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Bakgrunn for eldrereformen   
  

Regjeringen la i 2018 frem kvalitetsreformen Leve hele livet (Meld.st.15).   

Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele 

livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til 

eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.    

Reformen legger opp til at eldre skal få brukt ressursene sine og dekket 

behovene sine i de ulike fasene av alderdommen. Det handler om å skape et 

mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet.  

Reformen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og 

ledere har sett fungerer i praksis. Hva som løfter kvaliteten på tjenestene og 

bidrar til trygg, verdig alderdom.  

Regjeringen legger opp til en prosess hvor kommunestyrene behandler og 

vedtar hvordan reformens løsninger kan innføres. Når dette er gjort, og 

kommunene har beskrevet hvordan de vil utforme løsningene, starter arbeidet 

med å gjennomføre reformen. Kommuner som omstiller seg i tråd med 

reformen vil prioriteres innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye 

øremerkede ordninger.   

Vefsn kommune har valgt at dette arbeide skal resultere i en overordnet 

temaplan for «Leve hele livet i Vefsn».  

Reformperioden vil starte 1. januar 2019 og vare i fem år med ulike faser for 

planlegging, gjennomføring og evaluering.  

  

Reformen Leve hele livet skal bidra til:  

• Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de 

har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig 

som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.  

• Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine 

nærmeste.  

• Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt 

sin kompetanse og gjort en faglig god jobb  

Målgruppen er eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor i 

institusjon. Dette er en målgruppe med ulike forutsetninger og store 

variasjoner i behov og ønsker.  
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Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer 

må bidra for å skape et mer aldersvennlig samfunn hvor elder kan være aktive 

og selvstendige.  

I dette arbeidet har noe av bakteppet også vært:   

- at ensomhet er blitt et samfunnsproblem, derfor er det viktig å se på 

områdene i hele livet opp mot et mål om å redusere ensomhet.   

- holdningsendring i samfunnet knyttet til at den enkelte selv tar ansvar 

for egen alderdom og tilrettelegger eget liv og rammer for å få en best 

mulig alderdom.  

- styrke pårørendeomsorg og gi bedre veiledning slik at pårørende står 

bedre rustet til å stå i den utfordrende rollen som dette ofte vil være.  

Fakta om Vefsn  

1. Befolkningsutvikling  

Andelen eldre i Vefsn øker. Tall fra 2020 viser et totalt innbyggertall på 13278 

personer. Av disse er det 2109 personer som bor i kommunen og er eldre enn 

70 år.   

  

Ser vi på hvor personer over 70 år bor, med utgangspunkt i tall fra 2018 og 

fordelt på skolekretser vises følgende fordeling:   

  

• Sentrum 750 personer  

• Olderskog 630 personer  

• Kulstad 290 personer  

• Granmoen/Elsfjord 250 personer  

  
  

Tall fra 2020 viser at det i Vefsn bor 872 mennesker over 67 år alene.   

  

På lik linje med mange kommuner i Norge vil også Vefsn kommune få flere 

eldre innbyggere. SSBs hovedalternativ for befolkningsframskriving viser en 

antatt befolkning i Vefsn i 2050 på 11 888 personer. Det vil i så fall tilsi en 

reduksjon av folketall på ca. 1500 personer i perioden.   
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Andelen minstepensjonister reduseres framover. I 2017 viser statistikken fra 

NAV 423 minstepensjonister i Vefsn. Tall fra 2019 viser at dette tallet er 

redusert til 384.  

  

2. Boligsituasjon   

  

I Vefsn kommune er det i 2020 4133 eneboliger. Tilsvarende er det registrert 

768 leiligheter i kommunen. Andelen leiligheter øker ved nybygg.  

  

74% av de som bor i Vefsn eier (selveier), sin egen bolig.  

  

  
  

Det er et politisk mål at Norge skal bli universelt utformet. I dette arbeidet 

har det vært utarbeidet flere handlingsplaner for å nå målet. Ved å 

fokusere på universell utforming når man planlegger boliger for 

befolkningen kan man gjøre det mulig for alle å bo i egen bolig så lenge 

de ønsker.  

Som statistikken viser bor de fleste i selveid bolig, og må ta høyde for dette 

når alderdommen skal planlegges.   
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I følge driftsenhet Plan og utvikling i Vefsn kommune finnes det i sentrum 

flere eldre blokker (bygg med 3 eller flere etasjer) med til sammen 335 

leiligheter, som mangler heis.  

  

Mange eneboliger og tomannsboliger ble bygd på 40-50 tallet i sentrum av 

byen, Dolstadåsen og Olderskog. I Åsen og Kulstadlia med omegn ble den 

største delen av byggingen gjennomført på 70 og 80 tallet med rekkehus og 

mange eneboliger. En del av disse boligene er ført opp i skrånende terreng, 

gjerne med sokkeletasje. Baderom og gangareal er som regel ikke 

dimensjonert for rullestol. Felles for disse boligene er at mange kan være 

utfordrende å gjøre tilgjengelige.   

  

Universell utforming er nevnt i arealpolitiske retningslinjer, kommunedelplan 

for Mosjøen, Områderegulering for Torget og noen private reguleringsplaner. 

I disse planene er det stilt få krav i forhold til bygging av livsløpsboliger og 

beliggenhet.   

  

Typiske hjelpemidler for å oppnå dette vil være løfteplattform eller heis 

innvendig, og rampe utvendig.   

Krav om tilgjengelighet i boliger kom i teknisk forskrift i 2010. Derfor vil 

boliger bygd etter krav i TEK10 /17, som regel ikke ha krav på hjelp til 

tilrettelegging.  

  
  

Helse og eldre  

Et sosialt liv er viktig for mennesket. Det å ha gode relasjoner og mennesker 

man stoler på rundt seg, bidrar til en bedre helse. Forebygging av ensomhet 

er og vil være et viktig arbeid.   

Helserisikoen knyttet til et svakt sosialt nettverk er større enn den man finner 

for lav fysisk aktivitet, stort alkoholforbruk og det å stå på 

blodtrykksreduserende medikamenter.  

  

Fysisk aktivitet er en viktig faktor for å forebygge funksjonssvikt. Gode vaner 

som er tidlig etablert er også lettere å ivareta når man blir eldre.  

Fylkeshelseundersøkelsen for Nordland og Vefsn kommunes egen 

spørreundersøkelse om Leve hele livet, bekrefter begge viktigheten av nærhet 

til turområder, friluftsliv, parker og grønt områder.   

  

Ved nyetableringer eller renoveringer av boligområder må slike hensyn løftes 

frem og prioriteres. Dette er også nevnt og beskrevet i tiltak i Bolig politisk 

plan for Vefsn kommune 2021 – 2025, vedtatt 24. mars 2021.  
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1. Prosjektgruppens mandat og sammensetning   
  

Kommunestyret i Vefsn vedtok den 28. august 2019 en interpellasjon der det 

var enighet om at arbeidet med eldrereformen «Leve hele livet i Vefsn» skulle 

iverksettes.   

Med hjelp fra Studiesentret RKK, KS og kommunene Vefsn, Hemnes,  

Hattfjelldal og Grane ble det etablert et prosjekt for «Operasjonalisering av 

Leve Hele Livet i et tjenesteinnovasjonsperspektiv» der Studiesentret RKK ble 

prosjektansvarlig.   

Kommunene organiserte arbeidet sitt lokalt med støtte av hovedprosjektet og 

i juni 2020 ble det i Vefsn fattet beslutning om at prosjektgruppen skulle være 

tverrsektorielt sammensatt med Strategisk ledelse som styringsgruppe der 

kommunedirektøren er leder.   

Eldrereformen “Leve hele livet” har fem innsatsområder: Et aldersvennlig 

Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i 

tjenestene. Det ble i prosjektet etablert tverrfaglige arbeidsgrupper inndelt 

med utgangspunkt i de fem innsatsområdene.  

Dette oppsummerte «kunnskapsgrunnlaget» danner bakteppe for de 

anbefalinger som framkommer i Temaplan for «Leve hele livet i Vefsn».  
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1.1 Prosjektgruppas sammensetning  

  

Prosjektleder  Karin Ingebrigtsen  Enhetsleder for  
Sykehjemstjenesten  
  

Medlem og  
Gruppeleder 
Aldersvennlig 
samfunn  

Kjetil Hoff  Avdelingsleder for idrett,  
avdeling for Folkehelse  
   

Medlem og  
Gruppeleder 
Aldersvennlig 
samfunn  

Anne-Marit  Avdelingsleder for idrett,  
avdeling for Folkehelse  
   

Medlem og  
Gruppeleder 
Aktivitet og 
fellesskap  

Lill Inger Reinfjell  Enhetsleder Helse    

Medlem / 
Gruppeleder Mat 
og måltider  

Tanja Drevland  Avdelingsleder Solina   

Medlem /  
Gruppeleder  
Helsehjelp  

Fredrik Wang Jørgensen  Kommunepsykolog   

Medlem /  
Gruppeleder  
Sammenheng og 
overganger i 
tjenesten.  

Elisabeth Bogfjellmo  Enhetsleder for 
Hjemmetjenester  

Medlem  Lill Karin Aanes  
  

Leder Termik, Vefsn  

Medlem  Turid M. Olsen  
  

Medlem av eldrerådet  

Medlem  Adam Ulvang  
  

Ungdomsrådet  

Medlem  May Britt Mørch Jakobsen  
  

Tillitsvalgt HTV  

Prosjektansvarlig  Stein-Rune Fjærvoll  
  

Daglig leder Studiesentret  
RKK  

Observatør  Eva-Alice Slettevoll  
  

Avdelingsleder USHT 
Nordland, avd. Vefsn  
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1.2 Arbeidsgruppas sammensetning   

  

Arbeidsgruppe: Aldersvennlig samfunn  
  

 

Arbeidsgruppeleder 
1  

Kjetil Hoff  Avdelingsleder for 
idrett, Enhet Folkehelse  

Arbeidsgruppeleder 
2  

Anne Marit Marken  Enhetsleder Folkehelse  

Medlem  Kristin Nicolaisen  Demenskoordinator, Enhet 
Sykehjemstjenesten  

Medlem   Vibeke Johansen  Kommuneplanlegger, Enhet 
plan og utvikling  

Medlem  Brynjulf Brun 
Svendsen  

Enhetsleder Bygg og 
Eiendom  

Medlem  Bent Bakkan  Forretningsrådgiver, 
Mosjøen og omegn 
næringsselskap   

Medlem  Marit Thrana  Rektor Vefsn Kulturskole  

Medlem  Hans Martin Ås 
Mikalsen  

Leder Råd for personer med 
funksjonsnedsettelse  

Medlem  Kjersti Jensen  Ergoterapeut, avd.  
Rehabiliteringstjenesten,  
Enhet Helsetjenesten og  
Tillitsvalgt  
Ergoterapiforbundet  

  

  

Arbeidsgruppe: Aktivitet og fellesskap  
  

 

Arbeidsgruppeleder  Lill Inger Reinfjell  
  

Enhetsleder  
Helsetjenesten  

Medlem  Trude Haaland  Folkehelsekoordinator, 
Enhet Folkehelse   

Medlem  Sigrid Sørdal  Frivilligkoordinator, Enhet  
Sykehjemstjenesten  

Medlem   Rigmor Hansen  Avdelingsleder  
Aktivitetshuset, Enhet  
Miljøterapitjenesten  

Medlem  Audhild Joakimsen  Leder NAV  
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Medlem  Line Nyhagen  Vernepleier, avdeling for  
psykisk helse og tillitsvalgt 
FO  

Medlem  Ståle Elstad  Leder LHL Vefsn  
  

Arbeidsgruppe: Mat og måltider  
  

 

Arbeidsgruppelede  Tanja Drevland  Avdelingsleder Solina,  
Enhet  
Sykehjemstjenesten  

Medlem  Janne Nordahl  Avdelingsleder Vefsn  
Storkjøkken, Enhet  
Sykehjemstjenesten  

Medlem  Hilde T. Rosvold  Avdelingsleder  
Fredlundskogen, Enhet  
Sykehjemstjenesten  

Medlem  Lena Engdal  Avdelingsleder 
hjemmetjenesten Sør, 
Enhet Hjemmetjenesten  

Medlem  Odd Eiterjord  Kokk, Qvales  
Mestringshus, avdeling  
Psykisk helse, Enhet  
Helsetjenesten  

Tillitsvalgte  Line Bekkevold  HTV Delta  

Brukerrepresentant  Anna Jakobsen  Eldrerådet  
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Arbeidsgruppe: Helsehjelp  
  

Arbeidsgruppeleder  Fredrik Wang 
Jørgensen  

Kommunepsykolog  

Medlem  Michael Bjørsvik Dahle  Avdelingsleder  
Rehabiliteringstjenesten,  
Enhet Helsetjenesten  

Medlem  Hege Markås Johnsen  Avdelingsleder  
Hjemmetjenesten Parken,  
Enhet Hjemmetjenesten  

Medlem  Solfrid Kristiansen Aas  Sykepleier og teamleder 
ved Avdeling  
Fredlundskogen, Enhet  
Sykehjemstjenesten  

Medlem   Sissel Fagereng  Sykepleier Helsestasjon for 
eldre, Byparken 
Seniorsenter, avdeling  
Rehabiliteringstjenesten,  
Enhet Helsetjenesten  

Brukerrepresentant  Andreas Lund  Leder Mental Helse  

Tillitsvalgt  Monica Beiermann  Ergoterapeut og 
verneombud, avdeling 
Rehabiliteringstjenesten,  
Enhet Helsetjenesten   

  

Arbeidsgruppe: Sammenheng i tjenesten  
  

Arbeidsgruppeleder  Elisabeth 
Bogfjellmo  

Enhetsleder 
hjemmetjenesten  

Medlem  Veronica Pettersen  Avdelingsleder  
Tjenestekontoret,  
Tjenesteområde Helse og  
Omsorg  

Medlem  Kristian Guzman 
Osheim  

Avdelingsleder  
Korttidsavdelingen, Enhet  
Sykehjemstjenesten  

Medlem  Hege Harboe-Sjåvik  Kommuneoverlege, Vefsn  

Medlem  Hanne Grostad Nyland  Avdelingsleder Psykisk  
helse, Enhet 
Helsetjenesten  
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Medlem  Kirsti Otervik  Fagutviklingssykepleier for  
enhetene  
Sykehjemstjenesten,  
Hjemmetjenesten og  
Miljøterapitjenesten  

Brukerrepresentant  Ellinor Saue  Leder Sanitetsforeningen 
Vefsn  

Tillitsvalgte  Susanne Krokå  Sykepleier avdeling Natt,  
Enhet   
Sykehjemstjenesten og  
HTV NSF  
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2. Gjennomføring og virkemidler  
  

2.1 Tidsplan  

Reformen sees i et 5 års perspektiv med oppstart i 2019. De fleste kommuner 

er nå noe forsinket pga.  pågående pandemi, men vi klarere likevel her i 

Vefsn å jobbe målrettet.   

Dagens prosjektgruppe har hatt i oppgave å jobbe med fase 1 og 2.  

Fase 3 og 4 vil ha oppstart fra høst 2022. Pga. forsinkelser vil nok 

prosjektperioden utvides med et år.    

  

2.2 Støtte og veiledning til prosjektgruppen  

Statsforvalteren og KS er ressurser i forhold til kommunenes arbeide med 

gjennomføring av reformen. Vefsn kommune hadde besøk av Fylkesmannen i 

Nordland 2. desember 2019 der de ga informasjon om reformen og 

forventinger til gjennomføring. Vi har også hatt veiledningsmøte med 

Statsforvalterens regionale ressursgruppe i april 2021.   

KS har vært med oss gjennom 3 workshoper og 3 veiledninger.   

Prosjektet har organisert en arbeidsgruppe som har jobbet sammen mellom 

prosjektgruppemøtene for å holde tråden og sammenfatte arbeidet etter 

hvert som det gikk framover. Denne gruppen har bestått av prosjektleder og 

arbeidsgruppelederne.  

