
 
 

 

Referat fra møte for nasjonal referansegruppe – Leve hele livet 
Dato: 8. mars 2022 kl. 10-14.00 

Deltok: 

- Frivillighet Norge: Bjørn Lindstad 

- Aldring og Helse: Kari Midtbø Kristiansen 

- Nasjonalforeningen for folkehelse: Mirjeta Emini  

- Norsk sykepleierforbund: Helene Aksøy  

- Norsk fysioterapeutforbund: Fredrik Yttereng 

- Norsk ergoterapeutforbund: Solrun Nygård 

- Legeforeningen: Kjellaug Enoksen  

- Pårørendealliansen: Anita Vatland 

- Pensjonistforbundet: Ragnhild M. Hagen 

- Helsedirektoratet:  Helga Katharina Haug, Ingrid Køhler Knutsen, Thorstein Ouren, 

Bente Kne Haugdahl, Ingrid Høstbjør, Ingvil Gaasland, Ingvild Konttorp Haugen 

- OsloMet: Hilde Hatleskog Zeiner 

  

Fraværende: 

- Samisk hus: Inger Person  

- Italiensk forening: Antonio Domenico Trivilino  

- Mental Helse: Sara Sandberg  

- Norsk fysioterapiforbund: Ida Rasmussen Bjerke 

 

Møteleder: Helga Katharina Haug (innledende økt) og dernest Thorstein Ouren. 

Referent: Ingvil Gaasland 

 

Underveisrapport 

OsloMet har fått oppdraget med å evaluere reformen. OsloMet har satt sammen et team 

bestående av forskere fra by- og regionsforskningsinstituttet NIBR, 

velferdsforskningsinstituttet NOVA og forskingsgruppa Aldring, helse og velferd ved Fakultet 

for helsevitenskap, sammen med Vista Analyse AS. Prosjektleder er forsker II Hilde 

Hatleskog Zeiner. Hilde presenterte funn fra underveisrapporten til OsloMet i møtet. 

 

Innspill og kommentarer fra referansegruppen etter gjennomgang  

- Beskrivelsene i underveisrapporten, stemmer med det Frivillighet Norge erfarer 
i samarbeidet med kommuner som gjelder frivillighet. 

- Nasjonale myndigheter og ambisjonsnivået: mange kommuner sliter med å 
følge nasjonale føringer som kanskje ikke er så tilpasset situasjonen i kommunene. Dette 
gjelder generelt og innen frivilligheten. Viktig å forholde seg til frivillighetens behov for å 
beskrive hvordan de kan bidra.  

https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2982569


 
 
- Samskaping: ofte er det flere aktører involvert, og det er krevende å koordinere tiltak i 
etterkant. Kommunene kneler fort når det gjelder dette.  

- Bærekraft: lokal samfunnsplanlegging: Viktig å bygge på ressurser som allerede finnes. Se 
på frivillig sektor som en ressurs – det vil være mer bærekraftig. Men foreninger må spørres 
om hvordan de kan bidra. Å introdusere noe nytt uten medvirkning og dialog er lite 
bærekraftig.   

Svar fra forsker Hilde Zeiner til innspillene fra organisasjonene over: 

- Mange kommuner har ideer og tanker om frivilligheten. Det er koordineringen som 

krever en ressurs: stemmer godt for mellomstore og store kommuner. Skal man gjøre noe, 

krever det mer enn én person. Små kommuner nevner ikke koordinering.  

- Endring i frivilligheten: små kommuner har ikke så stor grad av organisert frivillighet, 

men de har uformell frivillighet. De var mer opptatt av kvalitet på tjenestene. Opptatt av at 

den aldrende befolkning og de eldre som tidligere kunne hjelpe, ikke lenger kan det. I de 

større kommuner har man organisert frivillighet. Det er der man ser en engstelse for å 

organisere en frivillighet som var spontan. Det er i de små kommunene at aldringen har 

kommet lengst.  

- Medvirkningsprosesser: Politikere er mer redd for medvirkning enn man er klar over. 

Viktig å ufarliggjøre det og tilrettelegge for dialog.  

Kommentarer og innspill fra referansegruppen: 

- Mener at vi burde ha fått gitt innspill før dette møtet og at referansegruppen bør få større 

rom til å gi innspill.  

- Viktig å forstå hva regjeringen vil med Leve hele livet. Må slå på stortromma igjen. Må være 

bevisst om man skal introdusere en ny reform.  

