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• Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. 

• For mange kommer pensjonisttilværelsen 

til å vare nesten en tredjedel av livet. 

• Derfor må vi sørge for at den blir 

meningsfull både for den enkelte og for 

samfunnet. 

• Det gjør vi med et aldersvennlig Norge.
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Sammen for et aldersvennlig Norge

www.aldersvennlig.no



Kvalitetsreformen 
for eldre "Leve hele 

livet"
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Leve hele livet er en reform med mål 
om å sikre innbyggere over 65 år en 
trygg og aktiv alderdom



Bakgrunn og formål

Skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre lever gode liv og 

deltar i fellesskapet

Overordnet skal reformen bidra til:

• Flere gode leveår

• Pårørende som ikke blir utslitt

• Ansatte som trives på jobben og får brukt sin kompetanse
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Innsatsområdene

1. skape et mer aldersvennlig Norge, og

finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet 

til: 

2. aktivitet og fellesskap, 

3. mat og måltider, 

4. helsehjelp, 

5. sammenheng og overganger i tjenestene.
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5 innsatsområder

25 konkrete og utprøvde løsninger 
hvor det ofte svikter i tilbudet til 
eldre i dag



Nasjonalt program for aldersvennlig Norge

• Planlegge egen alderdom
en kampanje på tilrettelegging av bolig, sosialt fellesskap og et aktivt liv

• Eldrestyrt planlegging
Delta aktivt i kartlegging og planlegging av et trygt og aldersvennlig nærmiljø

• Nasjonalt nettverk
Aldersvennlige byer og kommuner 

• Partnerskap på tvers av sektorer
Partneskapsordninger for aldersvennlige organisasjoner, institusjoner, bedrifter og 

virksomheter 

• Seniorressurser
Seniorers verdibidrag i formelt og uformelt arbeid har et større potensiale

Aldersvennlige Fredrikstad
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Aktivitet og fellesskap

• Gode øyeblikk
Minst en time aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser

Sikre kunnskap om den enkeltes bakgrunn og livshistorie

• Tro og liv
Sørge for at den enkeltes tro- og livssynsutøvelse og behov for samtaler om eksistensielle 

spørsmål blir ivaretatt

• Generasjonsmøter
Etablere møteplasser og organisere aktivitet på tvers av generasjonene

• Samfunnskontakt
Målet er å mobilisere til frivillig innsats og styrke samarbeidet 

• Sambruk og lokalisering
Bygg slik at byggene blir en integrert del av lokalmiljøet

Aktive liv i Fredrikstad
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Medvirkning 
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www.ks.no/fagomrader/velferd/aldersvennlige-lokalsamfunn/ny-handbok-i-aldersvennlig-samfunn-lansert/



Lokal kunnskap og ressurser

• Fredrikstad er et godt sted å leve, hvor alle kan ta gode valg og oppleve 

mestring.

• Vi trenger lokal kunnskap, deltakelse og innspill

• Det fremmes en sak til bystyret innen utgangen av 2021 om hvilke 

innsatsområder og løsningsforslag i kvalitetsreformen «Leve hele livet» 

som foreslås prioritert i Fredrikstad kommune… Forslagene skal være 

basert på medvirkning, spesielt fra eldre innbyggere.
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Før dialogen starter

• Det gjøres ikke noe opptak av det dere sier 

• En av oss skriver ned stikkord på innspillene 

• Innspillene kobles ikke til navngitte personer

• Dette journalføres og blir et offentlig tilgjengelig dokument, som man 

kan be om innsyn i 

• Deltakende organisasjoner journalføres

• Dere kan også sende inn innspill på mail i etterkant til 

kjekva@fredrikstad.kommune.no

15

mailto:kjekva@fredrikstad.kommune.no


Hvordan ønsker du å ha det i fredrikstadsamfunnet 
som eldre – hva er viktig for deg?
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Hva kan din organisasjon bidra med for eldre og 
for å skape et aldersvennlig Fredrikstad preget 
av aktivitet og fellesskap?

Hvordan kan eldre være en ressurs?



Stikkord

• Sosialt fellesskap

• Aktivitet

• Aldersvennlig nabolag 

• Bolig 

• Lokalmiljø

• Aldersdiskriminering

• Helsetjenester

• Transport

• Informasjon 
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Vil du være med å skape et mer 
aldersvennlig Fredrikstad?



Oppgave – innbygger spør innbygger 

• Du får denne powerpointen tilsendt etter møtet

• Spre denne informasjonen i din organisasjon, lokalsamfunn, og/eller 
bekjente som dere tenke bør være med å gi innspill og dele av sin 
lokale kunnskap 

• Be de om å gi innspill på spørsmålene vi har snakket om i dette møtet
o Hvordan ønsker du å ha det i fredrikstadsamfunnet som eldre – hva er viktig for deg?

o Hva kan din organisasjon bidra med for eldre og for å skape et aldersvennlig Fredrikstad 
preget av aktivitet og fellesskap?

o Hvordan kan eldre være en ressurs?

• Be de om å sende innspillene til kjekva@fredrikstad.kommune.no

• Innspill bes sendt inn innen 18. juni.
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Les mer

• Forside - Aldersvennlig Norge - www.aldersvennlig.no

• Leve hele livet - kvalitetsreformen for eldre – Helsedirektoratet -
www.helsedirektoratet.no/tema/leve-hele-livet-kvalitetsreformen-for-eldre

• Flere år – flere muligheter - regjeringen.no -
www.regjeringen.no/no/dokumenter/flere-ar--flere-muligheter/id2477934/

• Forside | Nasjonal Helseportal (ressursportal.no) - www.ressursportal.no

• Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn – KS -
www.ks.no/fagomrader/velferd/aldersvennlige-lokalsamfunn/

• Eldreombudet – www.eldreombudet.no  

• handbok-i-innbyggerdialog.pdf (fredrikstad.kommune.no) -
www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/politikk-
demokrati/handbok-i-innbyggerdialog.pdf
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Takk for deltakelsen!