Det har vært gjennomført 8 prosjektmøter og 15 arbeidsgruppemøter, og det 

har vært avholdt 4 styringsgruppemøter i perioden. I styringsgruppemøtene 

har prosjektet fått støtte og tilbakemeldinger på arbeidet. I tillegg har vi 

deltatt i workshop og veiledning med KS 7 ganger. Vi har deltatt på 

informasjonsmøte og veiledning med Statsforvalter 2 ganger og gjennomført 

2 workshoper med strategisk ledelse og inviterte ressurspersoner.  

I perioden har vi vært innom kommunestyret med informasjon om reformen 

en gang og oppsummering etter innbyggerdialgoen en gang. Vi har også vært 

i omsorgsutvalget og eldrerådet.  
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2.3 Kartlegging og innhenting av informasjon  

Med utgangspunkt i Meld.st.15 Leve hele livet har arbeidsgruppene jobbet 

systematisk innenfor hvert sitt innsatsområde og med anbefalte utfordringer 

og forslag til løsninger. De har jobbet med å kartlegge hvordan Vefsn 

kommune ligger an i forhold til anbefalte tiltak i eldrereformen. Hva har vi på 

plass, hva jobber vi med og hva er ikke påbegynt? De ulike arbeidsgruppenes 

kartlegginger og resultater er sammenfattet under pkt. 3.   

Pandemien har skapt mange utfordringer når det gjelder innbyggerdialog. 

Store felles møter kunne ikke gjennomføres og vi måtte finne egnede måter å 

fremskaffe innbyggernes synspunkter i forhold til et aldersvennlig samfunn.  

Prosjektgruppen utarbeidet da en digital spørreundersøkelse der innbyggerne 

kunne komme med innspill til hva de mente var viktig lokalt og da med 

bakgrunn i reformens innsatsområder. Denne er beskrevet under pkt. 4.   

Det har også vært gjennomført gruppeintervjuer med et utvalg av grupper. 

Valget falt på eldrerådet, Mental helse og Termik. Der fikk alle 

arbeidsgruppelederne anledning til å stille spørsmål angående de 

representative innsatsområde som de dekket. Dette ble gjennomført 29. 

januar 2021.   

Brukerråd for Sykehjemstjenester ble nylig etablert og hadde første møte 4. 

februar 2021. I dette møte ble det innhentet en del synspunkter.  

Prosjektet har også fått brev og andre henvendelser i perioden fra 

interesserte innbyggere. Disse tilbakemeldingene er gjennomgått og inkludert 

sammen med de øvrige kommentarene fra spørreundersøkelsen.  

Etter endt kartleggingsarbeid blant overnevnte har prosjektgruppen invitert 

strategisk ledelse og inviterte ressurspersoner til to ulik workshoper med 

bakgrunn i reformens innsatsområder. Disse workshopene ble gjennomført 8. 

juni 2021 og 7. sept. 2021.  

  

2.4 Kriterier for utvelgelse av tiltak  

Prosjektet har pekt på mange gode tiltak som kunne vært gjennomført og det 

har vært gjort et stort arbeide med å fremskaffe gode forslag, både fra 

fagfolk i arbeidsgruppene, administrasjon og inviterte ressurspersoner og fra 

innbyggerne.   

Prosjektgruppen har besluttet at følgende kriterier skal vurderes ved 

utvelgelse av tiltak:  

1. hvordan det svarer på utfordringsbilde  
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2. oppfyller lovkrav  

3. har en gevinst for så mange som mulig  

4. sannsynlighet for at det kan gjennomføres  

5. kan gjennomføres med dagens ressurser  

6. kan gjennomføres etter søknad om finansiering innad i kommunen eller 

via prosjektmidler.  

7. forankring i kommunes planverk eller muligheter for implementering.  

 

Alle tiltak får en utsjekk som sikrer at de ikke allerede er implementert i andre 

enheters planverk.   

  

2.5. Oppmerksomhet fra eksterne   

Eksterne aktører har lagt merke til Vefsn sitt arbeid innenfor eldrereformen Leve hele 

livet.   

Vefsn kommune ble nominert til Leve hele livet prisen i 2021 sammen med 2 andre 

kommuner i Norge. Vi ble invitert til «sofadebatt» i forbindelse med prisutdelingen. Vi 

nådde ikke helt opp, men vi fikk mange gode tilbakemeldinger.   

Vefsn kommune ble på nytt igjen nominert til Leve hele livet prisen for 2022. Utfallet 

av denne nominasjonen er pr sept. 2022 ikke avgjort. 

I tillegg har både Statsforvalteren i Nordland, USHT og nettverk LHL i Nordland, 

Troms og Finnmark bedt oss holde innlegg om vårt arbeid her i Vefsn.  Det samme 

har vi gjort i forbindelse med prosjekt «Pasientforløp» Helgeland.   

Det meste av interessen fra andre kommuner har vært om hvordan vi har valgt å 

organisere arbeidet og hvordan vi har utarbeidet og gjennomført den digitale 

brukerundersøkelsen.  
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3. Resultater fra kartlegging i de ulike arbeidsgruppene  
  

  

3.1 Aldersvennlig samfunn  

  

Arbeidet for et mer aldersvennlig samfunn angår alle deler av samfunnet. 

Regjeringen la i 2016 fram sin strategi for et aldersvennlig samfunn kalt Flere 

år – flere muligheter. I arbeidet med innsatsområdet aldersvennlig samfunn 

er denne strategien lagt til grunn.  

Aldersvennlig Norge:  
  

Mål: Møte utfordringene med økende antall eldre.  
  

Middel: Egeninnsats og partnerskap mellom offentlige myndigheter, arbeids- og 

næringsliv, private aktører, sivilsamfunn og forskning og utdanning.  
  

  

Aldersvennlig Norge: Planlegg for egen alderdom (s. 72)  
  

Mål: Utfordre befolkningen til selv i større grad å ta ansvar for å planlegge for egen 

alderdom, Tilrettelagt, sosialt og aktivt.  
  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet? o 

Boligkontoret: Tilskudd til tilrettelegging av egen bolig, ca. 850 000 i 

året.  

o Byggesaksavdeling: Anbefaler gjennom byggesak at 

livsløpsstandard ivaretas  

o Plan og utvikling: Boligpolitisk planarbeid o 

Rehabiliteringstjenesten kartlegger, anbefaler tilpasninger i 

boliger og bestiller egnede hjelpemidler. Fokus på aktivitet og 

hverdagsmestring.  

o Helsesøster for eldre - hjemmebesøk o Det bygges flere boliger 

som er tilrettelagt o Vefsn kommune satser på omsorgsboliger  

  

• Hva fungerer bra?   

o Tilskuddsordningen til boligkontoret o Forebyggende 

hjemmebesøk   
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• Hva kan gjøres bedre?  

o Informasjonsarbeid om eget arbeid o Tettere dialog med 

utbyggere  

o Plan- og bygningslov må brukes sterkere, blant annet for å 

regulere for type bolig, størrelse og krav til UU/ livsløpsstandard  

o Kostnadene for tilrettelagte boliger er svært høy. Ombygging er 

også kostnadskrevende. Finnes det andre muligheter?  

o Utbyggere kan ikke bare satse på boliger med svært høy 

standard, da blir prisene deretter  

o Kommunen kan tilby rådgivningstjeneste for hvordan du 

tilrettelegger egen bolig for fremtidig alderdom. Viktig 

fagkompetanse er byggeteknisk, ergoterapeutisk kompetanse, 

samt tilrettelegging med hjelpemidler og aktivitet.  

o Vi må oppfordre innbyggerne til å planlegge for det sosiale livet 

sitt som en del av ensomhetsforebyggingen  

o Det ønskes også tettere kontakt mellom tjenesteområdene som 

jobber med de samme målgruppene, slik at man vet om 

hverandre, hvilke tilbud som fins og åpnere mulighet for 

samarbeid på tvers.  

  

  

Aldersvennlig Norge: Eldrestyrt planlegging (s 74)  
  

Mål: Kommunen bør involvere eldre i arbeidet med å planlegge og utforme nærmiljø og 

lokalsamfunn.  
  

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Innbyggerdialog om Leve hele livet  

o Eldreråd som høringsinstans i planarbeid, gebyrsetting o Dialog 

med frivillige foreninger med mange eldre o Nærmiljø en del av 

folkehelse o Lyst på livet, en konferanse for og av eldre o 

Arealplanlegger møter fast i eldrerådet  

  

• Hvordan fungerer dette?   

o Eldreråd fungerer kanskje ikke optimalt  
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• Hva ønsker kommunen å gjøre mer av/prioritere for å oppfylle 

målet?  

o Mer bruk av egen invitasjon til fora hvor eldre samles o Ikke 

invitere dem til oss, men besøke dem o Tilbudet til eldre kan 

synliggjøres/markedsføres bedre. o Det kan alltids legges opp til 

bedre samarbeid og medvirkning.  

o Det kan inviteres til en debatt med målgruppen og 

administrasjon/aktuelle tjenesteområder hvor det belyses hvordan 

de hvordan eldre skal få være med å utforme aktiviteter og hvordan 

de selv ønsker å bidra.   

   

Aldersvennlig Norge: Nasjonalt nettverk (s 74)   
  

Mål: Knytte seg til globale nettverk for aldersvennlige byer og kommuner.  
  
  

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Sunne kommuner, informasjon o Nettverk 

folkehelsekoordinatorer  

o Vi har deltaker i fylkeskommunalt nettverk for universell 

utforming  

o Arbeidet med boligpolitisk plan er i samarbeid med andre 

kommuner og Husbanken  

o Hukommelse i Nordland. Arrangeres ved Kløveråsen i Bodø med 

årlig oppdatering. Det er også et nettverk mellom Rana, 

Hemnes, Hattfjelldal, Grane og Vefsn – først og fremst som 

ideutveksling  

o Livsgledehjemsertifisering i Sykehjemstjenesten  

  

• Hva kan gjøres bedre?  

o Vi må knytte oss opp mot flere nettverk o Innhente mer 

erfaringsdata for tilrettelegging av aldersvennlige byer og 

kommuner. Mange har gjort mye allerede som vi kan dra nytte 

av  

o Se på andre byer/kommuner hvordan de jobber med universal 

utforming, gangstier, sykkelstier, digital opplæring ol. «Smart 

City» ble i sin tid lansert i Mosjøen, men er det videreført?  
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Aldersvennlig Norge: Partnerskap på tvers av sektorene (s 75)   
  

Mål: Partnerskapsordning for institusjoner, organisasjonsliv, utdanning, forskning og 

næringsliv med sikte på å skape mer aldersvennlige institusjoner og bedrifter.  
  
  

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Livsgledehjem   

o Aktivtetssenteret - Byparken Seniorsenter o Bistår frivillige 

organisasjoner med rekruttering av flere frivillige  

  

• Hva fungerer bra?   

o Aktivitetssenteret, tross krevende start midt i en pandemi o 

Termik sitt arbeid, med ansatt som støtter og koordinerer frivillig 

innsats  

  

• Hva kan gjøres bedre?  

o Starte med internt partnerskap i kommunens administrasjonen 

o Helhetlig lokal innsats kommune/næring o Digitale møteplasser?   

o Opprette faste faglige treffpunkt for aktuelle enheter, 

avdelingene, næringsliv med temaer som berører målgruppen – 

f.eks. alderdom  

  

  

  

  

Aldersvennlig Norge: Seniorressursen (s. 76)  
  

Mål: Rekruttering og tilrettelegging til frivillig arbeid, formelt og uformelt, privat og 

offentlig.  
  
  

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Frivilligsentral som møtearena o Arena for seniordans, 

turnveteraner o Lyst på livet, en konferanse for eldre o Støttespiller 

for frivillige organisasjoner ang styrerepresentant/frivillige  
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o Sanitet på koronasenteret o Utvikler frivillig plattform o Eldre 

som vakter ved eksamen osv.         

o Vi må gi rom for at eldre kan benytte sin kompetanse også når 

de pensjoneres.   

o Prosjekt «Seniorressursen»  

  

• Hva fungerer bra?   

o Mange av de frivillige organisasjonene  

  

• Hva kan gjøres bedre?  

o Kommunen kan oftere be om hjelp fra eller økt samarbeid med 

frivillige.  

o Vi må ta vare på de frivillige. De trenger påfyll for ikke å falle i 

fra. Kommunen er helt avhengige av de frivillige for å skape det lille 

ekstra. o Gjøre mer for å skape ulike aktiviteter hvor de eldre 

benytter sine ressurser.  

  

3.1.2 Hva har vi, hva er påbegynt og hva anbefaler gruppen:  

  

Grønt: Tiltak som er gjennomført, påbegynt eller satt i system med 
tydelig ansvarsplassering og tidsfrister.   

o Boligkontoret: Tilskudd til tilrettelegging av egen bolig  

o Byggesak: Anbefaler ivaretakelse av livsløpsstandard på boliger  

o Eldrerådet høres i saker  

o Sunne kommuner, informasjon  

o Nettverk folkehelsekoordinatorer  

o Vi har deltaker i fylkeskommunalt nettverk for universell utforming  

o Arbeidet med boligpolitisk plan er i samarbeid med andre kommuner 

og Husbanken  

o Hukommelse i Nordland. Arrangeres ved Kløveråsen i Bodø med årlig 

oppdatering. Det er også et nettverk mellom Rana, Hemnes, 

Hattfjelldal, Grane og Vefsn – først og fremst som ideutveksling  
  

o Livsgledehjemsertifisering  
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Gult: Tiltak som er påbegynt, men er ikke tilstrekkelig satt i 
system.  

o Utfordre befolkningen til selv i større grad å ta ansvar for egen 

alderdom, gjennom ombygging av egen bolig eller anskaffe bolig 
med livsløpsstandard.   

o Minimum 75 % av all boligbygging i Mosjøen skal være konsentrert 

bebyggelse, hovedsakelig leiligheter og rekkehus, med 
livsløpsstandard. Andel gjelder per prosjekt  

o Eksisterende infrastruktur som transport, vei, vann og avløp skal 

utnyttes på best mulig måte ved planlegging og utlegging av nye 
boligområder  

o Bruke plan- og bygningslovens virkemidler for å styre boligantall, 

boligstørrelse og boligstandard.  

o Boliger for eldre (60+) skal primært plasseres sentrumsnært, eller der det 

er enkel tilgang til offentlige og private tjenester. Videre skal tilgang til 
tur- /rekreasjonsområder vektlegges.  

o Enhet for folkehelse: Utføre seniortråkk for tilrettelegging av 

aldersvennlige nærmiljø  

o Plan og utvikling: Boligpolitisk plan  

o Nasjonale nettverk  

o Partnerskap på tvers av sektorer  

o Seniorressursen  

o Enhet for folkehelse: Gjenta Lyst på livet-konferansen, av og for  

eldre frivillige  
  

Rødt: Tiltak som foreløpig ikke er påbegynt  

o Kommunikasjonsarbeid: Planlegg egen alderdom o 

Holdningskampanje: Du, din familie og din bolig o 

Rådgivingstjeneste: Hvordan tilrettelegge egen bolig for 

livsløpsstandard  

o Opprette boligteam bestående av: boligkontor, 
bygningsingeniør og ergoterapeut for å gi råd om 
tilrettelegging/funksjonstilpasning av boliger  

o Tilrettelegging av aldersvennlige byer og kommuner o 

Oppsøkende dialog med eldreorganisasjoner  o Flere, 

interessebaserte dialogpunkt mellom offentlig, privat og frivillige 
organisasjoner med pensjonister  

o Delta i det nasjonale prosjektet Nye løsninger for mobilisering av 

seniorressurser i lokalsamfunnet, initiert av Et Aldersvennlig Norge  
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o Starte med internt partnerskap i kommuneadministrasjonen o 

Helhetlig lokal innsats kommune/næring o Digitale møteplasser  

o Opprette faste faglige treffpunkt for aktuelle enheter, 

avdelingene, næringsliv med temaer som berører målgruppen – 

f.eks. alderdom  
  

o Kommunikasjonsarbeid: Bli en ildsjel/frivillig, det er bruk for deg o 

Få frem nye former for frivillighet/samfunnsbidrag  
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3.2 Aktivitet og fellesskap   

 

Aktivitet og fellesskap:  
  

Mål: Å ta vare på eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape gode 

opplevelser og møter på tvers av generasjonene.  
  

