
 

  

 

LEVE HELE LIVET I ELVERUM KOMMUNE 
Handlingsplan 2021-2023 

SAMMENDRAG 
Reformen Leve hele livet handler om å skape et aldersvennlig samfunn der 

eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet. Denne handlingsplanen skal 

bidra til utviklingen av et aldersvennlig samfunn i Elverum kommune. 

Handlingsplanen består av 20 konkrete og realistiske tiltak hvor de fleste skal 

være være mulige å gjennomføre i løpet av reformperioden. 
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1 Innledning og bakgrunn 
I 2018 vedtok Stortinget en kvalitetsreform for eldre «Leve hele livet» (Meld. St. 15). Reformen handler om å skape et aldersvennlig samfunn der eldre kan 

leve gode liv og delta i fellesskapet. Leve hele livet består av 25 konkrete og utprøvde løsninger fordelt på 5 hovedområder hvor det ofte svikter i tilbudet til 

eldre i dag. Selv om utfordringsbildet er gjenkjennbart for de fleste kommuner, er det nødvendig at det utarbeides løsninger som samsvarer med lokale 

behov. Reformperioden startet 1. januar 2019 og varer i fem år med ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering. 

Denne handlingsplanen skal bidra til utviklingen av et aldersvennlig samfunn som legger til rette for aktiv aldring. Handlingsplanen for leve hele livet i 

Elverum kommune vil være et vedlegg til strategisk plan for Helse og omsorg 2021-2024. I tillegg vil enkelte tiltak følges opp årlig i kommunens handlings- og 

økonomiplan av ansvarlig sektor og stab. Enkelte tiltak er vanskelig å målsette, men vil følges opp som kontinuerlig utviklingsarbeid. Mange av tiltakene vil 

gå inn i hverandre og vil ha effekt på flere områder. 

Planen består av 20 konkrete og realistiske tiltak hvor de fleste skal være være mulige å gjennomføre med eksisterende ressurser i løpet av reformperioden. 

Enkelete av tiltakene vil kun være mulig å gjennomføre med tilskudd fra Starforvalter/Helsedirektoratet.  

Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg har hatt hovedansvaret for planens utarbeidelse. Det har vært etablert flere tverrfaglige innspillsgrupper innen 

sektoren. I tillegg har en tverrsektorell gruppe med representanter fra teknikk og miljø, eiendom, kultur, kommunikasjon, rådgiver i velferdsteknologi og 

hovedtillitsvalgt jobbet med tiltak for et aldersvennlig Elverum. 

Eldrerådet og helse- og omsorgskomiteen har fungert som referansegrupper. 

Mer informasjon  om reformen – https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/?ch=1 

2 Medvirkning 
Medvirkning handler om å lytte til innbyggeren og involvere dem i saker som angår dem. Det er viktig at de eldre selv involveres i utformingen av fremtidens 

lokalsamfunn. Fra 2019 har følgende brukergrupper og aktiviteter bidratt til planens utforming: 

 I januar 2020 ble eldre over 65 år og pårørende til personer over 65 år invitert til et meningsverksted med fokus på hva som er viktig for den enkelte 

innen habilitering og rehabilitering. 

 I mars 2021 ble det utarbeidet en spørreundersøkelse om hva som er viktig i et aldersvennlig samfunn. Spørreundersøkelsen gjennomførtes både 

digitalt og i papirutgave. Undersøkelsen ble sendt til lag og foreninger, samt Møteplassen i Elverum. Papirutgave av undersøkelsen var også 

tilgjengelig på servicekontoret og innbyggere hadde mulighet å besvare undersøkelsen på vaksinehuset. Totalt svarte 192 innbyggere på 

undersøkelsen. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/?ch=1
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 Det var lagt opp til workshop for innspill med arbeidsgrupper i sektor for pleie, rehabilitering og omsorg. På grunn av koronapandemien ble det ikke 

gjennomført fysiske workshop, men arbeidsgruppene fikk mulighet til å sende inn innspill digitalt.  

