeid til
kommuner, helseforetak,
allmenheten og
kommunikasjon med berørte
parter

4 – forsinket, påvirker
leveranse
3 – Forsinket, påvirker ikke
leveranse

Status: Pågår løpende, men pga. koronasituasjonen i 2020 er det fortsatt et udekket
behov for generell informasjon om reformen og et udekket potensial for samarbeid
med andre aktører om profilering av reformen.

Planlagte aktiviteter og tiltak videre:


Lage veiledningsmateriell til
det regionale støtteapparatet,
med informasjons- og
kommunikasjonsmateriale





Revidere og relansere Helsedirektoratets Leve hele livet-nettside.
Revidere nasjonal og regionale kommunikasjonsplaner for resten av
reformperioden.
Hyppigere publisering av nyhetssaker/nyhetsbrev
Starte opp igjen med regelmessige møter i kommunikasjonsforum (med alle
aktørene i støtteapparatene) for utvikling av felles kommunikasjonsplattform
og koordinert aktivitet regionalt og lokalt.
Oppdatere en "interessentoversikt", herunder med tanke på samarbeid med
flere aktører om profilering av reformen, f.eks. gjennom bruk av deres
nettsider, annen medlemskontakt, eksisterende podkasts ol.



Utvikle og spre faglig
kunnskap om reformens
områder; mat, aktivitet,
helsehjelp og sammenheng og
et aldersvennlig Norge. Det
skal også tilbys veiledning om
tjenesteinnovasjon,
forbedringsarbeid og styring
og kontroll med kvaliteten på
tjenestene.

2 – i henhold til plan

Avholde digitale konferanser 2.6 og 17.11 for alle med interesse for
reformen.
 Videreføre samarbeid med nytt Senter for aldersvennlig Norge med tanke på
samordning av informasjons- og kommunikasjonstiltak
Status: Senter for omsorgsforskning har utarbeidet kunnskapsnotater på reformens
områder. I regi av Hdir er det satt ned arbeidsgrupper som har utviklet støtte og
veiledning på tverrgående områder (plan, frivillighet, medvirkning og
implementering) og som utvikler støtte og veiledning på reformens områder. Noe er
ferdigstilt, noe er i prosess. Det er laget fag- og inspirasjonsfilmer som ligger på Hdirs
Leve hele livet-nettside. Håndbok for aldersvennlige lokalsamfunn er utarbeidet
gjennom KS samt eksempelsamling på planarbeid i kommunene utarbeidet av KS
(som definert i eget oppdrag gitt KS fra HOD).

Planlagte aktiviteter og tiltak:

Gi faglig støtte og bistand til
det regionale støtteapparatet







Støtte og veiledning på plan er knyttet til ressursportal.no og videreutvikles
som en del av denne.
Utviklet materiell knyttet til øvrige tverrgående tema og reformens områder
skal piloteres i noen regioner.
Senter for omsorgsforskning utvikler e-læringsopplegg på tema
prosessveiledning, som lanseres våren 2021.
Det skal jobbes systematisk med å sørge for at "sluttproduktene" er best
mulig tilpasset kommunenes behov og de arenaene de skal brukes på, særlig
inn mot regionale og lokale nettverk.
Presentasjoner og materiell fra konferanser og seminarer blir løpende
tilgjengeliggjort på Hdirs Leve hele livet-nettside
Deling av kunnskap og erfaringer på tvers av regionene er også viktig. I
oppdragsbrevet til statsforvalterne for 2021 har Hdir gitt tydelige
forventninger til dette. USHT har også etablert en egen nettside for deling av
eksempler mellom kommuner.



Erfaringer fra andre
endringsprosesser viser at det
er avgjørende å sette tydelige
og konkrete mål, og måle
egen framgang over tid for å
lykkes. Ved å gjennomføre
hyppige målinger, kan den
enkelte enhet se om tiltakene
blir gjennomført, om de
skaper ønsket forbedring og
om forbedringen er varig, i
tråd med kravene i forskrift
om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten.
Helsedirektoratet skal utvikle
måleverktøy som synliggjør
resultater og gevinster i
reformperioden. Målingene
skal, så langt som mulig,
kunne integreres i det
ordinære saksbehandlings- og
journalsystemet på sikt
Komme med forslag til
rapporteringskrav basert på
prinsippene om at
kommunene ikke skal

3 – Forsinket, påvirker ikke
leveranse

Det nasjonale støtteapparatet gjennomfører digitale erfaringssamlinger med
alle de regionale støtteapparatene gjennom våre 2021. Foreløpig er en
samling gjennomført og det planlegges minst to til. Tema velges ut fra innspill
fra regionene selv.