Middel: Skape økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap.  
  

  

Aktivitet og fellesskap: Gode øyeblikk (s. 84)  
  

Mål: Eldre bør få tilbud om minst en times aktivitet daglig med bakgrunn i egne 

interesser, ønsker og behov. Aktiviteten skal gi gode opplevelser og øyeblikk i hverdagen 

og stimulere sanser og minner, bevegelse og deltakelse i sosialt fellesskap.  

  

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Byparken seniorsenter er etablert, men må videreutvikles. Er i 

dag sterkt begrenset av pandemien Covid 19.   

o Besøkstjeneste o Prosjekt hjemmebesøk for brukere av 

hjemmetjenesten o Forebyggende hjemmebesøk o Helsestasjon 

for eldre o Helsestasjon for eldre ha samarbeid med 

hørselsforeningen i forhold til oppfølging av hjemmeboende med 

nedsatt hørsel.  

o Frivillighetskoordinator 50 % stilling x 2 (Vefsn sykehjem og 

Parken bo og service senter).   

o Hverdagsmestring implementert i hjemmetjenesten.  

o Brukerråd etablert på Byparken seniorsenter og på 

institusjonsomsorgen.  

o Transport til dagplasser på Parken bo og service senter, og 

Fredlundskogen. Tilbud er under etablering på Byparken 

seniorsenter.    

o Ulike treningstilbud, flere treningssenter, kommunalt 

treningssenter, Sterk og stødig grupper på seniorsenteret, ulike 

treningsgrupper for ulike diagnoser (til sammen 7), 

tilrettelegging av turstier.   

o Samarbeid med ulike frivillige lag og foreninger for å skape 

aktivitetstilbud – her nevnes – Oasedagen på Vefsn sykehjem, 
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ledsagertjenesten, kaffekos Skjervengan Bo og service senter, 

barvogn Fredlundskogen, trimgrupper ved Frisklivssentralen, 

besøksvenn i sykehjem, frokostgruppe Solina, kafe 

seniorsenteret, Språkkafe på biblioteket, seniorkafe, julebord for 

eldre enslige, seniornett, onsdagstur. I tillegg har 6 lag og 

foreninger samarbeidsavtale med seniorsenteret der de bidra 

med aktivitet i senteret 5 dager i uken.  o Sertifisering som 

livsgledehjem der kriteriene er:  

De ni livsgledekriteriene, virksomheten skal legge til rette for:  

1. At alle ansatte har kunnskap om og jobber etter standard for 

Livsgledehjem.  

2. Samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og 

organisasjoner.  

3. At beboerne kommer ut i frisk luft minst en gang i uka.  

4. Kontakt med dyr.  

5. At beboerne får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.  

6. Musikk, kultur og ivaretakelse av åndelige behov.  

7. Ro og en hyggelig ramme rundt måltidene.  

8. At pårørende får god informasjon og mulighet for 

medvirkning i livsgledearbeidet.  

9. Å trekke årstiden inn som en naturlig del av hverdagen.  

  

• Hva fungerer bra?   

o Det er mange ulike aktiviteter, tjenester, møteplasser og 

lignende i Vefsn kommune som bidrar til å oppnå målet.   

  

• Hva kan gjøres bedre?  

o Transporttilbud på Byparken seniorsenter. Dette tilbudet er 

under etablering.   

o Opplæring av frivillige til å ha treningsgrupper for «Sterk og 

stødig» på Byparken seniorsenter.  

o Tettere samarbeid mellom frivilligheten og Vefsn kommune.  o 

Engasjere flere frivillige til å bidra med aktivitetstilbud.   

o Sambruk og samlokalisering i nærmiljø (boligplan) o Fellesrom 

på boligkomplekser med flere innbyggere samlet i samme bygg - 

omsorgsboliger.  o Intern informasjonsflyt  
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Aktivitet og fellesskap: Tro og liv (s. 88)  
  

Mål: Helse- og omsorgstjenestene sørger for at den enkeltes tro- og livssynsutøvelse og 

behov for samtaler om eksistensielle spørsmål blir ivaretatt.  

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Dette følges opp etter individuelle behov. Det er flere 

livssynsorganisasjoner i Vefsn kommune som ivaretar dette.  

  

• Hvordan fungerer dette?   

o Det er ikke kommet noen tilbakemelding eller at det er mangler 

knyttet til dette målet.   

  

• Hva ønsker kommunen å gjøre mer av/prioritere for å oppfylle 

målet? o Dette fungerer bra.   

 

 

Aktivitet og fellesskap: Generasjonsmøter (s. 90)  
  

Mål: Det er etablert møteplasser mellom unge og eldre i dagliglivet, organisert aktivitet 

og virksomhet på tvers av generasjonene.  

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Fellesskap på tvers av generasjoner – flere aktiviteter på 

Byparken seniorsenter er lagt opp til generasjonsmøter – her 

nevnes seniornett, demorom for velferdsteknologi, ungdom inne 

i seniorsenteret som valgfag, samarbeid med videregående 

skole helsefag/ hudpleie, samarbeid språkopplæring og 

samarbeid med NAV arbeidstrening.   

o Livsgledehjem har flere tiltak knyttet til generasjonsmøter. Her 

nevnes samarbeid med barnehager, SFO og valgfag «innsats for 

andre». Samarbeid med videregående skole.   

o Arbeidsplass for ungdom i eldreomsorgen.   

  

• Hva fungerer bra?   

o Også på dette punktet er det mye som fungere bra. Men det er 

en utfordring at vi har en segregert boligmasse og her kan 
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planlegging bidra til å oppfylle generasjonsmøter på en bedre 

måte.   

  

• Hva kan gjøres bedre?  

o Fellesskap på tvers av generasjoner (boligplan) o Sambruk og 

samlokalisering i nærmiljø (boligplan) o Fellesrom på 

boligkomplekser med flere innbyggere samlet i samme bygg.   

o Ulike aktiviteter som bygger på prinsippet om møter på tvers av 

generasjoner.   

  

 

Aktivitet og fellesskap: Samfunnskontakt (s.94)  
  

Mål: Helse- og omsorgstjenestene bør opprette en funksjon som samfunnskontakt. En 

samfunnskontakt er bindeledd og koordinator mot nærmiljø, familie og pårørende, 

frivillige, næringsliv, organisasjoner, institusjoner i lokalsamfunnet.  

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Vefsn kommune har ikke vurdert å få en egen samfunnskontakt.  

o Det er opprettet koordinerende enhet ved utredningsenheten.  

o Byparken seniorsenter, enhet for Folkehelse,  

Rehabiliteringstjenesten, hjemmetjenesten, institusjonstjenesten 

og Avdeling for psykisk helse i tett samarbeid med brukere og 

pårørende og frivillige lag og foreninger.   

o Det er etablert 50 % stilling x 2 som frivillighetskoordinator i 

institusjonsomsorgen og i hjemmetjenesten.   

o Det er opprette prosjekt hjemmetjenesten forebygging av 

ensomhet for hjemmeboende.   

o Prosjekt spisevenn i institusjonsomsorgen og i hjemmetjenesten  

  

• Hva fungerer bra?   

o Det er mye godt samarbeid med frivillige lag og foreninger i  

Vefsn kommune  

  

• Hva kan gjøres bedre?  

o Frivilligsentralen er organisert under enhet for Folkehelse men 

nevnes av flere innbyggere i forhold til et tilbud som ønskes 

bedre ivaretatt.   
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Aktivitet og fellesskap: Sambruk og samlokalisering i nærmiljøet (s. 97)  
  

Mål: Sykehjem og omsorgsboliger bør bygges slik at de blir en integrert del av 

lokalmiljøet, gjerne med felles møteplasser og naboskap på tvers av generasjoner og 

funksjoner.   

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Det er ikke gjennomført etablering av kommunale bygg der 

dette har vært et viktig fokus. Samtidig er det lagt vekt på et 

godt samarbeid med frivillige lag og foreninger inn i de ulike 

tjenester.   

  

• Hva fungerer bra?   

o Godt samarbeid med mange ulike lag og foreninger.  

  

• Hva kan gjøres bedre?  

o Planlegging og tilrettelegging av møteplasser som ivaretar 

generasjonsmøter, sosiale møteplasser og naboskap.  

o Fellesareal i bygg med omsorgsboliger.   

  

  

3.2.1 Hva har vi, hva er påbegynt og hva anbefaler gruppen.  

  

Grønt: Tiltak som er gjennomført, påbegynt eller satt i system med 
tydelig ansvarsplassering og tidsfrister.   

Livsgledehjem   

Byparken seniorsenter:  
-helsestasjon for eldre  
-treningsgrupper Sterk og stødig  
-forebyggende hjemmebesøk  
- aktivitetsplan – halvårsplan  

Treningsgrupper i regi av Rehabiliteringstjenesten  

Frisklivssentralen   

Koordinerende enhet – i tillegg frivillighetskoordinator 50 % stilling x 2  

Mange ulike tiltak i samarbeid med frivillige lag og foreninger  

Ulike treningstilbud, tilrettelegging av nærturområder  
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Gult: Tiltak som er påbegynt, men er ikke tilstrekkelig satt i 
system.  

Prosjekt – forebygge ensomhet til brukere i hjemmetjenesten  

Prosjekt – lyst på livet – livshjulet  

Prosjekt – flere treningsgrupper Sterk og stødig  

Skysstilbud – Byparken seniorsenter  

Frivilligsentralen – drift videre fremover – ansvar og oppgaver  

  
 

Rødt: Tiltak som foreløpig ikke er påbegynt  

Aktivitetsoversikt – fritid i Vefsn – informasjon fra lag og foreninger  

System for å nå dem som opplever ensomhet  

Forebygging av pensjonisttilværelse – gruppesamlinger  

Fellesareal på omsorgsboligkompleks – blant annet Litjenget  

Driftsmidler – transporttilbud (sjåfør + drift)  

Videre mobilisering av frivillige som ønsker å bidra   
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3.3 Mat og måltider   

 

MAT OG MÅLTIDER:  

Mål: Skape gode måltider og redusere underernæring.   

Middel: riktig mat til rett tid basert på behov, valgfrihet og systematisk 

ernæringsarbeid.  

  

Mat og måltider: Det gode måltidet (Meld.St.15, s.107)   

Mål: Eldre får næringsrik mat som ser god ut, lukter og smaker godt. Sosiale 

måltidsfellesskap for dem som ønsker det.   

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Storkjøkkenet har fokus på næringsrik mat til både 

sykehjemsbeboere og hjemmeboende. Maten som lages er 

tilpasset hver enkelt mht. dietter og «liker-ikke».  

o Livsgledehjemsertifisering av Vefsn sykehjem og  

Fredlundskogen – her stilles det krav til «mat tilpasset årstid og 

en hyggelig ramme rundt måltidet»  

o Dagplasser har 2 faste måltider  

o Matlukt får vi ved oppvarming av middager, ved baking og ved 

tilberedning av lørdagskos og lunsj i sykehjem  

o Avdelingene i Sykehjemstjenesten har felles måltider o I 

bemannede omsorgsboliger er felles middag etablert på Parken 

Bo- og Servicesenter og delvis på Skjervengan Bo og 

Servicesenter.  

o Matombringingstjeneste for hele kommune er etablert og godt 

innarbeidet.   

o Noe bruk av uteareal når det er mulig for å skape gode sosiale 

rammer rundt måltid  

o Frivillige bistår på enkelte avdelinger. Er behjelpelig med å 

tilbereder måltid, dekker på, pynter bord, sitter sammen med 

beboere. I omsorgsboliger (SBS) er det kaffestund 1-2 ganger pr 

uke (Termik og Røde kors)  
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• Hva fungerer bra?   

o Samarbeid med frivillige, men kan med fordel økes o God og 

næringsrik mat fra storkjøkkenet.  o Sykehjemsbeboere har tilbud 

om å spise sammen med andre.  

o Fellesmiddag ved bemannede omsorgsboliger   

  
  
  

• Hva kan gjøres bedre?  

o Opplegging og presentasjon av maten på tallerken - kunnskap for å 

ha fokus på de med dårlig matlyst og unngå en ensidig kost.  

o Økt mulighet for fellesmåltider gjennom:  

- Tilbud til pårørende om samspising i sykehjem. 

- Tilbud til pårørende om samspising i 

hjemmet.  

- Måltidsvenn for hjemmeboende - «samspising»  

- Møteplass for felles bespisning i 

lokalsamfunnet, for eksempel ved avtale med 

restaurantbransjen, Byparken seniorsenter, 

Qvales kafe.  

- transport   

- Behovskartlegging vedrørende samspising må 

gjennomføres på begge tjenestenivå og ved  

tjenestekontoret (betale selv)  
  

o Bedre tilrettelegging for bestilling av mat til pårørende for 

samspising både i institusjon og for hjemmeboende.   

o Avdeling Parkstuo og bemannede omsorgsboliger bør sertifiseres 

som livsgledeboliger  

o Fokus på omgivelser og ro rundt måltid. Eksempelvis 

medisinutdeling før eller etter måltid, organisere arbeide slik at flere 

kan sitte ned sammen med pasienter, redusere gåing og antall 

passeringer under måltidene.  



o  
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Bedre markedsføring av Qvales kafe i forhold til eldre.  

o Økt fokus og ressurser på bistand ved måltider for sårbare eldre i 

hjemmetjenesten.   

o Fleksibel og individuell tilrettelegging ved måltider i bemannede 

omsorgsboliger – noen ganger vil man spise alene og noen ganger i 

fellesskap med andre.    

  

  

Mat og måltider: Måltidstider (Meld.St.15, s.110)  

Mål: Eldre med behov for mat- og ernæringsbistand skal få tilbud som tilpasses deres 

egen måltidsrytme. Måltidene bør fordeles jevnt utover dagen og kvelden og det bør 

ikke være mer enn 11 timer mellom kveldsmat og frokost.  

  

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Tiltak som er gjennomført i sykehjem for å spre måltider utover 

døgnet:   

- Alle sykehjemsavdelinger serverer fire 

hovedmåltider pr. dag.  

- Middag serveres etter kl. 15.30 i sykehjem  

- Kveldsmåltid ca. 19.00 – 20.00   

- Ekstra senkveldsmåltid eller tidlig 

morgensmåltid for å korte ned på nattfasten  

  

o Tiltak som er gjennomført i hjemmetjenesten for å spre måltider 

utover døgnet:   

- Får vedtak på tilberedning av måltider til 

ønsket klokkeslett, men ikke alltid innfridd pga.  

ressursmangel.  

- Det er fokus på å redusere nattfasten.   

- For hjemmeboende settes det inn mer 

ressurser fra hjemmetjenesten ved behov, for 

eksempel hjelp til å tilberede flere/hyppigere 

måltider når brukere går ned i vekt/ikke greier 

lage mat selv.  

 



o  
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• Hva fungerer bra?   

Hjemmeboende kan til en viss grad bestemme når en vil spise de 

ulike måltidene. Får hjelp/vedtak på smøring av tørrmat og 

oppvarming av middag.  

o Inntrykk av at sykehjem har et pågående fokus på denne 

problemstillingen.  

o Hjemmetjenesten gir vedtak på tilberedning av mat ut fra 

individuelle behov.   

  

• Hva kan gjøres bedre?  

o Individuell tilpasset kost. Kosthold bør være variert og rett 

sammensatt.  

o Rutiner som sikrer at nattfasten blir under 11 timer.  

o Ved forbyggende hjemmebesøk skal et av temaene være ernæring. 

Bl.a. informasjon om nattfaste og viktigheten av å spise kveldsmat.  

Ressursøkning og organisering i hjemmetjenesten for å ivareta individuelle 

behov og ernæringsoppfølging, valg av tidspunkter og meny for måltid.  