 Innspillsgruppe, bestående av pensjonister, for velferdsteknologi har bidratt med innspill i forhold til bruk av teknologi, samt besvart 

spørreundersøkelsen. 

 Resultat fra innbyggerundersøkelse i 2021, i regi Elverum vekst, er også lagt til grunn for arbeid med Leve hele livet. 

 Eldrerådet er orientert om arbeidet gjennom at administrasjonen har deltatt på flere møter siden 2019. Eldrerådet har fungert som 

referansegruppe, og har fått handlingsplanen til behandling før den er sendt til politisk behandling.  

 Kommunestyrekomite for helse og omsorg er orientert om arbeidet ved at administrasjonen har deltatt på flere møter. Komiteen har fungert som 

referansegruppe.  

 

3 Demografi og utfordringsbildet 
Fram til 2040 vil antallet personer over 80 år i distriktene nesten doble seg. De neste 10-20 årene vil de store alderskullene født i etterkigisttiden bli 80-

åringer. Samtidig har redusert dødelighet gjort at stadig flere lever til de er 80 år og vel så det. Det er i framskrivningene forventet ytterligere forventet 

levealder for de eldste aldersgruppene. Veksten i antall 80-åringer er neste like stor som den fremskrevne nedgangen i antall personer i yrkesaktiv alder. 

Utfordringer som følge av demografi handler først og fremst om å skape bærekraftige samfunn som kan håndtere en alderende befolkning.  

Demens er en av de største globale utfordringene verden står overfor. Demens rammer både yngre og eldre, og det rammer mange. Det anslås at minst 

100.000 nordmenn har en demenssykdom i dag, og det er ventet at tallet vil øke kraftig de neste årene. Vi må ha et godt og forutsigbart tilbud når 

sykdommen rammer. Både for den syke og de som er rundt. I sykehjem har 84,3 prosent demens, mens blant hjemmeboende har 10,8 prosent demens. 

(Kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse) 

Flere eldre vil øke utgifts- og sysselsettingsbehovet til helse- og omsorgstjenesten. Færre personer i ykresaktiv alder vil gjøre at det blir færre tilgjengelige 

ressurser i form av skatteinntekter og arbeidskraft. Ettersom eldrebølgen er nasjonal og ikke kun begrenset til distriktene, vil det imidlertid bli stor 

konkurranse om arbeidskraften framover. Dette fører til at vi i større grad må utnytte mulighetene teknologien gir, bruke kompetansen hos de ansatte best 

mulig og løse oppgavene så effektiv som mulig. 
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3.1 Demografisk utvikling i Elverum 2020 – 2040 
Befolkningen i Elverum er eldre enn gjennomsnittet i Norge, og har derfor også en høyere andel med demens. Det vil bli en doblingen av antall i 

aldersgruppen over 80 år, og gruppen øker med ca. 200 i løpet av hver 4 årsperiode.   

 

 

 

Figuren over viser en vekst fra 1029 innbyggere i 2020 til 2002 innbyggere i 2024, i aldersgruppen 80 år og over.  
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Figuren over viser en vekst i gruppen innbyggere mellom 67 – 79 år i perioden 2020 – 2040. Prognosen viser en økning fra 2766 innbyggere i 2020, til 3415 

innbyggere i 2040. Dette tilsvarer en økning på ca. 25 %. Fra år 2026 til 2030 vil det være en liten nedgang før antallet øker kraftig frem mot 2040.  

 

3.2 Utvikling av andel med demenssykdom i Elverum 
Andel personer med demenssykdom i Elverum er på 2,15 % i dag. Gjennomsnittet i Norge er 1,88 % av befolkningen i 2020. I 2020 er det beregnet at  

Elverum har 456 personer (2,15 %) med demenssykdom. I 2040 er det beregnet at det vil være 3,53 % av befolkningen som har demenssykdom i Elverum. 