Status: Innledende møte gjennomført i nasjonalt støtteapparatet høsten 2020 –
arbeidet må operasjonaliseres videre.

Planlagte aktiviteter og tiltak:






1 – Ferdig

Utvikle en veileder om utvikling og bruk av indikatorer til styring, planlegging
og kvalitetsforbedring. Prosessen må inkludere relevante nasjonale og
regionale fagmiljø og et utvalg kommuner som har opparbeidet kompetanse
og erfaring på dette.
Lage en plan for implementering som sikrer at kunnskapen kan tilrettelegges
og formidles ut fra regionale og lokale ønsker og behov. Nettverksarbeid vil
være et viktig virkemiddel for å dele erfaringer og lære av hverandre.
Helsedirektoratet må samle og drøfte kommunenes erfaringer med utvikling
og bruk av indikatorer med tanke på jevnlig revisjon av veilederen og som ev.
grunnlag for utvikling av nye nasjonale kvalitetsindikatorer.
Veilederen knyttes opp mot ressursportal.no

Status: Ønskede rapporteringer fra kommunene har vært gjennomført og resultatene
er formidlet til HOD, skriftlig gjennom oppsummerende notater og muntlig i møter.
Delvis pga koronasituasjonen har det vært noen forsinkelser og flere ad hoc

pålegges større
rapporteringsbyrde

rapporteringer i 2020, noe som har gitt ekstra belastning både på statsforvalteren
som koordinerer rapporteringen og på kommunene. Dette må unngås videre.

Tiltak og planlagte aktiviteter:



Ansvar for følge-evaluering av
reformen

Det skal leveres en
underveisrapport som skal gi
grunnlag for å vurdere
innretning og kurs for det
videre reformarbeidet.

4 – Forsinket, påvirker
leveranse

I 2021 legges det opp til to faste rapporteringstidspunkt, 1. mai og 1,
november. Innholdet i rapporteringene er definert i oppdragsbrevet til
statsforvalterne.
Omfanget av rapportering i 2021 er økt for å delvis kompensere for at
datainnhentingen gjennom følgeevalueringen er forsinket (se punktet
nedenfor).

Status: Evalueringen er forsinket grunnet lav svarprosent og vansker med å
rekruttere case-kommuner som følge av koronapandemien. Dette får konsekvenser
for muligheten til å levere en underveisrapport sommeren 2021 som gir tilstrekkelig
grunnlag for å vurdere endring i innretning og kurs for det videre reformarbeidet.

Tiltak og planlagte aktiviteter:




Det er avholdt et eget med HOD og evaluator i januar 2021 der status er
drøftet.
Hdir vil, sammen med evaluator, vurdere konsekvenser på kort og lengre sikt
og komme med en anbefaling til HOD.
Som delvis kompenserende tiltak er den planlagte rapporteringen fra
kommunene via statsforvalterne per 1. mai utvidet.

Ansvar for årlig Leve hele
livet-pris

1 – Ferdig

Status: Leve hele livet-prisen for 2020 ble tildelt Kinn kommune på den nasjonale
konferansen 18. november. Tildelingskriterier fastsettes årlig ut fra reformens faser,
de regionale støtteapparatene nominerer og Hdirs nasjonale referansegruppe er jury.

Tiltak og planlagte aktiviteter:


Sikre felles oppstart og
framdrift

4 – Forsinket, påvirker
leveranse

Videreføre samme prosess som i fjor med sikte på utdeling av pris på årets
nasjonale konferanse 17. november.

Status: Ved utgangen av 2020 var reformarbeidet samlet sett ca. 6 måneder forsinket
i forhold til opprinnelig plan. For gjennomføring av reformen så er det hensiktsmessig
at kommunene har en fremdrift som følger de definerte fasene, men kommunene
har ulikt utgangspunkt og står selvfølgelig fritt til å legge opp sin lokale prosess ut fra
ønsker og behov. Støtteapparatenes oppgave er derfor ikke å sikre felles framdrift,
men å legge til rette for en prosess som kan understøtte dette i så stor grad som
mulig. I 2020 har pandemisituasjonen i stor grad påvirket kommunenes arbeid. Dette
påvirker arbeidet videre i 2021.