- Det er en bekymring om at dette er en samfunnsreform og ikke helsereform. Tydelig signal 

for sistnevnte når Helsedirektoratet er avsender. Dette utfordrer også Helsedirektorat-nivået.  

- Hvordan styrker vi eierskap til løsninger og utfordringer som er i vente? Vil dette være 

personavhengig i kommunene. Har kommunene fått de riktige verktøyene? 

- Dette er et paradigmeskifte i hvordan innbyggerne skal ta ansvar selv. Er det gjort noen 

tanker rundt dette? 

Svar fra forsker Hilde Zeiner til spørsmålene som er stilt fra organisasjonene over: 

- Det handler om innstilling. Casekommuner med dårlig kommuneøkonomi er innstilt på 

å ta grep, på å tenke bærekraft og individets ansvar og til å vurdere helheten. 

Kommuner med god økonomi tenker ikke slik.  

- Et eksempel fra små kommuner med god økonomi: de mangler leger, sykepleiere, 

helsesykepleiere – og de stenger kontoret om noen blir syke. Det er en vurdering av 

om man får folk inn. Det er ulikt hva de trenger. 

- Det å tenke på dette som at det handler om bærekraft vil være en god ide. Det å få tid 

til å løfte blikket om hvordan man skal jobbe fremover og hvilke verktøy man trenger 

er viktig. Ingen enkel løsning på dette. Det er en stor omveltning som treffer alle. 

Kommentarer og innspill fra referansegruppen: 



 
 

- Verktøy fra det regionale og nasjonale støtteapparatet: skal reformen henge i hop 

kreves god dialog mellom kommunedirektør og de ute i tjenestene.  

- Folk er opptatt av egen helse og fastleger og legetjenesten skal bidra til dette. For å 

få tjenestene riktig dimensjonert, trengs samfunnsmedisinere. Ny forskrift ga 

kommunene ansvar for opplæring og godkjenning. Samfunnsmedisinere er en viktig 

aktør for å sikre god folkehelse.  

- Å bo hjemme er ofte dyrere for kommunene enn å ha folk boende hjemme som ikke 

er i stand til å ta vare på seg selv. Hvordan få alt dette inn i Leve hele livet?  

- Samfunnsmedisinere er viktige aktører som kan og vil være med. Kan være en 

motvekt til HF-ene når de mener at kommunene skal overta.  

- Frivillig innsats er verdt 29 milliarder kroner. 15500 årsverk er knyttet til lag, 

organisasjoner og frivilligsentraler. Pensjonistforbundet har økt antall årsverk med 

6000 årsverk og forventer økning fremover. Dette har førsteprioritet for 

Pensjonistforbundet fremover og samarbeid med frivillige organisasjoner er ønskelig. 

- Det er et potensial med koordinering og samordning: hvor foregår parallelle initiativer, 

hvilke aktører jobber med hva samt ha oversikt over overlappende arbeid.  

- Man begynner å få en konsensus om de store utfordringene, men fremdeles stor jobb 

med å samordne og koordinere arbeidet. Det burde være en større del av 

reformarbeidet fremover. 

- NSF minner om at Leve hele livet også er en tjenestereform, der to av fem 

innsatsområder handler om tjenester.  

- Lurer på hvordan reformen skal tolkes: ligger det implisitt at eldre ikke tar ansvar i 

dag? 

- Det gjentas at tjenester ikke er bærekraftige, men minner om at det er lovpålagt å gi 

tjenester. Synes det virker som kommunene tolker ulikt hva som skal være innholdet i 

reformen. Mange har hatt prosesser de ser passer godt inn allerede.  

- Bekymret for dette med å bo hjemme så lenge som mulig. Stor belastning for 

pårørende og for tjenestene. Det er vanskelig at vi ikke snakker om at det er en stor 

gruppe eldre som tar opp mye av tjenestetilbudet i kommunene.  

- Litt merkelig at vi skal snakke om en eldrereform uten å snakke om det store behovet 

for kompetanse og tjenester som ligger foran oss.  

- Være hjemme så lenge som mulig. Mange opplever at de må være hjemme mye, 

mye lenger enn det som er verdig og forsvarlig. Viktig både med tanke på pårørende 

og de eldres tilbud.  