  
  

  

Mat og måltider: Valgfrihet og variasjon (Meld.St.15, s.111)  

Mål: Den enkelte får mulighet til å ivareta egne mattradisjoner og spisevaner når det 

gjelder meny, tidspunkt for måltider og hvem de vil spise sammen med.  
  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

  

o Vefsn Storkjøkken tilbyr variert meny for 1 måned, som er variert 

og etter sesong og tradisjon  

o Ønskekost kan bestilles på kort varsel til Vefsn Storkjøkken.  o 

Avdelinger tilbedereder noe ønskekost.   

o Hjemmetjenesten tilbyr hjelp til å planlegge og skrive handlelister. 

Det er etablert ordninger for levering av matvarer til 

hjemmeboende en gang pr uke.  o Lørdagskos planlegges noen 

ganger sammen med pasientene.  

 

 



o  
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• Hva fungerer bra?   

Tilbudet fra Vefsn Storkjøkken med meny, ønskemeny, hensyn til 

allergier og dietter og sesong og tradisjoner er godt ivaretatt.  

o Hjemmeboende kan få vedtak på hjelp til innkjøp av mat.   

  

• Hva kan gjøres bedre?  

o Økt brukermedvirkning ved planlegging av menyer, tilgang til 

variert utvalg av råvarer og måltidsløsninger  

o Alternativ meny der de får velge hver dag (dette er under 

utprøving). De bestiller 2 uker før.  

o Økt hyppighet på levering av matvarer fra butikk til hjemmeboende.   

o Veiledningskurs om ernæring for hjemmeboende eldre og deltakere 

på Byparken Seniorsenter.  

o Felles areal i alle omsorgsboliger som kan benyttes til felles 

måltider.  

o Elektronisk bestilling av middag der hjemmeboende kan velge fra 

en meny med flere matretter.  o Spisevenn  

  

   

Mat og måltider: Systematisk ernæringsarbeid (Meld.St.15, s.113) Mål: Den 

enkeltes behov for å unngå under- og feilernæring følges opp.  
  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Alle pasienter i Sykehjemstjenesten har ernæringsjournal og 

vektregistrering   

o Individuelt tilpassede måltider og tilbud om ønskekost.  

o Næringsberegnet meny fra storkjøkkenet   

o Vektregistrering i hjemmetjenesten og bekymring rundt dette 

meldes til fastlege.  

o Vedtak på tilberedning av måltider  

o Vektoppfølging i hjemmetjenesten med individuelle intervall o 

Samarbeid mellom tjenestene og tannklinikken i form av 

tilsynsrunder en gang pr år i alle avdelinger, tannhelsekort og 

tannkontakt i hver avdeling i sykehjem. 



o  
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Samarbeid mellom tannhelsetjenesten og kommunen både for 

institusjon og hjemmetjenesten vedrørende kompetanseheving på 

tannstell  

o Brukere i hjemmetjenesten får vedtak på vektkontroll ved behov og 

det tilstrebes ernæringsjournal til disse pasientene. 

 

 

Hva fungerer bra?   

o Variert og næringsrik mat fra Vefsn Storkjøkken.  

o vedtak på handling, oppvarming av middag, smøre tørrmat o 

Hjemmetjenesten prioriterer oppfølgingen av de som allerede er i 

risikogruppen for under/feilernæring.  

  

  

  

  

• Hva kan gjøres bedre?  

  

o Etabler stilling for kliniske ernæringsfysiolog for et bedre kvalitativ 

tilbud innen ernæringsarbeidet.  

o Økt kompetanse innen ernæringsarbeid i tjenestene o Klare rutiner 

for ernæringsarbeidet.  

o Økt bruk av ernæringsjournal i hjemmetjenesten o Systematisk 

evaluering av meny og tilbud fra Vefsn Storkjøkken.  

o I omsorgsboliger med fellesareal bør det vurderes å etablere 

ordning der det ikke nødvendigvis er helsepersonell som ivaretar 

den praktiske delen av tilberedning og servering av måltider.   

o bedre samarbeid mellom ulike arbeidsgrupper f.eks. lege, 

ernæringsfysiolog og hjemmetjeneste  

o Mer fokus på opplæring og informasjon til brukere og pårørende ift. 

mat og ernæring. o Samspising og spisevenn.



 

SIDE 35  

Mat og måltider: Kjøkken og kompetanse lokalt (Meld.St.15, s.116)  

Mål: Alle kommuner har matfaglig kompetanse i helse- og omsorgssektoren.   
  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o God kompetanse på kjøkkenet: 2 Høyskole utdannede kokker og 3 

kokker m/fagbrev  

o God dekning av helsefagarbeidere, sykepleier og vernepleiere med 

kompetanse på ernæring  

o Benytter av og til ernæringsfysiolog i Helgelandssykehuset  

  

• Hva fungerer bra?  o Drift av storkjøkken  

  

• Hva kan gjøres bedre?  

o Samhandling i forhold til mat og ernæring. Kokker, kostøkonomer 

og kliniske ernæringsfysiologer, leger, sykepleiere og 

helsefagarbeidere må samarbeide om felles mål mht. mat/ernæring 

dvs. rød tråd fra der maten lages og ut til pasienten, og ikke minst 

motsatt retning.   

o Systematisk og gjentagende kompetanseheving for de som skal 

tilberede og servere maten ute i sykehjemsavdelinger eller hos 

hjemmeboende. o Ved nybygg av sykehjem bør bedre 

kjøkkenfasiliteter vurderes.  

  
  

3.3.1 Hva har vi, hva er påbegynt og hva anbefaler gruppen.  

  

Grønt: Tiltak som er gjennomført, påbegynt eller satt i system med 
tydelig ansvarsplassering og tidsfrister.   

Vefsn Storkjøkken har god kvalitet på det de leverer   

Noe valgfrihet i valg fra dagens middagsmeny  

Matombringingstjeneste  

Livsgledesertifisering i Sykehjemstjenesten (Vefsn sykehjem og 
Fredlundskogen)  

Etablerte ernæringsjournaler i sykehjemstjenesten  
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4 hovedmåltid i sykehjem og redusert nattfasten  

Forebyggende hjemmebesøk ut fra nasjonale retningslinjer   

 

Gult: Tiltak som er påbegynt, men er ikke tilstrekkelig satt i 
system  

Systematisk ernæringsarbeid i hjemmetjenesten  

Prosjekt «spisevenn», «Eldre ut på middag», samspising på sykehjem 

Livsgledesertifisering av avdeling Parkstuo (sertifisering oktober 2022)  

God nok kvalitetssikring for å kunne unngå nattfaste over 11 timer. 
Gjelder både sykehjemstjenesten og hjemmeboende, her må det 
utarbeides løsninger for å best mulig kunne imøtekomme dette behovet. 
Rutine må utarbeides. 

Forebyggende hjemmebesøk med informasjon om ernæring og 
nattfasten. Rutine må utarbeides.  

 

 

 

Rødt: Tiltak som foreløpig ikke er påbegynt  

Etablering av ernæringsfysiolog  

Egen tilsynslege i bemannede omsorgsboliger for å følge opp 
ernæringsproblematikk.  

Tiltakspakke «forebygging av underernæring» jmf.  
Pasientsikkerhets- programmet. Denne har ikke vært prioritert, da de 
andre innsatsområdene peker på behov for riktig ernæringstiltak.  

Felles areal til bespisning med nok personal i alle omsorgsboligbygg  

Veiledningskurs om ernæring for hjemmeboende eldre  

Livsgledesertifisering bemannede omsorgsboliger  



 

SIDE 37  

Bedre tilgang på ressurser og organisering rundt arbeidet med 
ernæringskartlegging for hjemmeboende pasienter.  

Brukermedvirkning gjennom møteplass for planlegging av menyer ved 
Vefsn Storkjøkken, samt faste møter mellom Vefsn Storkjøkken og 
Hjemmetjenesten/Sykehjemstjenesten.  

Sikre at hjemmeboende som får varelevering fra Rema får hjelp til et 
variert kosthold, slik at det ikke ligger inne «fast» bestilling på 
skinke, syltetøy og kvitost.  

«Vaffel-ekspressen»: et tilbud som er kombinert aktivitet for brukere, 
men som dekker et behov hos hjemmeboende, eller innbyggere 
generelt. Foreslått driftes av Qvales kafé .  

Unngå bruk av  helsepersonell på tilberedning og opprydning 
måltider, innkjøp av varer, m.m.  

Kunnskap om ivaretakelse av innbyggere fra andre land  (ikke et 
presserende behov pr. i dag, men noe å ta med seg videre)  
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3.3 Helsehjelp   

  

Helsehjelp:  
  

Mål: Helse- og omsorgstjenestene skal i større grad ta utgangspunkt i de elders behov 

og la eldre få være sjef i eget liv lengst mulig.  
  

Middel: Forebygging, kartlegging, mestring og miljø.  
  

  

Helsehjelp: Hverdagsmestring   

Mål: Eldre får mulighet til å være mest mulig selvhjulpne, også når de mottar helse- og 

omsorgstjenester. De får vurdert behov og potensiale for rehabilitering og egenomsorg.  

  

 Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

 Helsestasjon for eldre   

 Forebyggende hjemmebesøk   

 Rehabiliteringstjenesten: For å komme tidlig inn med forebyggende 

tiltak er det startet opp med kartlegging og hjemmebesøk hos personer 

som søker praktisk bistand for første gang.   

 Nylig startet opp (2021). Sårbart ift. kapasitet og må derfor vurderes i 

hver enkelt sak. Helsehjelp kan bli utsatt grunnet manglende kapasitet 

(ventetid). Velferdsteknologiske løsninger som er implementert i Vefsn:   

 Digitale Trygghetsalarmer   

 Ulik sensorteknologi som kobles til trygghetsalarmen - døralarm, 

bevegelsessensor   

 Mobil trygghetsalarm med GPS.   

 Sykesignal på Vefsn sykehjem er skiftet ut og gir mulighet for flere 

typer velferdsteknologi – vi har tatt i bruk døralarmer, RoomMate og 

bevegelsessensor.  

 RoomMate – digitalt tilsyn   

 Medisineringsrobot fra Evondos (opplæring er gitt og vi kommer til å 

starte opp hos brukere i løpet av nov-20)  

 Demonstrasjonsrom av velferdsteknologisk utstyr er tilgjengelig for 

brukere og personale på Byparken seniorsenter.  

 Pasienter bruker nettbrett i samtaler med pårørende  

 «Min Memoria» - Facebook for eldre  o Fra «Plan for habilitering og 

rehabilitering»:  

 «Ressurser i fokus – hverdag med mestring» prosjekt o 

Hverdagsrehabilitering   



 

SIDE 39  

  

 Hva fungerer bra?   

 De velferdsteknologiske tiltakene oppleves som gode.  

 Noen av de etablerte tiltakene på dette området er nylig startet opp og 

det er derfor vanskelig å gi noe godt svar på hvordan de fungerer før 

de har vært i drift over noe tid. Det vil være viktig at kommunen sørger 

for gode evalueringsprosesser.   

 Hverdagsrehabilitering fungerer godt. Har vært jobbet systematisk med 

dette over år og tiltakene har effekt.   

  

 Hva kan gjøres bedre?  

 Velferdsteknologi:  

 Forbedret internettilgang: Indirekte går brukere i distrikt glipp av 

velferdsteknologi grunnet manglende nettilgang. Helsepersonell har 

vansker med bruk av teknologiske løsninger grunnet manglende 

nettforbindelse. Dette gjelder også ved flere institusjonene i 

kommunen  

 

 Nye tiltak som bør implementeres:  

o Røykvarslere som kobles til trygghetsalarmen – vi 

har det på lager men her har vi ikke kommet i 

gang pga. manglende rutiner.   

o Digital hjemmeoppfølging – med f.eks. KOMP pro.   

o GPS klokker  

o Robotstøvsugere   

o Avstandsoppfølging av ulike pasientgrupper – eks 

KOLS og diabetes. Enkelte kommuner har også 

brukt dette i oppfølging av corona pasienter.  

 Mental helse bør ha base på Byparken seniorsenter o Økt behov 

for ergoterapitjenester.   

 For lang ventetid på hjelpemidler og tilrettelegging i hjemmet til eldre. 

Henvisninger har økt betraktelig de siste årene, lite nye tilførte 

ressurser. Ressursene som er tilført samsvarer ikke med dagens behov. 

Rett dimensjonerte og tilrettelagte ergoterapitjenester er viktig for 

hverdagsmestring hos eldre.  

 Hverdagsrehabilitering - Noe utfordring knyttet til samarbeidet om 

pasientens/brukerens psykiske helse.  
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Helsehjelp: Proaktive tjenester  

Mål: Tjenestene oppsøker aktivt innbyggere som ikke selv oppsøker helsetjenester.  

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Forebyggende hjemmebesøk (under planlegging) o Byparken 

seniorsenter o Frivillig lag og foreninger har drevet noe med 

proaktive tjenester  

  
  

• Hva kan gjøres bedre?  

o Etablering av sykepleierklinikk – se vedlegg  

o Etablering av «Primærhelseteam»: Primærhelseteamet er en 

utvidet fastlegepraksis og skal minst bestå av fastlege, 

sykepleier og legesekretær. Primærhelseteamet skal blant annet 

arbeide proaktivt med å identifisere personer på fastlegens liste 

som har risiko for stort helse- og omsorgstjenestebehov, hvor  

målet er å forebygge sykdom og funksjonsnedsettelse. Teamet 

skal aktivt tilby helsetjenester til innbyggere på listen som har 

behov, men som ikke selv etterspør tjenester.   

 Dette bør inngå i sykepleieklinikken  

  

  

Helsehjelp: Målrettet bruk av fysisk trening   

Mål: Eldre får tilbud om trening og fysisk aktivitet som forebyggende, behandlende og 

rehabiliterende tiltak.  

  

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Treningstilbud for eldre med fokus på fallforebygging og styrke, 

gruppetreningstilbud, diagnoserettede gruppetrening  

o Turgruppe psykiatri (Qvales mestringshus)  o Frisklivssentralens 

treningstilbud  o Bussturer i regi av Mental Helse  o 

Treningsgrupper på Parken  o Turer i regi av Termik, Turvenner 

og demensforeningen o Frivillige skal kurses opp i «sterk og 

stødig» (under planlegging)  

  

• Hva kan gjøres bedre?  
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o Bedre samordning av de ulike tjenestetilbudene – frivillige og 

kommunale  

o Bedre informasjon om de ulike tilbudene som finnes  

  

  

Helsehjelp: Miljøbehandling   

Mål: Eldre får tilbud om miljøbehandling som kan øke velvære og mestring og dempe 

angst og uro.  

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Livsgledesertifisering av sykehjemmene i kommunen: Dette 

innebærer at det jobbes med miljøbehandling og personsentrert 

omsorg. Dette gjøres gjennom bl.a. ved å innhente en 

livshistoriekartlegging hos alle sykehjemspasienter/dagplass for 

personer med demens. Denne brukes for å utarbeide en 

individuell aktivitetskalender som evalueres hver måned. Dette 

gir pasientene tilrettelagte tilbud, det være seg tilrettelegging av 

hobby, tur og trening, sang, samtale, bilder, turer ut, møte med 

dyr, møte med barn og unge, kontakt med familie og venner, 

kulturelle og åndelige behov, tilrettelegging av måltider, fokus 

på årstider mm.  

o Tiltak som bl.a. sang og musikk brukes også for å få 

gjennomført tiltak der pasientene ellers er mindre 

samarbeidsvillig.    

o Fredlundskogen har fastboende dyr som et aktivt element i 

miljøbehandlingen.   

o Sansehage på Fredlundskogen  

o Flere frivillige organisasjoner bidrar i sykehjemstjenesten til 

gjennomføring av ulike miljøtiltak (besøksvenn, matlaging, kafe, 

barvogn, leseombud, besøk av dyr, kulturkvelder, turer m.m.) o 

Frivillige i hjemmetjenesten bidrar med musikk kvelder på PBS 

og ulike aktiviteter på SBS.  

o Byparken seniorsenter driftes delvis med hjelp av frivillige. o 

Besøksvenn fra Røde Kors og Termik o Demensforeningen – 

arrangerer blant annet kafe og deltar generelt på en rekke 

arrangementer  
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• Hva kan gjøres bedre?  

o Sykehjemmene har forskjellige utfordringer i forhold til de 

fysiske lokaliteter. Vefsn sykehjem har de fleste langtidsplasser i 

andre etasje, og må følge alle som skal ut på bakkeplan. 

