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Referat fra møte i nasjonal referansegruppe for Leve hele livet 
Dato: 7. juni 2022 kl. 10-14.00, Hotell Bristol 

Deltok: 

- Frivillighet Norge: Bjørn Lindstad 

- Nasjonalforeningen for folkehelse: Mirjeta Emini  

- Norsk sykepleierforbund: Helene Aksøy  

- Norsk fysioterapiforbund: Fredrik Yttereng (stand-in for Ida Rasmussen) 

- Norsk ergoterapeutforbund: Solrun Nygård 

- Legeforeningen: Kjellaug Enoksen  

- Pensjonistforbundet: Ragnhild M. Hagen 

- Italiensk forening: Antonio Domenico Trivilino  

- Helsedirektoratet: Thorstein Ouren, Bente Kne Haugdahl, Ingrid Høstbjør, Ingvil Gaasland, Ingvild 

Konttorp Haugen 

  

Deltok ikke: 

- Aldring og Helse: Kari Midtbø Kristiansen 

- Mental Helse: Sara Sandberg  

- Samisk hus: Inger Person  

- Fagforbundet: Ingar Skjerve 

- Pårørendealliansen: Anita Vatland 

- Helsedirektoratet: Ingrid Køhler Knutsen og Helga Katharina Haug 

Møteleder: Thorstein Ouren 

Referent: Ingvil Gaasland 

 

Sak 1: Oppfølging av underveisrapporten av reformen og konsekvenser av den nye 

regjeringens politikk.  
Nasjonal prosjektleder for Leve hele livet, Thorstein Ouren, la frem en oversikt over hvordan det jobbes videre 

med funnene fra underveisrapporten sett i lys av ny politikk. Viser til egen presentasjon om dette. 

Diskusjon og innspill fra referansegruppen: 

- Det ser ut til at 2024 blir et overgangsår mellom LHL og Bo trygt hjemme-reformen. 

- Går det an å se på andre løsninger utenfor Norge? Vi er blitt eldre i Norge, men ikke i andre land. 

Mener Norge ser for mye på seg selv og mangler et globalt perspektiv og vilje til å lære av andre 

utenfor egne grenser. 

- Lei av å høre at en yngre skal "bære" eldre mennesker. Det er et overdrevent syn på produksjon og 

overskudd av produksjonen.  

- Det er en spennende dreining med Bo lenger hjemme-reformen. Vi har alle en alder. Mener det er en 

positiv utvikling å se på dette som en samfunnsreform istedenfor en eldrereform.  

- Mange kommunedirektører kjenner ikke til Leve hele livet. Det er viktig å plassere ansvaret hos 

kommunedirektør og få med alle sektorer: næring, transport, samferdsel samt barn- og familie for å 

nevne noen. 

- Riktig å se på bolig i et generasjonsperspektiv og de mange fordelene som følger av å bo i egen bolig.  

- Barne- og familiedepartementet bør sterkere inn for å sikre en langsiktig planlegging 



 
 

2 
 

- Det bør også satses på større samarbeid med satsningene som allerede er i gang. Et eksempel er 

Tryggest som hører til under Bufdir. De hadde ikke sett seg selv i sammenheng med Leve hele livet.  

- Er generasjonsboliger en løsning? 

- Boligene er ikke det store problemet og det er sjelden at folk må flytte fordi de bor i feil type bolig: 

Utfordringen ligger i et helkommersielt boligmarked: mange eldre har dårlig økonomi og dette er en 

strukturell hindring som må adresseres. Selv om folk vil, er det ikke sikkert de har muligheten. 

- Myndighetene trenger en realitetsorientering. Meldingen legger stort trykk på boligplanlegging og 

dette er viktig. Det trengs incentiver til å ta grep om egen boligsituasjon. De fleste boligene er alt 

bygget: oppgradere disse slik at de blir gode boliger.  

- Det er behov for gode informasjonstiltak og rådgivning: per i dag er det for dårlig informasjon og 

mange tar ofte ikke grep om eget liv før det er for sent. Leve hele livet kan adressere dette. 