- Den doble kommunikasjonen i dette er problematisk. Dette forsterkes av at Hilde 

også tok opp hvordan eldre forholdsmessig får færre tjenester enn yngre med 

tjenestebehov. 

Kommentar fra Hilde på spørsmålene/innspillene over: 

- Kjempeviktig debatt om eldre som skal ta mer ansvar. Vanskelig for kommunene at 

sykehjemmet legges ned og at det er de gamle eldre som skal ta mer ansvar. Når 

skal man si at det er på tide med en institusjonsplass? Vanskelig dialog for brukere, 

pårørende og personell. 

- Mange kommuner har kuttet så mye i tilbudet at de må begynne å bygge det opp 

igjen. De sitter med et inntrykk av at det som er vanskelig med diskusjonen handler 

om når man er pleietrengende.  

Kommentarer og innspill fra referansegruppen: 



 
 

- Tar man en avsjekk i forkant av disse reformene med kommunene om hva de 

trenger? Går man ut og legger øret mot bakken og finner ut av hva kommunene sliter 

med? Kronikken i Dagsavisen med Tore Nysæter i Oslo – tørre å snakke om at livet 

har en begynnelse og en slutt. Viktige å sette i gang riktige tiltak- Lenke til artikkelen: 

Tore Nyseter: Alderdommens pris – Dagsavisen 

- De fleste eldre er friske, men de fleste syke er eldre. 

- Omsorgstrappa må konsentrere seg om de forsvarlige helsetjenestene. Ha disse 

tankene med oss. Oppfatter at dette er litt utydelig. 

- Familie og pårørende: en villet politikk at pårørende fikk mer ansvar. Det blir 

personavhengig, man kommer for sent inn med behandling og at det er uverdige 

forhold.  Har det et klasse-perspektiv?  

- Færre frivillige: har ikke gitt opp at det er eller kommer til å bli færre frivillige. Det blir 

et større behov for at kommunene ser mulighetene innen frivillighet. KS også klar 

over at frivilligheten i kommunene ikke skjer av seg selv. 

Kommentar fra Hilde på spørsmålene/innspillene over: 

- Det kom lite frem om pårørende i intervjuene de har gjort i forbindelse med 

underveisrapporten. Pårørende er en glemt gruppe. Lite i planene, få har 

pårørendestrategi. Målgruppen som nevnes minst, er pårørende. Det er et problem 

for pårørende og for velferdssamfunnet.  

- Kommunene med høyest grad av aldring, er kommuner hvor de yngre har flyttet. Det 

gir større byrde til kommunen som sådan og til frivilligheten etter hvert.  

- På tide å løfte de pårørendes rolle. Hvor går grensene for pårørendes ansvar? Mye 

av den kostnaden som ligger i dette at eldre selv skal ta et ansvar, skyves over på 

pårørende.  

Kommentarer og innspill fra referansegruppen: 

- Må ikke glemme at de skrøpelige eldre skal ha en plass i dette.  

- En kommunikasjonsutfordring – snakker med to tunger. Healthy ageing – hva med de 

som ikke får det til? Tenk over begrepene vi bruker.  

- Innspillsmøter og det å få med brukerstemmen: det er ikke alltid man får de svakeste 

med. Brukere har også et hierarki i hvordan de involveres. Jobbet mye med det i 

arbeidet med demensplanen. Viktig perspektiv. 

- Kunnskapen vi har om pårørende som får for store belastninger er viktig. Sentralt å 

huske på at det er et behov for innsats, penger og folk også.  

- Artikkel som ble nevnt i møtet: Nå er det vanlige kvinnfolks tur! - Blogg - Dagens 

Medisin 

- Trøblete diskurs om ansvar. Velferdsstatens mest grunnleggende løfte er at du skal 

få hjelp når du trenger det uavhengig av frivillighet osv. Det er et offentlig ansvar.  

- Verdighetssenteret: sett mye på rollefordeling. Hvor er rollen til de pårørende og de 

frivillige?  

- Hvordan sikre økonomisk og sosial bærekraft: vi skal få flere til å leve gode liv så 

lenge som mulig og utsette behovet for pleie- og omsorgstjenester og samtidig si at 

du skal få gode tjenester når du trenger det.  

- Samfunnsansvaret er viktig. Alle tar ikke de gode rådene. Samfunnet må tilrettelegge 

for at vi skal leve gode og aktive liv.  