Fredlundskogen har alt på bakkeplan, og pasientene kan derfor 

gå ut og inn som de ønsker. Der er det også dyr bosatt. I tillegg 

er Fredlundskogen nytt (i 2016) og tilrettelagt for personer med 

demenssykdom. Vefsn sykehjem har langt større utfordringer 

der, med små rom som ikke har plass til alt utstyr pasientene 

trenger, lekkasjer, midlertidige løsninger for at ting skal fungere.  

  

  

Helsehjelp: Systematisk kartlegging og oppfølging   

Mål: Tegn på utvikling av sykdom, funksjonstap eller problemer fanges opp for å 

komme tidlig i gang med riktige tiltak.  

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Systematisk kartlegging og screening gjennom bruk av 

dokumenterte verktøy   

 Pasientsikkerhetsprogrammet   

 Er etablert en rekke kartleggingsskjema og screening i 

både institusjon, hjemmetjeneste og rehabilitering  

o Samarbeidsutvalg fysioterapi – kommunale fysioterapeuter 

samarbeider med private fysioterapeuter for koordinering av 

tjenestene  

o Hukommelseskoordinator gjennomfører kartlegginger – 

pasienter med behov for det kan få vedtak på «tiltakspakke 

demens» (vedtak om systematisk oppfølging av både pasient og 

pårørende i hjemmetjenesten).  

o Tilgjengeligheten på legetjenesten i sykehjem oppleves som 

god.   

o Hjemmetjenesten har etablert oppstartsamtale med fokus 

systematisk kartlegging og forventlingsavklaring  

o Hjemmetjenesten har «akuttkoffert»   

o Tjenestekontoret gjennomfører vurderingssamtaler for nærmere 

kartlegging av den enkeltes behov og hvilke instanser som bør 

involveres. Koordinering av tjenester.  

o Alle ansatte i sykehjemstjenesten og hjemmetjenesten skal ha 

opplæring i ProACT. ProACT er et opplæringskonsept hvor 
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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 (ISBAR). Oppstart 28. mars 2022.  
  
  

• Hva kan gjøres bedre?  

  

o Sykepleieklinikk – se vedlegg   

o Fokus på både psykisk, fysisk og tannhelse. Dette bør inngå i 

forebyggende hjemmebesøk  

o Legemiddelgjennomgang for pasienter i hjemmetjenesten. o 

Bedre samhandling med fastlegen. Som oftest går 

kommunikasjon kun via e-melding. Begrenset kontakt for 

informasjonsflyt.   

o Samarbeid med avd. for psykisk helse er også begrenset for 

eldre. Vi trenger god kommunikasjon og kunnskap om våre egne 

tjenester   

o Fastlege må ha lav terskel for å kontakte tjenestekontoret.  

Identifisere risikopasienter.  

  

  

3.4.1 Hva har vi, hva er påbegynt og hva anbefaler gruppen.  

  

Grønt: Tiltak som er gjennomført, påbegynt eller satt i system med 
tydelig ansvarsplassering og tidsfrister.  

Hverdagsmestring:  

o Helsestasjon for eldre  o Forebyggende hjemmebesøk   

o Rehabiliteringstjenesten: Nylig startet opp med hjemmebesøk 

der det søkes om praktisk bistand  
 Nylig startet opp. Sårbart ift. kapasitet og må derfor 

vurderes i hver enkelt sak. Helsehjelp kan bli utsatt  

grunnet manglende kapasitet (ventetid)  
o Velferdsteknologi:  

 Digitale Trygghetsalarmer   

 Demorom på aktivitetssenteret  

 Pasienter bruker nettbrett i samtaler med pårørende  

«Min Memoria» - Facebook for eldre  
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Proaktive tjenester:   

               o Forebyggende hjemmebesøk  

o Byparken Seniorsenter  

o Frivillig lag og foreninger har drevet noe med proaktive 

tjenester  

Målrettet bruk av fysisk trening: 

 

               o Treningstilbud for eldre med fokus på fallforebygging og 

styrke, gruppetreningstilbud, diagnoserettede gruppetrening  

o Turgruppe psykiatri (Qvales mestringshus)   

o Frisklivssentralens treningstilbud   o Bussturer i regi av Mental 

Helse  

o Treningsgruppe på Parken   

o Turer i regi av Termik 

o Turvenner og demensforeningen 

Miljøbehandling: 

               o Miljøbehandling i sykehjem jobber med personsentrert omsorg. 

Dette gjøres gjennom bl.a. ved å innhente livshistorie hos alle 
sykehjemspasienter/dagplass for personer med demens. Denne 
brukes sammen med «Livsglede for eldre» for å gi pasientene 
individuelt tilrettelagt tilbud, det være seg tilrettelegging av 
hobby, tur og trening, sang, samtale, bilder, turer ut, møte med 
dyr, møte med barn og unge, kontakt med familie og venner, 
kulturelle og åndelige behov, tilrettelegging av måltider, fokus på 
årstider mm.  
o Tiltak som bl.a. sang og musikk brukes også for å få 

gjennomført tiltak der pasientene ellers er mindre 

samarbeidsvillig.    

o Livsglede for eldre, sertifisering, livsgledesykehjem o 

Sansehage  

o Besøksvenn fra Røde Kors og Termik  
Demensforeningen – arrangerer blant annet kafe og deltar generelt på en 

rekke arrangementer 
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Systematisk kartlegging og oppfølging: o Systematisk 

kartlegging og screening gjennom bruk av dokumenterte 

verktøy   

 Pasientsikkerhetsprogrammet   
 Er etablert en rekke kartleggingsskjema og screening i 

både institusjon, hjemmetjeneste og rehabilitering  

o Samarbeidsutvalg fysioterapi – kommunale fysioterapeuter 
samarbeider med private fysioterapeuter for koordinering av 

tjenestene  

o Hukommelseskoordinator - tiltakspakke demens  

o Tilgjengeligheten på legetjenesten i sykehjem oppleves som 

god, men er noe underdimensjonert   

o Hjemmetjenesten har etablert oppstartsamtale med fokus 

systematisk kartlegging og forventlingsavklaring  

o Hjemmetjenesten har «akuttkoffert»  
o Tjenestekontoret gjennomfører vurderingssamtaler for 

nærmere kartlegging av den enkeltes behov og hvilke 
instanser som bør involveres. Koordinering av tjenester.  
 

  

 

 

 

 
 

Gult: Tiltak som er påbegynt, men er ikke tilstrekkelig satt i 
system.  

Hverdagsmestring: o 

Velferdsteknologi:  

 Ulik sensorteknologi som kobles til trygghetsalarmen - 
døralarm, bevegelsessensor   

 Mobil trygghetsalarm med GPS.   

 Sykesignal på institusjon med mulighet for flere typer 
sensor teknologi – vi har tatt i bruk døralarm og 
bevegelsessensor  

 RoomMate – digitalt tilsyn   

 Medisineringsrobot fra Evondos (opplæring er gitt og vi 
kommer til å starte opp hos brukere i løpet av nov-20)  

Målrettet bruk av fysisk trening:  
o Sertifisering innenfor «sterk og stødig»  
o Frivillige skal kurses opp i «sterk og stødig»   
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Rødt: Tiltak som foreløpig ikke er påbegynt  

Hverdagsmestring: 

 Velferdsteknologi:  

o Forbedret internettilgang: Indirekte går brukere i distrikt glipp 
av velferdsteknologi grunnet manglende nettilgang. 
Helsepersonell har vansker med bruk av teknologiske løsninger 
grunnet manglende nettforbindelse  

o Dette gjelder også ved flere av institusjonene i 

kommunen  

o Nye tiltak som bør implementeres:  

o Røykvarslere som kobles til trygghetsalarmen – vi har 
det på lager men her har vi ikke kommet i gang pga. 
manglende rutiner.   

o Digital hjemmeoppfølging – med f.eks. KOMP pro.   

o GPS klokker  
o Robotstøvsugere   
o Avstandsoppfølging av ulike pasientgrupper – eks KOLS 

og diabetes. Enkelte kommuner har også brukt dette i 
oppfølging av corona pasienter.  
  

 Mental helse bør ha base på aktivitetssenteret  o Økt behov 

for ergoterapitjenester.   

 For lang ventetid på hjelpemidler og tilrettelegging i hjemmet til 
eldre. Henvisninger har økt betraktelig de siste årene, lite nye tilførte 
ressurser. Ressursene som er tilført samsvarer ikke med dagens 
behov. Rett dimensjonerte og tilrettelagte ergoterapitjenester er 
viktig for hverdagsmestring hos eldre.  

 Hverdagsrehabilitering - Noe utfordring knyttet til samarbeidet 
om pasientens/brukerens psykiske helse.  

Proaktive tjenester:   

o Etablering av «Sykepleierklinikk» – se vedlegg  

o Etablering av «Primærhelseteam»: Primærhelseteamet er en 

utvidet fastlegepraksis og skal minst bestå av fastlege, 

sykepleier og legesekretær. Primærhelseteamet skal blant 

annet arbeide proaktivt med å identifisere personer på 

fastlegens liste som har risiko for stort helse- og  

omsorgstjenestebehov, hvor målet er å forebygge sykdom og 
funksjonsnedsettelse. Teamet skal aktivt tilby helsetjenester til 
innbyggere på listen som har behov, men som ikke selv 
etterspør tjenester.   

 Dette teamet bør inngå i sykepleieklinikken  
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Målrettet bruk av fysisk trening:  

o Bedre samordning/koordinering av de ulike tjenestetilbudene  

– frivillige og kommunale o Bedre informasjon om 

de ulike tilbudene som finnes  

Miljøbehandling: o Sykehjemmene har forskjellige utfordringer i 

forhold til de fysiske lokaliteter. Vefsn sykehjem har de fleste  

langtidsplasser i andre etasje, og må følge alle som skal ut på 
bakkeplan. Fredlundskogen har alt på bakkeplan, og 
pasientene kan derfor gå ut og inn som de ønsker. Der er det 
også dyr bosatt. I tillegg er Fredlundskogen nytt (i 2016) og 
tilrettelagt for personer med demenssykdom. Vefsn sykehjem 
har langt større utfordringer der, med små rom som ikke har 
plass til alt utstyr pasientene trenger, lekkasjer, midlertidige 
løsninger for at ting skal fungere.  

Systematisk kartlegging og oppfølging: o 

Sykepleieklinikk – se vedlegg   

o Fokus på både psykisk, fysisk og tannhelse. Dette bør inngå i 

forebyggende hjemmebesøk  

o Legemiddelgjennomgang. Utfordringer knyttet til dette grunnet 

kapasitet  

o Bedre samhandling med fastlegen. Som oftest går 

kommunikasjon kun via e-melding. Begrenset kontakt for 

informasjonsflyt.   

o Samarbeid med avd. for psykisk helse er også begrenset for 

eldre. Vi trenger god kommunikasjon og kunnskap om våre 

egne tjenester   

o Fastlege må ha lav terskel for å kontakte sykepleier for eldre.  
Identifisere risikopasienter.  
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3.5 Sammenheng i tjenesten   

  

Sammenheng i tjenesten:  

  

Mål: Gi eldre økt trygghet for forutsigbarhet gjennom, pasientforløp og overganger 

mellom eget hjem, sykehus og sykehjem med færre ansatte å forholde seg til, samt å se 

og ivareta pårørende.  
  

Middel: Personsentrert tilnærming, fokus på overganger og primærkontakt (m.m.).  
  

  

Sammenheng: Den enkeltes behov (s 149)  

 

Mål: Eldres tjenestetilbud skal ta utgangspunkt i en personsentrert tilnærming.  

En personsentrert tilnærming innebærer å ivareta de eldre som hele mennesker, ikke 

bare deres sykdom og funksjonssvikt. Individuell plan må utformes og jevnlige samtaler 

med bruker og pårørende er viktig. Spør: «Hva er viktig for deg».  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Ved søknad kartlegges den enkelte persons behov, slik at dette 

er med fra starten av ved vurdering av tjenester. Er med under 

saksutredningen   

o Organisering av inntak skal også ha fokus på den enkelte 

individs behov  

o I institusjon (foruten korttidsavdelingen) har alle pasienter 

primærkontakt. I hjemmetjenesten er det opprettet 

primærkontakt for de fleste pasientene. Primærkontaktene 

gjennomfører jevnlig samtaler med pasient/ pårørende  

o Det tas oppstartssamtaler med alle pasienter, og en etterspør 

«hva er viktig for deg». o Det utarbeides tiltaksplaner ut fra den 

enkeltes ønsker og behov o Det gjennomføres fagmøter og 

planmøter om den enkelte pasient ved behov  

o Kommunens sykehjem er sertifisert som Livsgledesykehjem, 

som innebærer personsentrert omsorg og at alle pasientene på 

langtidsplass skal få oppfylt sitt ønske/behov for aktivitet og en 

tur ut min. 1 gang pr uke.  

o Alle pasienter på langtidsavdeling kartlegges med «min 

livshistorie» med mål om individuelt tilpassete tjenester og 



 

SIDE 49  

individuelle aktivitetskalender (en del av Livsgledesykehjem). 

Evalueres hver måned.  

o Spesialisering av tjenester i ulike avdelinger (lindring, demens, 

psykisk helse, stort hjelpebehov)  

o Det er opprettet demenskontakter i alle avdelingene i 

hjemmetjenesten, som har et særskilt ansvar for oppfølging av 

pasienter med vedtak «tiltakspakke demens»  

o Alle avdelinger i sykehjemstjenesten og hjemmetjenesten har 

palliative kontakter og følges opp av kreftkoordinator i forhold til 

faglig påfyll og veiledning ang. aktuelle pasienter.   

o Alle avdelingene i hjemmetjenesten har hatt opplæring/ 

veiledning på metoden/tankesettet hverdagsmestring. Skal 

ivareta det individuelle behovet («hva er viktig for deg») i 

rehabilitering og mestring i hverdagslivet  

  

• Hva fungerer bra?   

o Tidlig kartlegging av den enkeltes behov o 

Livsgledesertifiseringen har medført at den enkeltes behov blir 

bedre ivaretatt fordi ting er satt i et bedre system  

o Spesialisering av tjenestene, spesielt innenfor 

institusjonstjenestene o Primærkontaktordningen  

  

• Hva kan gjøres bedre?  

o Gjennomføre oppstartssamtaler for alle pasienter i 

hjemmetjenesten innen 2 uker, gjerne sammen med pårørende 

om pasienten synes det er greit. Viktig at det er en helhetlig 

forståelse av behovet og tjenestene, samt at det utarbeides plan 

(jfr. Neste punkt).   

o Kontinuerlig arbeid med tiltaksplan/ individuell plan av 

primærkontakt i samarbeid med pasient/ pårørende.   

o «Hva er viktig for deg», hvordan bruke dette mer i arbeidet? 

Sette hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering i et bedre 

system med bedre tilgang til ressurser.  

o Etablere system for ukeplan for pasienter med omfattende 

tjenester.  

o Livsgledesertifisering også i bemannede omsorgsboliger.  
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Sammenheng: Avlastning og støtte til pårørende (s 151)  

Mål: Kommunen har mer fleksible avlastningstilbud, informasjon og dialog, 

pårørendeskoler og samtalegrupper.  

Pårørende må få støtte, avlastning og anerkjennelse gjennom fleksible kommunale 

avlastningstilbud, informasjon og dialog (bruke digitale verktøy) og pårørendeskoler og 

samtalegrupper som medvirker til mestring og læring.  

