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Agenda

• Reformens bakgrunn og mål 

• Dialog- og innspillsprosessen

• Reformens 5 hovedområder og 25 
løsninger

• Gjennomføring av reformen – plan 
og virkemidler

• Milepæler



Reformens utgangspunkt 

• De gode løsningene finnes i kommunene. 

• Omfattende dialogprosess med brukere, 
ansatte og ledere i kommunene for å få 
innspill til gode eksempler og løsninger. 

• Kommunene pålegges ingen nye plikter og 
oppgaver i denne reformen. 

• Reformen løfter fram 25 løsninger basert på 
de gode eksemplene vi har funnet, som 
kommunene kan iverksette gjennom lokale 
tilpasninger.



Reformens utfordringer, mål og målgruppe 
• Svikt på grunnleggende områder i tilbudet til 

eldre; mat – helsehjelp – aktivitet og fellesskap og 
sammenheng og gjennomføring.

• Tidvis for store uønskede variasjoner i kvaliteten i 
tilbudet mellom og i kommuner.

Mål: 

• Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet 
lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de 
har behov for det, at pårørende kan bidra uten at 
de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin 
kompetanse i tjenestene. 

Målgruppe:

• Eldre over 65 år; hjemmeboende med og uten 
tjenester og beboere i institusjon.   



Reformen bygger på:

•Fundamentet
tidligere fremlagte meldinger, 
strategier, handlingsplaner osv

•Dialogmøter

• Lokale eksempler 

•Kunnskapsoppsummeringer



Reformens hovedområder 

• Et aldersvennlig Norge 

•Aktivitet og fellesskap 

•Mat og måltider

•Helsehjelp 

• Sammenheng 

5 løsninger på hvert områder- basert på lokale tiltak og 
eksempler - som kommunene kan gjennomføre gjennom 
lokale tilpasninger. 



Innholdsfortegnelse

• Kap 1 Innledning og sammendrag

• Kap 2 Eldre og aldring, helse og velferd

• Kap 3 Grunnlaget for reformen

• Kap 4 Et aldersvennlig Norge

• Kap 5 Aktivitet og fellesskap

• Kap 6 Mat og måltid

• Kap 7 Helsehjelp

• Kap 8 Sammenheng

• Kap 9 Plan og gjennomføring

• Kap 10 Administrative og økonomiske 
konsekvenser



Et nasjonalt program for et 
aldersvennlig Norge

Målet er å gjøre samfunnet mer aldersvennlig, 
og bruke de ressursene eldre har for å delta og 
bidra:

1. Planlegg egen alderdom

2. "Seniortråkk" og eldrestyrt planlegging

3. Nettverk – globalt og nasjonalt

4. På tvers av sektorer

5. Seniorressursen 

Basert på over 20 lokale og internasjonale 
eksempler



Aktivitet og fellesskap 

Målet er økt aktivitet, gode opplevelser og 
fellesskap:

1. Gode øyeblikk

2. Tro og  liv

3. Generasjonsmøter

4. Samfunnskontakt 

5. Sambruk og samlokalisering

Basert på over 50 lokale eksempler 



Mat og måltider 
Målet er å redusere underernæring og skape gode 
mat- og måltidsopplevelser for den enkelte:

1. Det gode måltidet

2. Måltidstider

3. Valgfrihet og variasjon

4. Systematisk ernæringsarbeid

5. Kjøkken og kompetanse lokalt

Basert på rundt 40 lokale eksempler 



Helsehjelp
Målet er å øke mestring og livskvalitet, 
forebygge funksjonsfall og gi rett hjelp til 
rett tid:

1. Hverdagsmestring

2. Proaktive tjenester

3. Målrettet bruk av fysisk trening

4. Miljøbehandling

5. Systematisk kartlegging og oppfølging

Basert på over 30 lokale eksempler



Sammenheng 
Målet er økt trygghet og forutsigbarhet i 
pasientforløpet til eldre og deres 
pårørende:
1. Den enkeltes behov
2. Avlastning og støtte til pårørende
3. Færre å forholde seg til og økt 

kontinuitet
4. Mykere overgang mellom hjem og 

sykehjem
5. Planlagte overganger mellom kommuner 

og sykehus

Basert på over 40 lokale eksempler



Reformperiode 
• Reformperioden 2019-2023

• Felles oppstart 1. januar 2019 

• Ulike faser for kartlegging, planlegging, gjennomføring og 
evaluering



Plan og virkemidler

• Kommunestyrene inviteres til å ta stilling til forslagene i reformen og 
beskrive hvordan de vil utforme og gjennomføre dette lokalt.