(Aldring og helse, Nasjonalt kompetansesenter, www.demenskartet.no)   

Nasjonalt viser prevalenstallene en økning på mer enn 130 % fram til 2050 på personer med demenssykdom nasjonalt. Demens er en progressiv sykdom, 

som innebærer at pasienter gradvis vil trenge mer og mer helsehjelp. Med en stadig økende eldre befolkning vil helsetjenester for personer med demens 

kreve enorme ressurser fremover. (Uio, Geir Selbæk, 2020) 
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4 Innsatsområdene 

4.1 Et aldersvennlig samfunn 
En aldersvennlig kommune vil ikke bare handle om helse- og omsorgstjenester. Like mye vil det handle om byplanlegging, aktiviteter, frivillighet, transport 

og møteplasser. Målet for et aldersvennlig samfunn er at vi skal bo hjemme lengst mulig, kunne oppholde oss i nærmiljøet, ha aktiviteter vi har lyst til å 

delta på og muligheten til å komme oss dit. 

Utvikling av et aldersvennlig samfunn krever tverrsektoriell innsats. Arbeidsgruppen for et aldersvennlig samfunn har kartlagt eksisterende eller planlagte 

tiltak som bygger opp under innsatsområdene. Vi finner allerede tiltak som bygger opp under et aldersvennlig samfunn i Byplan, Folkehelseplan, 

Frivillighetsmeldingen og Strategisk plan for helse og omsorg. 

Med bakgrunn i kartlegging, spørreundersøkelse og innsillsgrupper er følgende tiltak valgt for videre arbeid: 

 Tiltak Beskrivelse Ansvar Tidsrom Indikator 

1.  Elverum kommune skal 
bli et demensvennlig 
samfunn 

Elverum kommune ved ordfører har inngått avtale 
med Nasjonalforeningen for folkehelse. Tilby kurs 
med demens som tema  for offentlig og privat 
servicenæring. Hensikten med kursene er å 
tilrettelegge og møte personer med demenssykdom 
slik at de kan mestre egen hverdag lengst mulig. 

Pleie, rehabilitering 
og omsorg 

2021-2023 Antall gjennomførte kurs 

2.  Klarspråk for alle 
 

Fokus på bruk av klar språk i alle dokumenter og 
informasjon. Målet er at alle tekster skal fungere og 
forstås godt av alle innbyggere. Det er behov for 
kursing og kompetanseheving av ansatte for å sette 
fokus på klarspråk. 

Alle sektorer og 
staber 

2020 - 2022 Gjennomførte kurs og 
opplæring. 

3.  Forbedre digital 
informasjon/nettside – 
hjelp til å mestre 

Gjennomgang og forbedring av kommunale 
nettsider. Utvikle nettsider til et sted hvor det er 
enkelt å finne informasjon, hvilket kan bidra til 
egenmestring. 

Alle sektorer og 
staber 

2021-2022 Kontinuerlig arbeid 

4.  Tilgjenglighet og 
universell utforming i 
nærmiljø. 

Øke tilgjenglighet gjennom gangveier, vegdekke, 
benker og belysning. Utføre forbedringsarbeid etter 
kartlegging gjennomført 2020. 

Sektor for teknikk og 
miljø 

2021-2022 Gjennomført 
planer/internkontroll 
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4.2 Aktivitet og fellesskap 
Målet  med innsatsområdet aktivitet og fellesskap er økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap. Elverum kommune har et godt samarbeid med frivillige, 

lag og foreninger. Skoler og barnehager er jevnlig på besøk ved kommunens institusjoner og bidrar til møte mellom generasjoner. 

Et annet tiltak som allerede er utprøvd og som ble vellykket er prosjektet Kafe’ etterpå. I 2018 gjennomførte kommunen i samarbeid med utviklingssentret i 

Hedmark prosjektet Kafe’ etterpå. Dette er et tilbud til etterlatte og pårørende, hvor kommunen har tatt initiativ og organisert treffpunkter. Hensikten er å 

etablere et treffpunkt der pårørende og/eller etterlatte kan knytte kontakter eller bare ha et fristed. Prosjektet er videreført i vanlig drift fra 2019.  