Tiltak og planlagte aktiviteter:




Støtteapparatene må ta hensyn til at noen kommuner fortsatt vil være i en
planfase, noen i overgangen mellom plan og gjennomføring, mens noen vil
være over i gjennomføringsfasen.
Nasjonal og regionale gjennomføringsplaner skal revideres i løpet av våren
2021.
Invitasjon til og oppstart av nettverksarbeid forventes å bidra til økt lokal
oppmerksomhet og fremdrift



Rapportere på framdrift og
resultater til HOD

3 – Forsinket, påvirker ikke
leveranse

Øremerkede tilskuddsordninger og kriterier for prioritet til disse vil også være
incitament for kommunene.
Status: Status er rapportert gjennom to årlige rapporteringer fra kommunene via
statsforvalterne, gjennom ad hoc rapportering og gjennom månedlige
oppfølgingsmøter mellom Hdir og HOD. Oppgaven er satt som forsinket fordi
forsinkelser i gjennomføringen i kommunene pga pandemien gjør at man stort sett
kun har hatt grunnlag for å rapportere på prosessmål.

Tiltak og planlagte aktiviteter:







Lage forslag til en
gjennomføringsplan for
reformperioden med konkrete
oppgaver og milepæler for
Hdirs arbeid med reformen.
Videre leverer Hdir en
gjennomføringsplan for hele

1 – Ferdig

Det legges opp til to større rapporteringer fra kommunene via
statsforvalterne per 1. mai og 1. november 2021. Oppsummeres i egne notat
fra Hdir med en overordnet vurdering av framdrift.
Årlig rapport innen 1. februar som beskriver status, framdrift og resultater i
tråd med vedtatt gjennomføringsplan for Leve hele livet. Vurderingen skal gi
en samlet vurdering av framdrift og måloppnåelse nasjonalt, regionalt og
lokalt knyttet til gjennomføring av Leve hele livet og legge vekt på å belyse
risiko for framdrift og gjennomføring av oppdrag.
Leve hele livet som tema for fagmøtene mellom Hdir og HOD hver 6. uke.
Status rapporteres og drøftes i samarbeidsmøter mellom KS/HOD.
Rapporteringer, vurderinger og anbefalinger fra Hdir løpende ifm de årlige
budsjettprosesser.

Status: Levert iht plan.

Tiltak og planlagte aktiviteter:

reformperioden 1. desember
2018.




18.1.19
Tillegg
nr. 6

Endre tilskuddsregelverket til
USHTene slik at de bistår i
arbeidet i støtteapparatet

1 – Ferdig

Hdir reviderer nasjonal gjennomføringsplan for resten av reformperioden
2021-2023. Revidert plan ferdigstilles medio mars.
De regionale støtteapparatene skal tilsvarende revidere sine regionale
gjennomføringsplaner innen 1. mai. De reviderte planene inngår som en del
av rapporteringen per 1. mai. Hdir har sendt ut en mal for regionale planer
som kan legges til grunn for arbeidet.

Status: Gjeldende regelverk er godt dekkende for USHTenes rolle i reformen, så ingen
endringer er gjort. I dialogen er det imidlertid vektlagt at USHTene skal styrke seg på
og prioritere arbeidet med faglig støtte og veiledning til endringsarbeid i
kommunene. Dette er oppgaver som også er vektlagt i det opprinnelige
samfunnsoppdraget.

Tiltak og planlagte aktiviteter:



Inntil videre forestå
sekretariatsfunksjonen for
rådet for aldersvennlig og ha
ansvar for programmet.

1 – Ferdig

Prioriteringer inn mot reformarbeidet tydeliggjøres i tilskuddsbrevet for
2021.
Hdir styrker den generelle dialogen med og oppfølgingen av USHTene.

Status: Det har vært jobbet med etablering av nytt senter for et aldersvennlig Norge
som en enhet i Helsedirektoratet lokalisert i Ålesund. Senteret åpner våren 2021.