• Kommuner som omstiller seg i tråd med reformen vil prioriteres 
innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede 
ordninger. 

• Det skal etableres et nasjonalt og regionalt støtteapparat for 
reformperioden, som skal gi tilbud om støtte og bistand til 
kommunene i deres arbeid med å planlegge, utforme og gjennomføre 
reformen lokalt. Alle kommunene vil bli invitert til å delta i 
læringsnettverk.



Nasjonalt og regionalt støtteapparat

Nasjonalt 

• Informasjonsarbeid

• Utvikle og spre faglig kunnskap 

• Lage veiledningsmateriell

Regionalt

• Mobilisere og engasjere alle kommunene i sitt fylke

• Spre kunnskap om reformen - innhold og virkemidler

• Gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og 
evaluering av lokalt planarbeid 

• Invitere til læringsnettverk og erfaringsdeling mellom kommunene



Hva betyr st.meld. for tannhelsetjenesten?

• Tannhelsetjenesten vil nå kjenne til hvilken innsats som det legges 
opp til at kommunene skal gjøre på de fem områdene – gå i dialog 
med kommunene om aktuelt og nødvendig samarbeid

• Kapittel 2: Aldring og eldre – helse og velferd, gir god kunnskap om 
bredden i temaene og perspektiver på framtidsutviklingen

• Det er særlig innen følgende innsatsområdene tannhelsetjenesten er 
viktig: 

- Mat og måltider (kap. 6)

- Helsehjelp (kap. 7)   



Mat og måltider – og ernæring

• Alle eldre skal få ivaretatt sitt grunnleggende behov for mat, ernæring 
og gode måltidsopplevelser

- Betydningen av et velfungerende tannsett og god tannhelse for å 
kunne oppleve "Det gode måltidet" - sammen med andre

- Systematisk ernæringsarbeid – følge opp den enkeltes 
ernæringsbehov for å unngå under- og feilernæring

- Alle pasienter og brukere i sykehus, sykehjem og brukere med vedtak 
om hjemmesykepleie må kartlegges for ernæringsstatus, 
ernæringsmessig risiko skal vurderes, eventuelt utarbeide en 
individuell ernæringsplan – her må tannhelsekompetansen delta!



Helsehjelp – proaktive tjenester

• Tidlig innsats – når ulike funksjoner er i ferd med å svikte, egenomsorgen 
svikter, tannhelseundersøkelse avlyses

• Systematisk samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene og 
tannhelsetjenesten med kontinuerlig opplæring av de ansatte, bidra til å 
avdekke behov for hjelp til hverdagsmestring

• Tannhelsepersonell deltar på forebyggende hjemmebesøk - overfor 
innbyggere som selv ikke oppsøker helsetjenesten – tilbyr oppfølging

• Systematisk kartlegging og oppfølging av beboere på sykehjem og personer 
som mottar hjemmesykepleie – eksempler s. 141 og 142 



Verktøy og metoder 

• Læringsnettverk

• Lokalt planarbeid 

• Ressursportal

• Samskaping

• Leve hele livet pris 

++++



Målinger 

• Måleverktøy for lokalt forbedringsarbeid

• Følge- forskning

• Enkel rapportering  



Milepæler

• Lagt fram stortingsmelding våren 
2018

• RNB 2018 og Kommuneproposisjonen 
2019

• Prop 1 S for 2019

• Stortingsbehandling høsten 2018

• Gjennomføringskonferanser høsten 
2018

• Iverksettelse 2019