Innen demensomsorgen er ordningen med aktivitetsvenn allerede iverksatt. Kurs gjennomføres jevnlig og i 2021 ble vi med i et prosjekt for å videreutvikle 

konseptet til å også gjelde digitale aktivitetsvenner. 

Innen aktivitet og fellesskap kan også Go’ praten på kommunens bibliotek trekkes fram. Go’praten er en uformell møteplass rundt den gode samtalen. Hver 

torsdag fra kl. 14 legges forholdene til rette for samtale rundt bordet i biblioteket. Ved behov er en av de ansatte med for å «lede» samtalen.  

Det er mange tiltak som allerede eksisterer i Elverum kommune, men det er også behov for å utvikle muligheten for aktivitet og fellesskap. Følgende tiltak 

planlegges å gjennomføres fram til 2024: 

 

 Tiltak Beskrivelse Ansvar Tidsrom Indikator 

5.  Felles innsats mot ensomhet og 
utenforskap blant eldre 

Deltar i prosjekt sammen med kommuner i 
Sør-Østerdalsregionen og Helseinn. Hensikt er 
opplæring og implementeringsstøtte for å 
styrke digital kompetanse (tiltakspakke for 
sårbare eldre) 

Rådgiver i 
velferdsteknologi/ 
Hjemmetjenesten 

2020 -2021 Kartlegging 
gjennomført. 

6.  Tilgjengelig informasjon om lag 
og foreninger i Elverum 
kommune 

Sammen med lag og foreninger utvikle en 
nettside for å spre informasjon om aktiviteter 
og muligheter til å delta som frivillig. 

Service/IKT 
Lag og foreninger 

2020 - 2021 Kontinuerlig arbeid 

7.  Besøk og aktivitetsvert Gjennomføre prosjekt etter tilskudd fra 
Statsforvalteren. Gjennom økte ressurser kan 
institusjonene og Jotuntoppen 
heldøgnsomsorg ta imot flere besøkende og 
gjennomføre flere aktiviteter og samtidlig 
ivareta smittevernhensyn. 

Institusjonstjenesten 
Jotuntoppen HDO 

2020-2021 Antall besøk og 
aktiviteter 
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8.  Aktivitetsplaner i alle avdelinger 
på kommunens sykehjem og 
Jotuntoppen heldøgns 
omsorgsbolig. 

Planlegge aktiviteter for hver måned og i tråd 
med årstidene. 

Institusjonstjenesten 
og Jotuntoppen 
heldøgnsomsorgsbolig. 

2021-2024 9 av 9 antall 
avdelinger 

9.  Filmgull Sosialt og kulturelt fellesskap. Tilbudet er for 
alle som er glad i god film og som har mulighet 
og lyst til å gå på kino dagtid. 

Kultursektoren 2020 Antall deltakere 

 

 

4.3 Mat og måltider 
Målet med innsatsområdet er å redusere underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser for den enkelte.  

Eksempler på arbeid innen dette området er blant annet det systematiske arbeidet de siste årene med kartlegging og behandling av underernæring i både 

institusjonstjenesten og hjemmetjenesten. Sektoren har deltatt i nasjonalt læringsnettverk og selv gjennomført læringsnettverk innen ernæring internt. Det 

er utarbeidet og implementert felles rutiner for arbeidet.  

I 2018 ble middagen flyttet fra kl. 13.00 til kl. 15.30 på sykehjemmene, og kveldsmaten ble forskjøvet til senere på kvelden. Dette medførte kortere 

nattefaste hos beboerne. Ekstra måltider og dietter tilbys etter behov. Besøk av Matgledekorpset i 2019 medførte også et større fokus på mat og måltider i 

kommunens institusjoner. 