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Det er etablert to dagtilbud i kommunen for eldre, samt at 

kommunen gir avlastningsopphold / rulleringsopphold  

o Kommunen har 50 % stilling som demenskoordinator. Det 

gjennomføres pårørendeskole for pårørende til personer med 

demens min 1 gang pr år. Samtalegrupper gjennomføres for 

pårørende til demente pasienter på Fredlundskogen  

o Kommunen har et samarbeid med Termik ift. støtte til pårørende  

o Det er faste samtaler med pårørende for pasienter på 

langtidsavdelingene. Her får de informasjon om det som skjer 

med deres pårørende samt informasjon om hva som skjer på 

avdelingen  

o Det er opprettet egne grupper på Facebook for de enkelte 

sykehjemsavdelingene. Her får de informasjon om kommende 

aktiviteter, og det legges også ut bilder/informasjon om 

gjennomførte aktiviteter (med tillatelse fra pasient/pårørende)  

o Samtalegrupper for pårørende til personer med kreft  

  

• Hva fungerer bra?   

o Termik gjør en flott jobb ift. å organisere det frivillige arbeidet i 

kommunen  

o Dagtilbudene fungerer bra for de som har tilbud o Gode 

tilbakemeldinger på pårørendeskoletilbudet   

  

• Hva kan gjøres bedre?  

o Større fleksibilitet og tilgang til avlastningstilbud. Undersøke om 

det er behov for tilbud om avlastning på ettermiddager/ helger, 

samt behov for andre avlastningstilbud («grønn omsorg»)  

o Kapasiteten for avlastning for demente må økes, både ift. 

dagtilbud og avlastning i institusjon  

o Opprette flere samtalegrupper for pårørende (For eksempel  
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Miljøtunet og Parkstuo) o Bedre organisering av innsatsen 

til de frivillige, slik at deres innsats også kan bidra til å avlaste 

de pårørende.  

  

  

Sammenheng: Færre å forholde seg til og økt kontinuitet (s.154)  

  

Mål: Den enkelte får primærkontakt, færre ansatte og hjelpen kommer til avtalt tid.  

Organisering slik at beboere i sykehjem og eldre brukere i hjemmetjenesten får 

primærkontakt. Gir tydelighet i rolle og ansvar. Alle brukere i hjemmetjenesten bør være 

sikret at hjelpen kommer til avtalt tid. Kommuner oppfordres til å organiseres i 

funksjonsinndelte arbeidslag og å prøve ut alternative turnusordninger, som langturnus.  

  

  

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Det er etablert primærkontaktordning både på institusjon og i 

hjemmetjenesten. Sykehjem har krav om at primærkontakt skal 

jobbe min 75 % stilling.  

o Det avtales dag(er) og ca.-tid for når tjenesteytere  

(hjemmetjenestene) skal komme å utføre tjenesten  

  

• Hva fungerer bra?   

o Primærkontaktordningen o Tiltakspakke demens gir god 

oppfølging til de som er innvilget det o Oppfølging av pasienter 

med særskilte behov   

  

• Hva kan gjøres bedre?  

o Styrke kompetansen og ressursen ute i tjenestene på spesielle 

områder som demens, kreft, diabetes, psykisk helse  

o Utprøving av andre måter å organisere tjenestene på  

(funksjonsinndeling/ team) o Se på arbeidstidsordningene for 

å begrense antall tjenesteytere o Se på organisering og 

avklaring av primærkontaktrollen i hjemmetjenesten – tid, 

system, oppgaver. Vurdere organisering av 

primærkontaktfunksjon som team (jfr. Fredlundskogen).  
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Primærkontakt er en viktig funksjon for å ivareta den enkelte 

pasient best mulig. Avklare hva ønsker pasienten / pårørende 

med en primærkontakt  

o For å bedre kontinuiteten bør det fortrinnsvis være store 

stillinger/ 100 %.  

  

Sammenheng: Mykere overganger mellom eget hjem og sykehjem (s. 158) 

Mål: Bedre pasientforløp.  

Gradvis overgang med mer avlastning, lengre vekslingsfelt og bedre overlapping ved 

flytting. Samordning av ressurser på tvers av hjemmetjeneste og sykehjem.  Eventuelt 

statlig regelverk som er til hinder skal gjennomgås.  

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o Tjenestene/ nivået i omsorgstrappen øker i takt med 

funksjonstapet/ behovet for økte tjenester  

o Tjenestekontoret deltar på inntaksmøter og holder seg 

kontinuerlig oppdatert om pasientens behov. I inntaksmøtet 

følges behovet for tjenester kontinuerlig til pasienter hvor 

funksjonsnivået er i endring. o Det gjennomføres planmøter ved 

behov ifm. planlegging av utskrivelse. De ulike tjenestene som 

er involvert rundt pasienten deltar sammen med denne.  

o Samarbeider om gode rehabiliteringsforløp for pasienter som 

reiser hjem fra korttidsplass. (rehabiliteringstjenesten og 

sykehjemstjenesten)  

  

• Hva fungerer bra?   

o Organisering av inntaksmøtet  

  

• Hva kan gjøres bedre?  

o Mer systematisk arbeid tidligere i prosessen ifm. overganger fra 

et tjenestenivå til et annet. Dette arbeidet følges opp gjennom 

«gode pasientforløp».    

o Tettere og bedre samarbeid med pasientenes fastleger o Økt 

avlastningstilbud, spesielt i institusjon. Bedre mulighet for 

rulleringsopphold.  

o Større fleksibilitet i avlastningstilbudene kommunen tilbyr 

(heldøgn, dag og ettermiddag/kveld og både i institusjon og i 

hjemmet)  

  



 

SIDE 53  

  

Sammenheng: Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus (s.160)  

  

Mål: Tjenestene tilstreber tidlig planlegging og saksbehandling for utskriving, gjensidig 

kompetanseoverføring.  

  

• Hva gjøres i kommunen i dag for å nå dette målet?  

o PLO-melding er godt innarbeidet, og brukes mye  

  

• Hva fungerer bra?   

o PLO-meldinger/ E-meldinger mellom sykehus og kommune  

  

• Hva kan gjøres bedre?  

o Fora for samarbeid mellom kommune og sykehus på system og 

pasientnivå (se til psykisk helse sitt samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten)  

o Kommune og spesialisthelsetjeneste ha god kjennskap til 

hverandres organisering av tjenester   

o Få et bedre system på kompetanseoverføring mellom 

tjenestenivåene.  

Her har spesialisthelsetjenesten et særskilt ansvar o Bedre 

rutiner for spesialisthelsetjenesten ift. bestilling av hjelpemidler o 

Oppstart av læringsnettverk «gode pasientforløp», samhandling 

mellom sykehus og kommune  

o Bedre samarbeid med spesialisthelsetjenesten ved 

utskrivelse/overgang til annet tjenestenivå  
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3.5.1 Hva har vi, hva er påbegynt og hva anbefaler gruppen  

  

Grønt: Tiltak som er gjennomført, påbegynt eller satt i system med 
tydelig ansvarsplassering og tidsfrister.   

• Livsgledesertifisering i sykehjemstjenesten   

• Inntaksmøte, kontinuerlig avklaring av forløp for pasienter  

• Planmøter før utskriving ved omfattende omsorgsbehov- samarbeid 

mellom ulike tjenesteaktører (sykehjem, hjemmetjenesten, 

rehabiliteringstjenesten, sykehjemslege m.m. ut fra behov)  

• Rehabiliteringsforløp – ukentlige møter ang. aktuelle 
rehabiliteringspasienter - se implementering av  
«rehabiliteringspyramiden» i Vefsn kommunes helse- og 

omsorgstjenester fra juni 2019.  

  

  

Gult: Tiltak som er påbegynt, men er ikke tilstrekkelig satt i 
system.  

• Vurdere tettere samhandling mellom avdelingene ift. for eksempel 

planmøter/ oppfølging mellom de ulike tjenestenivåene  

Primærkontaktfunksjonen Hvor?  

• Plan for kontinuerlig fagoppdatering/ kunnskapsoverføring  

• Klar rutine og oppfølging av oppstartsamtalen med pasienter i alle 

tjenester.  Hvor? (dette er gjennomført i sykehjemstjenesten)  

• Parkstuo er i livsgledesertifiseringsprosess fra april 2021  

  

  

  

Rødt: Tiltak som foreløpig ikke er påbegynt  

• Samhandling spesialisthelsetjenesten og kommunen. Avklart roller, 

fora og system på alle nivå. Bedre kunnskap om tjenesteavtalene 

mellom sykehus og kommune  

• Livsgledesertifisering innenfor bemannede omsorgsboliger.  
Tankesettet Livsglede bør overføres til hele hjemmetjenesten  

• Økt kapasitet på avlastning og mer fleksible avlastningstilbud  

• Styrke oppfølging av primærkontaktrollen  
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  Vurdere annen organisering av hjemmetjenestene for å gi mer 

særskilt oppfølging ut fra diagnose/ behov. Vurdere 

kompetansebehovet  
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4. Innbyggerdialog   

  

  

4.1 Beskrivelse av forarbeid og gjennomføring  

Da arbeidet med innbyggerdialogen startet opp sto vi midt i en pandemi som krevde 

at vi holdt avstand. Vel vitende om at målgruppen for dialogen ikke nødvendigvis er 

spesielt digitale, måtte de opprinnelige planene om fysiske folkemøter legges på is.  

Situasjonen krevde at vi rigget til en «koronavennlig innbyggerdialog» som likevel 

sikret mange innspill fra reformens målgruppe, de over 65 år.   

Prosjektgruppen hadde gode diskusjoner rundt innholdet i spørreundersøkelsen. 

Kvalitative spørsmål ville gi oss mest informasjon, men ville bli mer krevende å 

analysere. Kvalitative spørsmål ville gi enklere analyse, men mindre informasjon.  

Prosjektgruppa valgte å gå for en kombinasjon, men hovedvekt på åpne, kvalitative 

spørsmål. Noen av spørsmålene er inspirert av Lytt til seniorene! Fra NIBIR og  

Seniortråkk og andre medvirkningsmetoder for aldersvennlige lokalsamfunn - 

Erfaringer, råd og anbefalinger fra Oslo MET. De fleste spørsmålene jobbet 

prosjektgruppa frem sammen.   

   

Prosessens to steg:  

Steg 1: INFORMASJON  

Hensikten var å skape forståelse i befolkningen til hva det er kommunen var i gang 

med, hvorfor vi ønsket dialog, hvem vi først og fremst ønsket dialogen med og 

hvordan involveringen ville foregå.  Informasjonen vi gikk ut med skulle være 

motiverende og forståelig.   

Slik gjorde vi det:   
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• Redaksjonell omtale i Helgelendingen.  

• Filmsnutter ble lagt ut på facebook i uka før innbyggerdialogen starter.   

• Oppslagsplakat i ventesoner, butikker, grendehus, Kippermoen, Frisk 3, 

Cafeer, menigheter osv. med QR-kode som tok deg direkte til undersøkelsen.  

• Senior-ambassadører fra foreningslivet. Epost ble sendt til ledere av 

organisasjonen med informasjon om å spre den videre til sine medlemmer.   

   

Steg 2: DIGITAL INNBYGGERDIALOG   

Den digitale spørreundersøkelsen ble sendt ut på SMS til alle innbyggere over 18 

år. På oppslagsplakatene var QR koder og link til spørreundersøkelsen, filmer lagt ut 

på facebook og i dialog med seniorambassadørene ble det linket til undersøkelsen.  

Fylkeshelseundersøkelsen ble sendt ut av Nordland Fylkeskommune første kvartal 

2020. Funnene i undersøkelsen fra Vefsn, relatert til dette temaet, er tatt med som 

en del av innbyggerdialogen.  

   

4.2 Resultater - sammendrag   

Fylkeshelseundersøkelsen:  

På de fleste områder øker tilfredsheten med tjenester og fasiliteter med alderen. I en 

del tilfeller finner vi at den helserelaterte atferden blir sunnere med høyere alder 

(kosthold, andel som er moderat fysisk aktive, røyking, snus). Andelen som 

rapporterte at det var mer enn to år siden de var hos tannlegen synker med økende 

alder helt til og med nest høyeste aldersgruppe. Sammenhengene er til dels sterke. 

Andel som rapporterte at de hadde god eller svært god helse synker overraskende 

lite med alderen både blant kvinner og menn.  

Det kanskje mest forbausende funnet i fylkeshelseundersøkelsene er sammenhengen 

mellom psykiske plager og alder. Jo høyere aldersgruppe, desto lavere skår. 

Sammenhengene er sterke. Også positiv affekt, det å være fornøyd med livet og det 

å oppfatte livet som meningsfullt stiger nokså sterkt med alderen.   

På de fleste utfallsmål som sorterer under overskriften Sosial interaksjon og sosial 

kapital blir tallene mer gunstig med stigende alder. Dette gjelder trivsel, trygghet i 

nærmiljøet, trygghet på stedet, tillit til andre og stedstilhørighet. Ensomheten synker 

med alderen, men flater ut fra nest eldste (60-69) til eldste (70+) aldersgruppe.   

Det å være sammen med gode venner ukentlig er høyt blant de yngste, faller 

deretter sterkt og øker så med økende alder. Jo eldre, desto lavere andeler plages av 

støy hjemme. Andel som rapporterte at det er vanskelig for husholdningen å få 

pengene til å strekke til synker kraftig med alderen.  

Andre tendenser i funn fra fylkeshelseundersøkelsen. Vefsningene:  
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- er mer fornøyd enn Nordlandsgjennomsnittet med tilgangen til kultur- og 

idrettsaktiviteter  

- er mer fornøyd enn Nordlandsgjennomsnittet med tilgangen butikker, 

spisesteder og andre servicetilbud   

- er mer fornøyd enn Nordlandsgjennomsnittet med tilgangen til parker og 

andre grøntareal   

- er mer fornøyd enn Nordlandsgjennomsnittet når det kommer til opplevelsen 

av et godt utbygd gang- og sykkelveier   

- mer fornøyd enn Nordlandsgjennomsnittet med tilgangen  

- opplever større grad av trivsel i nærmiljøet enn Nordlandsgjennomsnittet  

- Føler seg tryggere enn Nordlandsgjennomsnittet  

- Skårer høyere enn Nordlandsgjennomsnittet på opplevelsen av å høre til på 

stedet.  

- Er mindre fornøyde med tilgangen til offentlig transport enn 

Nordlandsgjennomsnittet  

   

Resultater fra den digitale spørreundersøkelsen «Ke du trur?» i 

Vefsn:   

  

Bakgrunnsinformasjon  

Det ble opprettet ei analysegruppe som har gått gjennom datainnsamlingen ved å 

benytte en kombinasjon av analyseverktøyet Voiant-tool  og manuell gjennomgang.  

Analysegruppa har bestått av Fredrik Wang Jørgensen, Kjetil Hoff og Anne-Marit 

Almås Marken.    

  

Resultater:  

2160 innbyggere fullførte spørreundersøkelsen. Det tilsvarer 16,1% av Vefsns 

befolkning og 18,8% av aldersgruppen som ble invitert til å besvare. 51 % av 

respondentene var kvinner, 48,8 % menn og 0,2 % oppga ikke kjønn. 73,7 % bor i 

sentrum (definert som Kulstad, Åsen, Andåsen, Olderskog og byflata) og 26,1 % i 

bygd eller grend.  

  

36,1% av respondentene var i alderen 13-49 år, 45,7% i alderen 50-69 år og 18,2% 

i alderen 70+. Analysen er gjort i disse tre aldersinndelingene. Analysegruppas 

vurderinger er at disse aldersinndelingene representerer ulike livsfaser. I 

aldersgruppen 13-49 år står kjernefamilien i fokus og aktiviteter relatert til denne 

livsfasen. I aldersgruppen 50-69 år starter pårørende-fasen for mange. I 

aldersgruppen 70+ år er du i reformens målgruppe.  

   

https://voyant-tools.org/
https://voyant-tools.org/
https://voyant-tools.org/
https://voyant-tools.org/
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Spørsmål 1: Hva vil det si for deg å ha et godt liv?  

70+: God helse, nærhet til venner og familie og god/trygg økonomi viktig for 

aldersgruppen.  

50-69: God helse, sosialt nettverk med venner og familie og trygghet i jobb og god 

økonomi er en klar tendens.  

13-49: Familie, venner, jobb, god helse, trygghet og god økonomi mest igjen. Mange 

er opptatt av gode barnehage- og skoletilbud, og gode fritidstilbud og nærmiljø. 

Videre går ulike varianter av ordene selvbestemmelse og valgmuligheter igjen.  