Tiltak og planlagte aktiviteter:


Det nye senteret skal være et kunnskaps- og utviklingsmiljø for arbeidet med
aldersvennlig Norge




Se Leve hele livet i
sammenheng med øvrige
satsinger på området

2 – I henhold til plan

Gjennomføre de fem hovedelementene i det nasjonale programmet for
aldersvennlig Norge i reformperioden for Leve hele livet (2019-2023)
Ha sekretariatsfunksjon for Rådet for et aldersvennlig Norge og bidra til at
rådet får gjennomført sitt mandat

Status: Gjennom informasjons- og kommunikasjonstiltak og faglig veiledning og
støtte har det blitt gjennomgående vektlagt hvordan andre store, nasjonale satsinger
er med og danner fundamentet for gjennomføring av reformen.

Tiltak og planlagte aktiviteter:


26.9.19
Tillegg
nr. 52

Gjennomføre nasjonal Leve
hele livet konferanse og
utdeling av Leve hele livetprisen for 2019

1 – Ferdig

Etablere tettere og mer formalisert samarbeid internt i Hdir for samordning
av store satsinger ut regionalt og lokalt.
 Flytte Leve hele livet inn som tema på fagmøtene mellom HOD og Hdir for i
større grad kunne diskutere faglige satsinger på tvers.
 Arrangere nasjonal konferanse 2. juni med dette som gjennomgående tema.
 Utvikle standardpresentasjoner og annet faglig informasjonsmateriell slik at
Leve hele livet kan tematiseres inn på flere arenaer.
Status: Gjennomført som heldigital konferanse 18. november 2020. 1300 påmeldte
deltakere.

Tiltak og planlagte aktiviteter:





Utvikling av informasjonstiltak
inkludert informasjonsvideoer

2 – I henhold til plan

Status: Se tidligere punkter om informasjon, kommunikasjon og utvikling av støtte og
veiledning.

Innspillsmøte i forbindelse
med oppdraget knyttet til
nasjonal strategi for godt
kosthold og ernæring hos
eldre

1 – Ferdig

Status: Gjennomført og avsluttet. Innspillsmøtet ble avviklet i henhold til plan.

Tiltak og planlagte aktiviteter:


Hoved
2020

Planlegger for heldigital, åpen konferanse 17.11.21 med ambisjon om 2000
deltakere.
Markedsføring/profilering av konferanse skal styrkes slik at vi når ut til flest
mulig.
Brukerperspektivet skal styrkes, både i forbindelse med planleggingen og
gjennomføringen av årets konferanse.

Følge opp strategien som lanseres i 2021.

Implementere og
gjennomføre målene i
reformen Leve hele livet

4 - Forsinket, påvirker
leveranse

Sikre en helhetlig oppfølging
av den nye reformen og dens
fundament
Rapportere fortløpende på
status, framdrift og avvik i de

2 – I henhold til plan

Status: Koronapandemien har forsinket reformarbeidet med minimum seks
måneder. Situasjonen vedvarer og vil påvirke framdrift også gjennom hele første
halvår 2021. For ytterligere vurdering av status og tiltak vises det til andre punkter
ovenfor.
Status: Viser til øvrige punkter

2 – I henhold til plan

Status: Viser til punktet om rapportering på framdrift og resultater til HOD ovenfor.

faste fagmøtene med
departementet

Vurdere om det er
hensiktsmessig å etablere en
egen Leve hele livetopplæringspakke for ansatte i
de kommunale helse- og
omsorgstjenestene

2 – I henhold til plan

Status: Støtte og veiledning innenfor tverrgående tema og reformens hovedområder
utvikles og skal piloteres, tilpasses og implementeres. Nytte og relevans vurderes
fortløpende.

Tiltak og planlagte aktiviteter:


9.10.20

Bistå KS i arbeidet med
eksempelsamlingen ved behov

1 – Ferdig

Hdir vil mot slutten av reformperioden vurdere om de mest relevante
elementene i utviklet støtte og veiledning skal videreutvikles og
sammenstilles som en "pakke", ev. gi forslag til integrering i eksisterende
etter- og videreutdanninger.

Status: Eksempelsamlingen ble publisert i november 2020. Formidlet i
Helsedirektoratets nyhetsbrev desember 2020. Spredningsarbeidet fortsetter.