Følgende tiltak ønskes å jobbe videre med innen mat og måltider: 

 Tiltak Beskrivelse Ansvar Tidsrom Indikator 

10.  Eldre ut på 
middag 

Formålet er å ta vare på våre eldre som under 
pandemien har kjent på ensomhet. Elverum har fått et 
tilskudd på 100 000 kroner av Statsforvalteren i 
Innlandet til å invitere eldre over 65 år ut på middag 
sammen med andre.Dette gjøres i samarbeide med 
frivillige lag og foreninger i tillegg til det lokale 
næringslivet. Spisestedene tilbyr billige middager for 
hjemmeboende eldre. Transport til og fra spisestedet 
er en del av prosjektet. 

Utviklingsstaben/hjem
metjenesten/Elverum 
vekst 

August/septe
mber 2021 

Antall personer på 
middag 
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11.  Bra mat kurs 
 

Videreføre og utvikle bra mat kurs. Kurset er et 
lavterskeltilbud i regi av kommunens Frisklivssentral. 
Det planlegges å ta kurset inn i helse- og 
omsorgstjenestene slik at ansatte i både 
hjemmetjeneste og institusjonstjeneste kan øke 
kompetansen og fokus på bra mat. 

Frisklivssentralen 2022 Gjennomførte kurs 

12.  Videreføre 
arbeidet med 
systematisk 
ernæringsarbeid 

Sikre at ernæringskartlegging utføres og tiltak 
iverksettes innen området ernæring inne hele pleie- 
og omsorgssektoren. 

Hele hjemmetjenesten  2021-2023 Antall gjennomførte 
ernæringskartlegginger 
Antall iverksatte 
ernæringsplaner 

 

 

4.4 Helsehjelp 
Innen innsatsområdet helsehjelp er målet å øke mestring og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og gi rett hjelp til rett tid. Det er mange eksempler over 

aktive tiltak i kommunen. Fra 2020 er saksbehandling innen psykiske helse innlemmet i kommunens Tjenestekontor, noe som bidrar til bedre kvalitet, 

oversikt og likebehandling knyttet til vurdering og utmåling av søknad om helse- og omsorgstjenester. Kommunen har i flere år vært aktiv deltaker i 

nasjonalt velferdsteknologiprogram og har en egen rådgiver som sammen med tjenestene jobber for å implementere velferdsteknologi som en del av 

kommunens helse og omsorgstjenester. Vi har blant annet gått over til digitale trygghetsalarmer og etablert en felles digital plattform som gir muligheter til 

å ta i bruk teknologi. 

Frisklivssentralen tilbyr både individrettede aktiviteter og aktiviteter for grupper for å forebygge funksjonsfall og øke livskvalitet hos kommunens 

innbyggere. Et populært tilbud er også turgruppe for personer med kognitiv svikt. Aktiviteten er et samarbeid mellom demenskoordinator, 

støttekontaktordniongen og frivillige. 

Innen området helsehjelp ønsker kommunen å fokusere på følgende tiltak: 

 Tiltak Beskrivelse Ansvar Tidsrom Indikator 

13.  Tidlig oppdagelse 
av forverret 
tilstand 

Delta i læringsnettverk tidlig oppdagelse av forverret 
tilstand. Arbeidsgrupper fra både institusjonstjenesten 
og hjemmetjeneseten utarbeider tiltak som sikrer tidlig 

Institusjonstjenesten 
Hjemmetjenesten 

2020-2022 Antall instruktører 
Antall gjennomførte 
tiltak 
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oppdagelse av forverret tilstand. Blant annet 
impementering av NEWS2 score, ISBAR kommunikasjon 
og akutt utstyrssekker. Det utdannes ProACT instruktører 
hvor helsepersonell kurses og trenes på å forebygge og 
behandle livstruende tilstander. Dette gjøres gjennom å 
utføre systematisk ABCDE-vurdering, bruke NEWS2-
score og trene på strukturert kommunikasjon. 