  

Spørsmål 2: Hva mener du er bra med stedet du bor på?  
70+: Naturopplevelser og nærhet til naturen står sentralt. Videre nærhet til by og 

opplevelsen av at folk bor på et rolig sted.  

50-69: Naturopplevelser står sentralt og muligheten for turer i nærhet til der folk bor. 

Videre et passe stort sentrum og gode tilbud, butikker og kulturelt. Oversiktlig og 

trygg plass å bo.  

13-49: Ord knyttet til friluftsliv og tilgang til natur igjen. Gode fritidsmuligheter, 

kulturliv og fiskemuligheter er også gjenganger. Ord som ildsjeler, dugnadsånd og 

frivillighet brukes om hverandre og nevnes også hyppig.  

  

Spørsmål 3: Er det noe som ikke fungerer som det burde, i så fall hva?  
70+: «Nei» og «alt fungerer» er dominerende i svarene, men dårlig. 

Bussforbindelse/kollektivtilbud går ofte igjen.  

50-69: Tilbud og omsorgen for eldre er ord som går igjen, videre ord relatert til 

dårlige veger og kollektivtilbud går igjen.  

13-49: Ord knyttet til kollektivtransport mest igjen. Videre er nedlegging av skoler er 

et viktig element for denne aldersgruppa. Andre ting er dårlig veivedlikehold, 

inkludert brøyting og gang-sykkelfasiliteter. Mangelfull vedlikehold av parker, 

lekeplasser og idrettsanlegg går også igjen. Universell utforming og aktiviteter for 
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mennesker med funksjonsnedsettelse oppleves å være dårlig. Men som på de andre 

to gruppene er ord som eldreomsorgen, sykehjemsplasser og hjemmetjenesten 

gjengangere.  

 Spørsmål 4: Hva er gode tilbud som må tas vare på?  

70+: Tilbud til eldre er det som nevnes oftest. Kulturtilbud, bibliotek og 

treningstilbud går igjen og parkeringstilbudene blitt tatt frem som viktig å bevare.  

50-69: Kulturtilbud og den store variasjonen av aktivitetstilbud, både idrett og 

friluftsliv. Sosiale møteplasser som kafeer, bibliotek og arrangementer nevnes ofte.  

13-49: Ord relatert til idrett og kultur igjen. Videre kulturskole, kino og bibliotek, 

Kippermoen, idrettsaktiviteter og fritidsaktivitetsmuligheter innendørs og utendørs. 

Kafeer nevnes også som viktig.  

   

Spørsmål 5: Hvordan kan du bruke dine ressurser i et aldersvennlig samfunn? 70+: 

Hjelpe og besøke eldre mer og deltakelse i frivillige lag og foreninger.  

50-69: Bidra/delta som frivillig i organisert foreningsliv, samt bli besøksvenn for 

eldre. Det å ta kontakt med og besøke eldre gjentas også.  

13-49: Mange som ønsker å bidra ut i fra egne interessefelt ved å inkludere de eldre 

inn i disse aktivitetene. Videre er det flere som mener de kan bidra ved å bli 

aktivitetsvenn, eller ta bedre vare på de eldre i egen familie og omgangskrets.  

 Spørsmål 6: Hvor ofte er du sosialt aktiv?  

  

   

Spørsmål 7: Hva kan du selv gjøre for å bli mer sosialt aktiv?    

70+: Øke sosial aktivitet ved å ta initiativ til å være mer aktiv. Gå mer på besøk og 

være mer med venner.  



 

SIDE 61  

50-69: Mange opplever å være nok aktive. Det er gjennomgående fra respondentene 

at det å bli mer aktiv er et personlig ansvar, en personlig prioritering av tid.  

Eksempler som går igjen er å invitere med venner ut, ta kontakt med andre, gå enkle 

turer, gå på besøk, delta i foreningsliv.  

13-49: En andel av svarene preg av at vi står i en pandemi, og mange mener det blir 

enklere å være mer sosialt aktiv når verden normaliserer seg.  Videre går ord relatert 

til det å ta mer initiativ og kontakt, samt invitere mer igjen. Videre delta på det som 

eksisterer av aktiviteter.    

  

Spørsmål 8: Hvor ofte er du fysisk aktiv i løpet av ei uke?   

   
  

Spørsmål 9: Hva skal til for at du blir mere aktiv?    

70+: De fleste mener de er tilstrekkelig eller gjennomsnittlig fysisk aktiv.  

50-69: Mange opplever å være fysisk aktive, daglig og ukentlig. Bedre tid/prioritering 

nevnes, sommer og bedre vær er innbydende, og det å ha et mål om bedre helse.  

13-49: Mange opplever at de er nok fysisk aktive, mens andre sier de har behov for 

mer og bedre motivasjon, bedre tid.  

   

Spørsmål 10: Transport: Ofte skyldes ensomhet at mange eldre mangler 

transportmuligheter og derfor ikke kommer seg på aktiviteter de ønsker å delta på.  

Her vil vi spørre deg om hvordan dette er for deg   
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Spørsmål 11: Vi må sammen skape flere muligheter for at alle gis anledning å spise 

sammen med noen. Har du noen gode tips?  

Tilrettelegging av fellesareal i tilknytning til boliger, både omsorgsboliger og private 

leilighetskompleks var en klar tendens i svarene. Videre organisert tilbud på 

kafé/kafélignende arena og frivillighet og familieomsorg ble også trukket frem av en 

del respondenter.  

 At de gamle må ta ansvar selv var nevnt av noen. Kan ikke bare sitte og vente på at 

noen andre skal komme. De må selv ta initiativ.   

  

Spørsmål 12: Hva tror du skal til for at en spisevennsordning enkelt kan la seg 

gjennomføre?  
Ord relatert til informasjon og organisering går ofte igjen. Videre gode systemer for 

rekruttering av spisevenner, informasjon om ordningen og tilrettelegging.  

 Arena for felles-måltider ble også pekt på, samt god mat og pris på maten.   

  

  

Spørsmål 13: Hvilke helsetilbud og tjenester mener du er gode og som det er viktig å 

beholde?   

70+: Fastlege, sykehus, hjemmetjeneste og sykehjem, i den rekkefølgen    

50-69: Sykehus lokalt er det tilbudet som er oftest nevnt. Gode hjemmetjenester for 

eldre og tilbud som fastlege, fysioterapi og tannlege går igjen.   

13-49: Psykiske helsetjenester. Videre er sykehus og apotek ord som går igjen. For 

den yngste aldersgruppen er tilbudene Avdeling for psykisk helse og Helsestasjon for 

ungdom viktig. I aldersgruppen 20-39 år er mange opptatte av helsestasjonen, noe 

som er naturlig mtp. livssituasjon   

  

  

Spørsmål 14: Må kommunen gjøre noe annerledes for å møte dine behov?   
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Elisabeth sammenfatter svar fra dette spørsmålet ….   

  

  

Spørsmål 15: Er det helsetilbud og tjenester som ikke fungerer, eller som du mener 

mangler?   

70+: Det ordet som er nevnt flest ganger er «nei». Mange svarer for få 

sykehjemsplasser.   

50-69: Vanskelig å gjøre en klar analyse, men tilbud som går igjen som viktig er 

hjemmetjenester, sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Psykisk helsehjelp nevnes 

også som et relevant tilbud som må bygges opp og tas vare på.   

13-49: Hjemmetjenesten, fordi det ikke er nok folk og for liten tid til hver enkelt 

pasient. For lite sykehjemsplasser. For lite tilgang til psykisk helsehjelp.    

  

Spørsmål 16: Hvordan ser du for deg helsetjenestene i fremtiden? Hva er viktig for deg?  

70+:  Få sykehustjenester når jeg trenger, få hjelp når jeg trenger det og få 

sykehjemsplass og hjemmetjenester når jeg trenger det.  

50-69: Viktig å få god og rask hjelp. Det å kunne bo hjemme forutsetter effektiv 

hjelp i hjemmet om det kreves. Nærhet til sykehus går igjen. Flere av respondentene 

er opptatt av nok arbeidskraft innen helsefeltet i fremtiden.   

13-49: Viktig å få helsetilbud når man trenger det, særlig sykehustjenester går igjen.   

  

Spørsmål 17: sammendrag fra siste spørsmål «annet»:  

 Oppsummering: «Er det noe annet du mener det er viktig at vi tar med oss i det videre 

arbeidet».  

  

Tjenesten  God økonomi i helse     
  

1111111  

  Lytt til fagfolk, de med kompetanse innen 
området  

1  

  Hør mer på de ansatte før beslutninger tas  1  

  Kutt ned drift rådhus og annet som gir liten 
gevinst for bolyst og trivsel, effektivisere 
egen drift  

111  

  Tilpasset behov til pasient / ta vare på de 
eldre/forutsigbarhet  

11111111  
11111111  
1111  
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  nok sykehjemsplasser – mange vil ikke bo 
heime  
flere plasser på Fredlundskogen  

1111111111  

  Bedre sykehjemsplasser og mindre 
avdelinger  

11  

  Bedre avlastningstilbud til pårørende  11  

  Bedre aktivitetstilbud på sykehjemmet 
/aktivitetsstue  

1  

(Er iverksatt)  Oppsøkende virksomhet fra kommunen til 
eldre  

11  

  Flere støttekontakter  1  

  Bedre ettermiddagstilbud  1  

  Utvide tilbudet til demente  1  

  Lang ventetid på fysioterapi  1  

  Bedre fordeling mellom ressurser 
(MTT/eldre)  

11  

  Bedre tid for de som jobber i 
hjemmetjenesten /flere folk/ergoterapeuter.  
  

1111111  

  Bedre opplæring til hjemmehjelpene  1  

  Forbedret tilbud dagplasser/aktivitet med 
henting  

11  

  Bedre tilbud Psykisk helse  1  

  Fokus på kvalitet i tjenestene  1  

  Mer informasjon fra tjenesten – hva finnes, 
hvor finnes tilbudene, må vite hva de har 
krav på  

1111  

 

  Fleksibilitet til når man bestiller time hos 
lege (nett)  

1  

  Sett pris på helsepersonell, skryt  1  

  Bedre opplæring av fastleger ang. byens 
helsetilbud  

1  

  Fungerende fastlegeordning  1  

  Bedre tannhelse  1  

  Samarbeide bedre med Nav ang ressurser  1  

Politiker / prosess  Politikeransvar for tilbud til eldre  1  

  Politiker må tenke hvordan de vil bli møtt 
ved sykdom og funksjonssvikt  

1  

  Ikke la alt dere mener bli tomt prat   1  

  Obs på svakheter i resultat fra 
brukerundersøkelse når man bruker den 
politisk  
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*  Økt brukermedvirkning og at de eldre må 
tas med på råd,   

111111111  

  Åpenhet i prosesser og felles mål, Mer 
samarbeid og samordning  

111  

  Forenkling og oppfølging  1  

  Ha respekt for eldre  111  

  Lytte til de eldre / til innbyggerne/ ta på 
alvor  

11111111111  
11  

  At samfunnet bygges mer på paradigmer og 
ideologi enn empiri  
  

1  

Sosialt  Være obs på ensomhet – eldre aleneboere- 
må prioriteres  

1111111111  

  Flere treffsteder for eldre – også for de 
sykeste  

1111  

  Eldrekollektiv på bygda (sentralisert 
tjeneste i dag)  

1  

  Husk at eldre er en ressurs,   1111111  

  foreninger, veldedige organisasjoner. 
Samarbeid, frivillighet Informasjon om 
hvordan de kan bidra. Ta de med på råd.  

111111  

  Fokus på trivsel  11  

  Husk på eldres slekt og nettverk  1  

  Støtte til kulturelle arr.   1  

  Messer for elder, åpen dag o.l. Temakvelder 
fra private  

11  

  Ta vare på levende kultur og foreningsliv  1  

  Prosjekt Gled en venn – være mer frampå 
ang besøksvenn/ uføre kan være en ressurs  

11  

Boliger / 
uteområder  

Sentrumsnære boliger /eldreboliger - flere  1111  

  Bygg som dekker de eldres behov  11  

  Lys, utsikt og trivsel  1  

  Eldresenter med helsetilbud    

 

  Flere turmuligheter /grøntareal i 
nærområdet(ikke krevende)   

11  

  Flere sykkelstier  1  

  Aldersheim for eldre og aleneboere  1  

  Mindre boenheter med fellesrom og 
mulighet til å være sosial  

11  

  Hundepark  1  
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  Tilrettelegging og fremkommelighet  1  

  Ikke glem bygdene  1  

Transport  Bedre transportmuligheter /viktig på 
bygdene  

11  

      

      

Praktisk ting hvis 
man skal kunne bo 
hjemme i egen  
bolig  

Hjelp til snømåking  11  

  Bortkjøring av hageavfall om våren  1  

  Strø når det er glatt  1  

  Brøyting og vedlikehold ut på anbud  1  

  Har det bra   11  

  Få hjelp med å betale regninger  1  

  Husk at mange eldre ikke er datakyndig   1  

  Ta hensyn til at hjemmeboende har liten 
inntekt hvis noe skjer med huset  

1  

Barn og unge  Ikke glem å satse på de unge hvis de skal 
bli værende, samarbeid med fylke, skoleby, 
hybelboere, liten drop out, flere 
helsesykepleier i skolene, skape vekst og 
arbeidsplasser, støtte unge i 
etableringsfasen, ikke legg ned skoler, alle 
skal ha lyst til å bo i MOSJ. Forutsigbarhet, 
bredt tilbud, godt sted å bo  

11111111  
11111111  
1111111  

  Samarbeid mellom unge og eldre  1111  

  Skoleskyss fra  åsen - kulstad  1  

  Endre bussrute olderskog  1  

  Et stort sykehus / beholde sykehuset/for lite 
synlig i sykehusdebatten  

1111  

Annet   Lykke til med vaksinering  1  

  Sammenslåing park og idrett og teknisk for 
bedre ressursutnyttelse  

1  

  Gatebelysning der det mangler  1  

  Mindre jantelov og mer utvikling, flere 
arbeidsplasser  

11  

  Finne ut hvorfor helsepersonell. Slutter i 
jobbene sine. Hva kan bli bedre.  

1  

  Bompenger for nordkommunen  1  

  Urettferdig med bompenger  1  

  For stor konflikt med Rana som motpol – 
bør omfavne Rana og bygge stolthet og 
ydmykhet. Trass bygger ingenting  

1  
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  Større grad av privatisering  1  

  Slå et slag for alternativ medisin  1  

  Huske at vi jobber for folket – ikke motsatt    

Synspunkter 
angående 
spørreundersøkelsen.  

Litt kortere  1  

  Usikker på om det er rett målgruppe  1  

  Positivt – håper det ikke koker bort i kål  1  

  Svært viktig tema  1  

  Uryddig undersøkelse. Mange spørsmål som 

åpenbart forutsetter at jeg er en innbygger i et 
eldre perspektiv, mens andre er mer generelle. 
Dere må utforme dette på nytt eller selektere 

respondentene.   
  

1  

  Flott med slike undersøkelser, fortsett med der!  
  

1  

  

 

 

 

 

5. Fokusgruppeintervju   
Den 26.01.21 arrangerte prosjektgruppen et fokusgruppeintervju på rådhuset med 

Mental helse Vefsna, Termik og Eldrerådet. Ungdomsrådet var også invitert, men 

hadde ikke anledning til å stille. Hensikten med denne kvelden var å intervjue 

utvalgte representative frivillige organisasjoner for å ha en nærmere dialog rundt 

eldres utfordringer og situasjon i Vefsn. Hver av arbeidsgruppene hadde forberedt 

aktuelle spørsmål til de ulike organisasjonene og det ble gjennomført et 

«dialogmøte» mellom arbeidsgruppene og organisasjonene.  
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5.1 Fra arbeidsgruppe Aldersvennlig samfunn    

  

Fra samtaler med Mental helse:  
Fritidsaktiviteter – dere har glemt av noe. Det gikk ikke å svare at en kan gå og sykle 

til aktivitet. De sentrumsnære går og sykler. Det gikk ikke å svare på dette. Kartlegge 

et behov.   
Transportbehovet – er kanskje for de som ligger utenom sentrum. De som er innenfor 

ringen. Når endrer behovet seg – hva er innenfor ringen – når bakkene starter. 