- Det er viktig å tenke helhetlig, men de fleste gjør det ikke. Et eksempel: utbygging av borettslag der 

man kan tilrettelegge for møteplass, aktiviteter og tjenester. Dette blir enklere om man bor i 

nærheten av hverandre. 

- Trygghetsboliger: dette er en god ide som bør testes ut i distriktskommuner. Dette er blitt lagt på is av 

sittende regjering.  

- Utvikling av boliger videre: heterogene boligmiljøer. Bør gis rom for ulike beboere. 

- Skal vi videre inn i det tverrsektorielle, må Kompetanseløft 2025 utvides. Denne satsningen har et stort 

medisinsk og pleie- og omsorgsfokus. Den må ta for seg bl.a. rehabilitering.  

- Vi må jobbe annerledes: det er mangel på personell og vanskelig å få nok sykepleiere. Ergoterapeuter 

får opplæring i oppgaver sykepleierne skal ta. Vi får ikke så mye personell vi ønsker oss, men klarer vi å 

jobbe forebyggende, kan vi demme opp en del på pleie og omsorg. 

- Tenke større og bredere og tenke på rehabilitering. Det vil kreve mye kompetanse å tilrettelegge for å 

bo bedre hjemme: her er det behov for et større og bredere fokus. 

- Det er en manglende forståelse mellom plan og helse – her trengs en kompetansebro.  

- Tilrettelagte boliger: kommunene må stille flere krav til utbyggerne om tilgjengelighet for alle. 

- Stimulere borettslag f.eks. på systemnivå til hvordan man kan bidra til forebyggende tiltak. 

- Trenger å jobbe med å få folk til å opprettholde sine funksjoner som ergo- og fysioterapeuter. Det er 

et stort potensial for å gjøre livet bedre for mange.  

- Det er ikke så enkelt å kommunisere til stat, fylke og kommune at vi i Norge har et sterkt sivilsamfunn 

som også kan spille en rolle for å løse samfunnsutfordringer. Frivilligheten i Norge vil kunne være en 

supplerende og samarbeidende instans for kommunene. Utgangspunktet i Leve hele livet reformen 

virker å være at kommunene ikke skal belastes med mere arbeid. Men skal man utløse 

frivilligressursen i kommunene, og særlig i de små kommunene, er kommunene nødt til å ta et 

koordinerende ansvar i samarbeidet med lag og organisasjoner, om de ønsker at frivilligheten skal 

være en ressurs. 

- Veilederen om frivillighet som ble utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med blant andre 

Frivillighet Norge etterlyses. Hvordan jobbes det med denne?   

- Frivillighet Norge bringer Leve hele livet inn som tema i sin dialog med kommunene.   

- Man anslår at man har mistet ca. 10-11 % i frivilligheten i løpet av pandemien. Ser at tallet er på vei 

opp igjen.   

- Man identifiserer seg med stedet man bor, og det handler om identitet. Mange folk og eldre ønsker å 

være på samme sted som de alltid har bodd. Alt rundt dem minner dem om det de kjenner.  

- Universell utforming: Bygninger må ha en viss standard og den må garantere for hele livet. Viktig at 

man slipper å gjøre mange endringer selv om man blir eldre. Må bort fra at man bygger for å tjene 

penger og her må det stilles krav. Uansett er utgangspunktet en fast universell løsning. 

- Det er mange eldre i Norge som ikke har egen bolig. Det blir stadig flere av dem i Oslo bl.a.  

- Frivillighet og minoritetsgrupper. Frivilligheten handler ofte om identitet. Det er få minoritetsgrupper i 

Norge som opplever det. I foreningene for minoritetsgrupper er det ofte vanskelig å skaffe folk. Et 

eksempel er Italiensk forening: der kommer gjerne fem stykker sammen og lager middag, men de vil 

ikke ha andre oppgaver etterpå. Det kan være vanskelig å finne folk som forplikter seg over tid. Det 

https://ny.bufdir.no/vold/tryggest/
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trengs en anerkjennelse av den frivillige innsatsen. Alle kommuner bør ha ansatte som sysler med å 

rekruttere til frivilligheten. 