- Gjøre grep vi ikke har vært så flinke til hittil – handler om at flere kan være friske og 

selvstendige så lenge som mulig.  

https://www.dagsavisen.no/debatt/2022/02/28/alderdommens-pris/?fbclid=IwAR1pBSZcyXTxhxPmL_4gfzov54Ee623qZ6zpHi-fw6u24AEV6U9eyeesQ4I
https://www.dagensmedisin.no/blogger/anita-vatland/2022/03/08/na-er-det-vanlige-kvinnfolks-tur/
https://www.dagensmedisin.no/blogger/anita-vatland/2022/03/08/na-er-det-vanlige-kvinnfolks-tur/


 
 

- Større grad av ansvarliggjøring: hvordan skal du bo når du blir gammel? Ikke gi fra 

seg ansvaret. Ansvar for å tenke på hvordan man kan pushe eldre på å 

ansvarliggjøres.  

- Den eldre tar selv belastningen ved å bo uhensiktsmessig.  

- I siste melding om "opptrappingsplan for psykisk helsevern og rus" påla man de 

pårørende selv å ta ansvar. Interessant å se oppfølgingen av denne. Ikke ETT ord 

om eldre (eller kvinner) i denne meldingen. Statsråden sa at man tenker på de eldre. 

Hun bekreftet at de eldre ikke var med heller i forrige melding i 2009, men bekreftet 

nylig overfor Pensjonistforbundet at de vil jobbe med dette fremover.  

- Vi blir flere eldre og det er vanskelig å spå behovene. Gladmelding: nå er den som 

blir 150 år født. Det blir mange, mange flere eldre. Mange eldre som er friske eldre og 

kan representere en ressurs.  

- Viktig å jobbe for å begrense årene med funksjonstap. Nye, alternative boformer 

innen delingsøkonomi-tankegangen er et forslag. Det handler også om et 

paradigmeskifte i holdningene våre f.eks. ved å da måtte gi slipp på enebolig etc.  

- Forskning på boformer – silotenkning. Vi bruker mye tid på å diskutere noe uten 

kunnskapsgrunnlaget. Vi trenger en eldre-kohort som følger med på at noen får 

funksjonsfall og hvordan dette blir fremover.  

- Burde man hatt noe tilsvarende mor-barn-undersøkelsen, men for eldre? 

- Kjernen i arbeidet med gode boliger. Må slutte å snakke om aldersvennlige samfunn 

for de gamle. I Stavanger har man laget et godt bomiljø med flere generasjoner i 

samme bolig. Aldersvennlig = menneskevennlig samfunn. 

- En sterk velferdsstat krever at man har vilje til å drive velferdsstaten.  

Hildes avsluttende ord: 

- Leve hele livet er en kompleks reform der det er mange hensyn å ta.  

- Har en tro på menneskets evne til å løse utfordringer.  

- Aldersvennlige samfunn: interessant at det er samfunn for eldre. Utspringet er et 

samfunn som er gode for alle aldre. Har noe å tjene på å gå tilbake til den ideen. 

Leve hele livet er viktig å ta med seg. Det er et samfunn som er godt å bo i uansett 

alder.  

 

Nominasjonsprosess 

Viser til presentasjonen i møtet.  

Innspill fra referansegruppen til forslaget: 

- Liker saksgangen med en første "siling" og med kort beskrivelse og en video/muntlig 

fremstilling.  

- Viktig at den korte delen ikke er så kort at juryen ikke får med seg vesentlige sider 

ved kandidaten.  

- Helsedirektoratet ønsker å skape blest rundt de tre kommunene som går til "finalen" 

både frem mot - og på - selve konferansen. Innspill og ide fra referansegruppen om å 

skape blest sammen med KS.  

- Konferansen: andre sektorer og miljøer bør involveres og inviteres. 

Veien videre  

- Høringsrunde på kriterier med frist innen 31. mars sendes ut med referatet. 

- Temamøter: Alle har et ansvar for å spille inn behov for digitale møter.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opptrappingsplan-psykisk-helse/id2907606/


 
 

- Viktige temaer som er kommet opp i løpet av dagen som kan være relevante å ha 

egne møter om.  

- Underveisrapporten diskuteres i et eget, digitalt og frivillig temamøte for 

referansegruppen 17. mars.  

- Neste møte er 7. juni og blir et fysisk møte i Oslo sentrum. Da vil vi blant annet drøfte 

mandatet. 