14.  Sterk og 
stødig/styrke og 
balanse 

Prosjekt for å etablere lavterskel treningsgrupper med 
hjelp av frivillige, samt utvikle gruppetreningstilbud 
innen styrke og balanse i eksisterende helse- og 
omsorgstjeneste. Innvilget tilskudd fra Statsforvalteren.  

Frisklivssentralen 
Frivillige lag og 
foreninger 
Frivillighetssentralen 

2021-2023 Antall grupper 

15.  Digitale 
medisindispensere 

Prøve ut og implementere digitale medisindispensere i 
helse- og omsorgstjenesten. 

Rådgiver i 
velferdsteknologi/ 
Hjemmetjenesten 

2022 - 2023 Antall dispensere 

16.  Kartlegging 
«Tidlige tegn» 

Ansatte som arbeider direkte med personer med 
utviklingshemning kan ved hjelp av kartleggingsverktøyet 
«Tidlige tegn – funksjonsfall og sykdom» sikre 
systematisk oppfølging. Sektoren planlegger å ta i bruk 
kartleggingsverktøy utarbeidet av Aldring og helse og 
Vestre Viken. 

Tjenester til personer 
med nedsatt 
funksjonsevne 

2021-2022 Antall ansatte med 
opplæring 
Antall gjennomførte 
kartlegginger. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

4.5 Sammenheng 
Sammenheng handler om å øke trygghet og forutsigbarhet i pasientforløpet til eldre og deres pårørende. Innen området sammenheng kan etablerte tiltak 

som innsatsteam, pårørendeskole, primærkontaktordning, samarbeidsmøter og personsentrert omsorg nevnes. Siden 2016 har kommunen hatt et 

rehabiliterende innsatsteam som har sikret trygge utskrivninger og målrettet rehabilitering i brukers hjem. Pårørendeskole innen demensomsorg 

gjennomføres årlig med inntil 25 deltakere. Det er etablert samarbeids- og utskrivningsmøter mellom saksbehandler, korttidsavdeling, hjemmetjeneste og 

bruker/pårørende. Innen demensomsorg er det viktig med personsentrert omsorg og verktøyet «min historie» benyttes. I tillegg er det fokus på «hva er 

viktig for deg» på alle sykehjem. 

Kommunen trenger å jobbe videre med å sikre overganger, kontinuitet og pårørendearbeid. Følgende tiltak planlegges:  

 Tiltak Beskrivelse Ansvar Tidsrom Indikator 
 

17.  Inntaksgruppe i 
hjemmetjenesten 

I forbindelse med omorganisering i 
hjemmetjenesten 2020 ble det etablert 
inntaksgrupper for å sikre bedre overganger 
og riktige tjenester. Inntaksgruppene 
kartlegger brukers behov for hjelp og 
samarbeider med saksbehandler for å sikre 
riktig vedtak. 

Hjemmetjenesten 2020 Kontinuerlig dialog 
mellom 
inntaksgruppa og 
tjenestekontoret 
Seminar overganger 
2021 

18.  Trygg utskrivning - 
læringsnettverk 

Delta i læringsnettverk for å sikre trygg 
overgang mellom sykehus og institusjon og 
sykehus og hjemmet. Oppstart i 2023. 

Institusjonstjenesten 
Tjenestekontoret 
Hjemmetjenesten 

2023 Antall ansatte som 
deltar i 
læringsnettverk. 

19.  Samtalegrupper – pårørende 
til personer med demens 

Tilby samtalegrupper til pårørende innen 
demensomsorgen.  

Demenskoordinator 2021 
 

Antall deltakere 

20.  Alternative 
avlastningsmodeller 

Prøve ut alternative avlastningsmodeller for 
pårørende. I første omgang avlastning på 
kveldstid  - et prøveprosjekt i 10 uker. 
Innvilget tilskudd fra Statsforvalteren.  

Hjemmetjenesten 
ved aktivitet og 
praktisk bistand. 

2021-2022 Antall brukere på 
avlastning. 

 