Tillegg
nr. 54
Tiltak og planlagte aktiviteter




Konferansen til KS 26. mai der gode eksempler fremheves
Også tema på den nasjonale konferansen 17. november
Trekke frem gode eksempler i informasjons- og kommunikasjonsarbeidet
samt på alle relevante arenaer.

Lenker til web:

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/leve-helelivet/eksempelsamling-fra-ks/id2786922/
https://www.ressursportal.no/

I større grad bidra til at gode
løsninger for organisering og
ledelse av reformarbeidet
regionalt blir løftet fram og
delt mellom embetene

2 – I henhold til plan

Status: I oppdragsbrevet fra Hdir til fylkesmennene (statsforvalterne) for 2020 ble det
gitt tydelige føringer og forventninger om dette. Føringene ble fulgt opp i nytt brev i
oktober 2020. Helsedirektoratet har direkte dialog med embetene gjennom
månedlige statusmøter.

Tiltak og planlagte aktiviteter:





Tydeliggjøre i tillegg til
tildelingsbrev til FM at det er
en klar forventning til
embetene om at de prioriterer
arbeidet slik at flest mulig

1 – Ferdig

Lederforankring i embetene, tverrfaglig organisering og oppfølging er gitt
som overordnet oppdrag i tildelingsbrevet fra KMD til embetene for 2021.
I eget oppdragsbrev fra Hdir til embetene er dette fulgt opp og det gis
tydelige forventninger om at regionalt støtteapparat aktivt går ut og deler
erfaringer med andre regionale støtteapparat.
Det nasjonale støtteapparatet gjennomfører flere erfaringssamlinger med de
regionale støtteapparatene gjennom våren 2021. Tema defineres av
regionene selv.
I de reviderte, regionale gjennomføringsplanene for 2021-23 skal det
beskrives hvordan regionene planlegger å bidra til god erfaringsutveksling på
tvers.

Status: Hdir sendte ekstra oppdragsbrev til statsforvalterne 9. oktober 2020 der
forventningene ble presisert. Dette ble fulgt opp med mal for rapportering 1.
november.

kommuner setter reformen på
dagsorden lokalt, og vedtar
planer for gjennomføring av
reformen, samt eksplisitte
krav til rapporteringen den
1.11.20
Hoved
2021

Antall kommuner som har
vedtatt planer for
gjennomføring av Leve hele
livet.

Tiltak og planlagte aktiviteter:


2 – I henhold til plan

Videre oppfølging av status for kommunenes planarbeid gjennom
rapporteringene per 1. mai og 1. november 2021.

Status: Rapporteringen pr. 1. november viste følgende status for planarbeidet: 158
kommuner har integrert reformen i sin planstrategi, 121 har tatt stilling til løsningene
i reformen og 75 har ikke gjort politiske vedtak, men beskrevet en prosess for
hvordan en plan skal vedtas. Gjør oppmerksom på at rapporteringen er svært
mangelfull og usikker så tallene må tolkes varsomt og ses i sammenheng med
utdypende kommentarer fra statsforvalterne.

Tiltak og planlagte aktiviteter:



Helsedirektoratet skal i
reformperioden for Leve hele
livet (2020-2023) hvert år
innen 1. februar gi
departementet en samlet
skriftlig rapportering per 31.
desember av status, framdrift
og resultater i tråd med
vedtatt gjennomføringsplan
for Leve hele livet.

1 - Ferdig

Følges opp gjennom utdypende rapportering per 1. mai og 1. november 2021
Følges opp i forbindelse med forvaltning av tilskuddsordninger som kommer
inn under kriteriene for prioritet i 2021.
 Følges opp gjennom gjennom den løpende dialogen mellom de regionale
støtteapparatene og kommunene.
Status: Foreløpig rapport ble levert primo februar, revidert versjon levert primo mars
2021. Siste versjon vil være mal for tilsvarende rapporter for kommende år.

Tiltak og planlagte aktiviteter:


Videreføre tilsvarende årsrapporter gjennom resten av reformperioden.

Vurderingen skal gi en samlet
vurdering av framdrift og
måloppnåelse nasjonalt,
regionalt og lokalt knyttet til
gjennomføring av Leve hele
livet og legge vekt på å belyse
risiko for framdrift og
gjennomføring av oppdrag.
Vurderingen skal
sammenfattes uten særskilte
krav til rapportering fra
kommunene utover de
halvårlige rapporteringene fra
Fylkesmennene.