- Kommuneledelsen trenger å rigge seg med et godt apparat rundt seg for å klare å få kontakt i alle 

ledd. Hva er det mulig å få ut av befolkningen man har? 

- Personsentrert omsorg: det er fortsatt et samfunnsansvar å sørge for at man kan tilby personsentrert 

omsorg. Skrekkeksempel med demenssykehjem som ble bygget i 2018 der sykehjemmet ble bygget 

uten medvirkning fra de som skulle bruke bygget.   

- Sosial boligbygging og universell utforming blir viktig fremover og kommer til å bli dyrt. Samtidig vil det 

koste mer å la være. Det handler om økonomi. 

- Det er mange fysioterapeuter som står i kø for å få stillinger. Samfunnet trenger å forebygge. Samtidig 

nedprioriteres både ergo- og fysioterapeuter.  

- Fysioterapeutene bidrar ofte i kortere perioder. Det som da skjer, er at pasientene får tilbakefall.  

- Vi trenger flere stillinger som jobber med habilitering av de eldre. 

- Leve hele livet handler også de som bor på sykehjem – utgår de av Bo lenger hjemme? Svar fra 

Helsedirektoratet: Dette vil håndteres uavhengig av ev reformer. Oppmerksomheten om dette endres 

ikke. 

- De som bor institusjon, bor jo også "hjemme". 

- Bo trygt hjemme og boligmeldingen kommer samtidig. Pensjonistforbundet har allerede hatt ett 

innlegg for Kjerkhol. Det er et omfattende tema som er vevd inn i hverandre.  

- Anbefaler Leve hele livet å fremover sette søkelys på et par tema. 

- Kommunene er bekymret for hvordan man skal avgrense arbeidet med frivilligheten.  

- Forholdet til Leve hele livet generelt: i invitasjonen til innspill på folkehelsemeldingen: ingen 

henvisning til Leve hele livet i det hele tatt. Det er tankevekkende. 

- Under 50 % av kommunene har effektive eldreråd. Må adresseres i videre arbeid. Det er det eneste 

forumet for eldre å ha kontakt med politikerne.  

- Frivilligheten: Gi folk bedre forståelse av hva de skal være med på og ikke og få oversikt over hva de 

kan binde seg til og ikke. Det er mange spørsmål knyttet til rollen som frivillige.  

- Viktig å få eldrerådene til å fungere.  

 

Oppfølgingsspørsmål som referansegruppen kan velge å besvare per-epost etter møtet: Hvis dere skulle gi de 

nye politikerne et råd som er det aller viktigste for å planlegge en Bo trygt hjemme-reform for kommunene. 

Hva skulle det rådet vært? 

 

Sak 2: Leve hele livet-konferansen 16. november 2022 – orientering og kort diskusjon 
Kort gjennomgang av status for konferansen samt informasjon med påfølgende diskusjon om tittel, 

tema, målgrupper og muligheter for spredning av konferansen. Tittelforslag ble også diskutert. 

 

Diskusjon og innspill fra referansegruppen: 

- Viktig at konferansen synliggjør samarbeid på tvers av etater og å løfte frem samarbeid i 

politisk ledelse. 

- Det var en reaksjon på hvorfor konferansen er digital og ikke fysisk eller hybrid. 

Helsedirektoratet har ikke budsjett til en fysisk konferanse, men oppfordrer regionalt 

støtteapparat til å invitere til regionale samlinger der konferansen kan vises på storskjerm 

med påfølgende fysiske samlinger lokalt. 

- Forventning om at konferansen sier noe om hvordan kommuner som har kommet godt i 

gang med reformarbeidet jobber og hvilke grep de har tatt for å komme dit de er. 
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- Viktig at det fra nasjonalt hold vises til hvordan funnene i underveisrapporten benyttes i 

videre arbeid med Leve hele livet. 

- Det er viktig å løfte frem langsiktigheten i arbeidet.  

- Essensen er eldrekraften og på-tvers-tankegangen. Hvordan bidrar det at man snakker 

sammen til at man trigger hverandre. Kan vi få frem eksempler på det? 

- Savner begrepet aldersvennlig. 

- Går det an å ha en bredde i hvordan bolig blir presentert – f.eks. med arkitekter, plan, 

husbanken og ergoterapeuter? 

- Målgruppe: flere i referansegruppen mener konferansen også bør nå ut til målgruppen selv, 

altså den enkelte eldre og foreslår bl.a. P1, Dagsnytt 18 osv som kanaler. De ønsker å påpeke 

at vi ikke må ekskludere de eldre. Helsedirektoratet sier at alle er velkomne, men at 

befolkningen i seg selv ikke er målgruppen. 

- Ønske om at KS sier noe om opplæring av eldreråd i sitt innlegg 

- Det er en erkjennelse om at det generelt sett er behov for nasjonale kampanjer. 

- Referansegruppen bidrar gjerne i videre arbeid. 

 

Sak 3: Revisjon av mandatet. Diskusjon ved alle. 
Vi diskuterte følgende: Trenger vi å gjøre endringer i sammensetning, oppgaver og arbeidsform?  

Sammensetning:  

Disse ble foreslått 

- Ingeniørforening, tjenestemannslaget, samferdsel, fagforbundet, LO 

- Eldreombudet. 

- Samferdsel, bolig, planlegging av lokalsamfunn. De som jobber med dette, vil ha glede av å snakke om 

dette.  

- Psykisk helse hos eldre 

- Planfolk/byggfolk/utbyggere/boligregulering. 

- Arkitektmiljøer 

Oppgaver: 

- Referansegruppen ønsker å involveres tettere og gi innspill på løpende saker.  

- Referansegruppen ønsker å være enda bedre forberedt, slik at referansegruppemøtene f.eks. kan 

brukes til viktige veivalg.  

- Helsedirektoratet inviteres til å konsultere referansegruppen når som helst.  

- Senteret for et aldersvennlig Norge: referansegruppen ønsker en rapportering på hvert av møtene 

samt informasjon om hvordan rådet uttaler seg. 

Arbeidsform: 

- Endre mandatet til at det minimum er tre faste møter årlig og at man har forankring og innspill mellom 

møtene.  

- Godtgjørelse: gi godtgjørelse til de som er pensjonister eller uavhengige  

- Et sterkt ønske om enda større grad av innspill fra gruppen. Dette kan også skje mellom møtene. Her 

er det mer å hente.  

- Møtene er for korte – kan de bli lengre? 

- Heldagsmøte er en fordel og så kan vi heller ha kortere teams-møter imellom de fysiske møtene.  

- Det er også helt i orden å invitere bare noen fra referansegruppen til ulike møter - og andre møter enn 

utelukkende referansegruppen. Kan også bare være en person som inviteres inn.  
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- Spisse temaene mye mer. 

- Det etterspørres mer kommunikasjon mellom aldersvennlig Norge og referansegruppen. Det må 

Helsedirektoratet ta ansvar for i det videre. 

Andre saker berørt i møtet: 

- Tverrdepartementalt fokus blir viktig fremover når vridningen dreier seg mot bolig.  

- Regionalt støtteapparat: skal det gjøres endringer der? Husbank, helseforetak, fylkeseldreråd, 

fylkeskommune osv kobles på.  

- Regionalt støtteapparatet består av tre enheter og inkluderer ingen større organisasjoner. Mange 

organisasjoner sitter med spisskompetanse og vil kunne bidra godt inn. Helsedirektoratet tar dette 

med videre til diskusjon inn i regionalt støtteapparat.  

 

Oppsummering av dagen  
Veien videre: 

- Helsedirektoratet sender ut et forslag til et omformulert mandat rett etter ferien som følges opp med 

et digitalt møte á 1 time der revidert mandat vedtas. Helsedirektoratet innkaller til møtet. 

- Svar gjerne følgende spørsmål per e-post før sommerferien: 

o Hvis dere skulle gi de nye politikerne et råd som er det aller viktigste for å planlegge en Bo 

trygt hjemme-reform for kommunene. Hva skulle det rådet vært? 

o Hvordan kan dere spre informasjon om Leve hele livet-konferansen? 

 

 

 