Nordover fram til Åsbyen. Slik at de som ligger bortenfor Baustein trenger nok å ha 

skyssmiddel.  Hvor mange av disse trenger transporttilbud mest. For noen er 100 m. 

langt nok å gå. Ei gruppe som sitter mye alene – er menn over 70 år. Arbeidsplass har 

vært en familie – de er vant å sette seg i bilen å kjøre – men så kommer den dagen at 

de ikke kan kjøre.  Hva skal til for å få seniorer med. Er det noe som kan gjøre det 

enklere å delta. En fadder – en sprek frivillig – til å begynne med – henter dem men 

har kontakt med dem. Få dem med seg.   
Hvordan vet vi at folk ikke kommer seg – mange har en viss tjeneste fra kommunen – 

pårørende vet noe – ha en plass å melde inn. Lavterskeltilbud med et telefonnummer 

der en kan ringe. Hva kan de ulike frivillige aktiviteter tilby. Formidle videre. Det er noen 

som er flyttet inn i kommunal bolig – der er det stue – damer som samles – menn samles 

ikke – sitter alene – ingen som kommer innom – det er et par stykker som kommer 

innom – kvinnfolkene samler seg å drikker kaffe.   
Er det aksept i gruppen å be om hjelp eller å si at en trenger noe å snakke med.  
Lokkemiddel for å få dem til å komme.  
Hvilke to grep skal gjøres for å få dem med oss:  

- Generelt er det slik at det er lettere å være med for at de skal bidra selv. Bli en 

hjelper, ansvar for egen gruppe. Stolt av å få til noe selv. Køto er et godt eksempel 

på dette. De er veldig stolt av at de har fått til dette.   

Hvem tror dere er lurt å dra inn for å få til noe.  
- Pensjonistforeninger, Alcoa og kommunen sin pensjonistforening. Lag og 

foreninger kan være med å dra dem inn. Sosiale aktiviteter. LHL – stort ett 70 + 

som er med på disse møtene.   

- Dra inn lag og foreninger som ikke er med. Båtforeningen – fortelle om båtene – 

bruk de ulike lag og foreninger som kan ta med seg flere.  

   
Vefsn kommune har mye å tilby. Få tak i dem som ikke har noe.  

- Få tak i dem med en gang situasjonen endrer seg. Viktig å få komme inn i – at 

en ikke blir for gammel før en blir med.   

- Koble fritid og helseoppfølging – når en er i kontakt med kommunal instans – tatt.  
- Voksen i Vefsn – en åpen dag der en kan presentere hvilke tilbud som finnes.  

  

  

Fra samtale med Termik  

Hinder for deltakelse, det å kunne komme seg – transport – om ikke beina 
virker – transport – økonomi – har ikke råd. Hørsel kan også være et hinder 

for deltakelse. Det å ikke høre – sosial isolasjon.  

Sosial angst – sliter med å være alene hjemme – betydelig og ha en sosial 

angst i tillegg. Føler seg helt utenfor. En kjempevanskelig situasjon å leve  
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med. De som har hjemmesykepleie – blir for smått å skrive på telefon – 
kan gå litt – men tør ikke – kan ikke bruke TT-kort – må spare på dette til 

en trenger det til lege osv. Ikke alle er tilsluttet en organisasjon – men å 

være tilsluttet noen – venninner og de rundt som har stilt opp.  

Hva er løsningen på dette – den er ikke enkel. En må begynne tidligere. 

Melde deg inn i foreninger. Ikke sitt å vente til du blir pensjonist. Det er 
vanskelig å få folk med seg når de er blitt pensjonist. Folk må ta ansvar 

selv – da får de venner, da får de et støtteapparat. Trist at en ikke får 

noen som kan komme hjem til en- Viktig at det er samme person – 

godfølelse i forhold til å bli godt kjent med noen. Også viktig at 
hjelpeapparatet tenker over dette. Relasjonstrygghet.   

Lettvint å bo sentrumsnært. Blir det fanget opp de som sitter alene i 

utkanten – på bygda.   

Aldersvennlig samfunn – hvordan rigger vi oss – hva velger vi selv for å 

planlegge en fin alderdom. De som bor litt utenfor sentrum – komme tidlig 
inn – hvordan nå tak i dem – invitere dem inn – det er mye opp til deg 

selv hva du tenker å gjøre. Det er så godt å sitte i godstolen – så oppdager 

en at en ikke har noen rundt seg. Den dagen du slutter å arbeide er det 

mye som blir kuttet. Lage seg et nettverk.   
Det å begynne i Termik – veldig bra – det er blitt min plass nå – der trives 

jeg godt.   

Hva tenker dere om at vi starter en holdningskampanje – planlegg mens 

du er frisk – etablere nettverk – plei dine nettverk – god ide – men ikke 

bli skuffet om en ikke når alle. Be nå folk om å tenke seg om før en flytter 
på seg etter datter/ sønn – nettverket blir borte.   
Det å bli gammel – å miste alle rundt seg – ensomt. Lyste opp når en får 

være med på kulturell opplevelse – lunsjkonsert.   

Om dere skulle gi oss som kommunalt ansatte – om dere fikk bestemme 
hva ville dere endre. Et stor eldresenter der det var lege, leiligheter, 

frisør, kantine. Et stort senter som er sentralt. Håper at vi kan bruke 

Gymnaset til dette. Et stort bo og levefelleskap der en kan få bo og 

samtidig være selvstendig. Bruke ungdommene litt mer. Besøke 

sykehjemmene litt mer.  

Vinn vinn både for de gamle og syke og de unge.   

Skoleklasser inn i aldershjem.  

Inn med aktivitet som speiler deres tidligere interesser.  
   
  
  



 

SIDE 70  

Fra samtale med Eldrerådet:  
Det å bli enke eller enkemann – fremtiden – ta tak – få tilbud om bistand – 
viktig å ha nærkontakt og gode nettverk rundt seg. Viktig å nå dem som blir 
alene – forebygge tapte leveår.   
Nå har vi en kommunal instans – ville dere ha gjort noe slikt for en nabo eller en 
bekjent – det avhenger av hvor nært det er. Bygge gode naboskap – bruke litt  

energi for å skape gode naboskap. Har en et godt naboskap kommer dette av 

seg selv.   

Inkluder nye naboer inn i fellesskapet.   

Interesseforening – endring i demografien – flere som blir godt voksen – en kan 

bo lenge hjemme – hva skal til for å kunne bo hjemme – er det slik at den 

ønsker å bo hjemme lenge.   

Så lenge jeg kan kjøre bil kan jeg bo der jeg bor, men den dagen jeg ikke kan 

kjøre må jeg flytte til byen.   

Vi hadde hus i Kulstad – mannen fikk helsesvikt – og jeg klarte ikke med huset – 

så på en leilighet og vi bestemte oss ganske raskt og vil bo der. Har også fått 

tilpasset leiligheten. Så vi har det veldig bra nå. Har planlagt boligen slik at en 

kan bli gammel i den. Planlegge slik at en i større grad kan bo lengre hjemme. 

Heis, brede dører, livsløpsstandard.   

I det øyeblikket jeg ikke kan stå for egen transport – utfordring – men også en 

utfordring med at å selge boligen – da en ikke vil kunne selge bolig med 

overskudd – og for dyrt å kjøpe seg inn på boligmarkedet.   

Aldersvennlig samfunn – ordninger for eldre som har dårligere økonomiske 

forutsetninger for å komme inn i boligmarkedet. Særlig i distriktskommuner. 

Sentralisering i de små kommunene også. Det er mange betingelser som trekker 

i samme retning. Det må gjøres noe på nasjonalt nivå for å få gjort noe bra med 

dette.   

Hvilke gode råd – hvordan skal i flere til å finne egendriven – vi har veldig 

mange tilbud. Men det kommer for lite ut til dem som trenger dette – 

informasjonsdelen – på data men også på papir – hva er det som rører seg – 

ting som en kunne tenke seg å være med på. Program over det som skjer.   
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5.2 Fra arbeidsgruppe Aktivitet og fellesskap:  

1. Hva tror du skal til for at du mest mulig grad er selvhjulpen i 

hverdagen og kan klare deg selv i størst mulig grad?  

Svar oppsummert: Det er viktig å «pleie» sosiale fellesskap og sosiale nettverk. 

Det er viktig å starte tidlig med å forberede seg på alderdom. Om en har lite 

nettverk er det mange lag og foreninger og frivillig arbeid en kan delta i. Det er 

noe for enhver, som dekker mange ulike interesser. Å være i aktivitet byr også på 

sosialt fellesskap.    

Generelt er det enklere å være med for at en selv kan bidra. Det er vanskeligere 

om enn selv trenger hjelp. Det vil være enklere om en allerede har etablert 

nettverk slik at en kan bruke dette når en selv kommer i en situasjon der en 

trenger hjelp.   

«En velger selv å planlegge for sin egen alderdom. Men det er viktig å rigge seg 
tidlig slik at en har lagt til rette for seg selv om en skulle komme i en situasjon 

der en trenger mer bistand».   
Flere mener det vil være vanskeligere å bo i distriktet. Det vil være enklere å møte 

en utfordrende alderdom om en bor mer sentrumsnært der tjenester og bistand 

oppleves mer tilgjengelig. «Så lenge en kommer seg, kan kjøre bil selv, er det  

greit å bo utenfor sentrum. Men den dagen en ikke klarer dette vil det være en 

større utfordring å håndtere om en bor langt fra sentrum».   
  

2. Hvordan opplever du tjenestetilbudet i kommunen i dag? Hvordan 

møter kommunen dine behov?  

Svar oppsummert: Det kommer mange gode tilbakemeldinger. I dybdeintervjuet 

kommer det frem få mangler. Det som går igjen er behov for transport til ulike 

aktiviteter.   

Eldresenter kommer også opp som tiltak – «Et eldresenter der det er lege, 
leiligheter, frisør, kantine. Et stort senter som er sentralt. Et stort bo og 
levefelleskap der en kan bo og samtidig være selvstendig».   
Det er viktig å ha en plass å melde opp behov. En plass hvor venner, nabo eller en 

selv kan ringe å melde bekymring. Ensomhet er en utfordring. Og det er viktig å nå 

dem som er ensom. Alderdom vil også bety mange tap, både av nære relasjoner 

og funksjonssvekkelse. Dette kan være vanskelig å håndtere. «Kanskje  

vi skulle lage en holdningskampanje der vi oppfordrer eldre til å planlegge sin 
alderdom mens enn fortsatt er frisk?»   

«Det er veldig bra at eldre-helsesøster kommer rundt på besøk. Da får vi 
kanskje tak i noen av dem som er alene». «Når en blir enke eller enkemann er 
det viktig å ha nærkontakter og gode nettverk rundt seg. Det er viktig å nå dem 

som er alene. Da kan vi forebygge tapte leveår».   
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3. Hvordan skal vi oppnå å bli et aldersvennlig samfunn?  

Svar oppsummert: Vi må alle være med på det som skjer. Det er viktig å være 
aktiv. Det er viktig å delta/ være aktiv/ sørge for å ha sosiale fellesskap/ venner/ 
bygge gode naboskap og lignende.  Vi må planlegge egen alderdom. Men det må  

være en ordning der eldre som har dårlig økonomi også har mulighet til å komme inn i 

boligmarkedet – få mulighet til å skaffe seg en bolig som er tilrettelagt for å møte en 

alderdom med funksjonstap.  Det er viktig å få informasjon om hva en bør gjøre for å 

møte alderdommen. Det må også være informasjon om ulike aktiviteter en kan delta på. 

Informasjon må også være på «papir». Det er ikke alle som er digital. Igjen kommer det 

frem utfordringene rundt det å komme seg til og fra aktivitet. Transport er viktig for dem 

som ikke kommer seg. Det er spesielt viktig for dem som bor i distriktene da kostnadene 

med taxi blir kostbart.   
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5.3 Fra arbeidsgruppe Mat og måltider:  

1. Hva vet dere om mattilbudet til eldre som trenger bistand?  

Svar oppsummert: Det ble kommentert at inntrykket er at menn som blir alene 
ikke klarer å ivareta sitt eget ernæringsbehov.  
   

2. Hva tror dere er den viktigste faktoren som skal til for å sikre 

riktig ernæring til pasienter i hjemmetjenesten og sykehjem?  

Svar oppsummert: At de blir fulgt opp systematisk. At de som følger opp 
pasienter har riktig kompetanse, at maten har god kvalitet og er innbydende. 
Valgfrihet mht. meny er viktig og at behov for dietter blir ivaretatt. At 
hjemmetjenesten kan hjelpe brukere med menyvalg etter morgenstell, og at det er 
nok tid til å sette seg ned sammen med bruker.   

   Hva kan gjøres bedre?  

Svar oppsummert: Mange spiser alene, og det bør være sosiale fellesskap i 
tilknytning til måltider.  
 Tannstell og følge opp tannhelsen. Hjemmeboende spiser feil og sultfølelse ikke 
ok. Få mulighet til å bestille middagen samme dagen ut fra det man har lyst på, 
fordrer at mat kjøres ut daglig. Middag bør serveres på fat og ikke i emballasje. 
Gjenkjennbar mat er av stor betydning, dvs. tradisjonsmat og at pasienter og 
brukere ser hva det er de spiser.  
  

3. Hva tenkte dere da dere leste spørsmål om spisevenn i 

undersøkelsen? Hva er det viktigste kriteriet for at dette skal 

kunne la seg gjøre?  

Svar oppsummert: Positivt, den man skal være spisevenn for bør bo i nærheten. 
Trenger informasjon og kjennskap til behovene hos den man skal besøke. Kan lage 
mat selv hvis man kjenner personen. Servering i små grupper for å legge til rette 
for samspising. Det å spise sammen med noen gjør maten bedre. Det ble sagt: 
«Kaffe uten sukker er som kyss uten kjærlighet».   
Menn har ofte lite initiativ. Hjemmetjenesten bør ha mer tid. Forutsigbarhet og at 
det ikke skal koste noe for de frivillige er viktig. Koble sammen de som bor i  
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samme bygg. Matombringing må være levert på forhånd, slik at det er tilrettelagt 
før man kommer på besøk for å spise.  
   

4. Kjenner dere noen som kunne hatt behov for en 

spisevennordning?  

Svar oppsummert: Match med riktig bruker/spisevenn er viktig.  
Pårørende/frivillige som ressurs. Passe på at det ikke blir nedverdigende for 
brukere som trenger spisevenn når det blir utlyst behov.  Møteplasser i bolig-bygg. 
Mangler ofte fellesareal.  
   

5. Hva tror dere skal til for å nå innsatsområdet Måltidstider?  

Svar oppsummert: Viktig å få spise i egen rytme, dvs. spise når man ønsker det.  

Tror ikke klokkeslett er så viktig, men betyr likevel noe. Flere av de som ble spurt 

sa at de ikke syntes antall timer nattfaste var så viktig, det er mye viktigere med 

rytme gjennom dagen. Regelmessighet er viktigere. Kveldssuppe er viktig før 

natten. Tror det er vanskeligere i hjemmet enn inne på sykehjem.  

 Det kom tips til ulike arrangement fra intervjuobjektene, som 4 stjernes middag 

for eldre og bålkaffe.  

 Koble sammen at brukere av Quales café kan være en ressurs for eldre i 

nærområdet  

   Hva kan gjøres bedre?  

Svar oppsummert: Matlukt er viktig. Areal for felles middag bør ordnes  

Bring annen mat enn middag, for eksempel «vaffelekspressen».  
  

6. Har dere tips til hvordan den enkelte kan få ivaretatt egne 

tradisjoner og vaner? Hva skal til?  

Svar oppsummert: Gylden middelvei, ikke alt på egne premisser, men noe. 

Generelle lokale mattradisjoner på meny er ok, de syntes menyen fra storkjøkkenet 

er bra. Alternativ meny er ønskelig, med tradisjonsretter som alternativ, 

eksempelvis spekesild og kalkun. Eldre søker tilbake til barndomsvaner, derfor er 

tradisjonsmat viktig.  
  

7. Hva kan gjøres bedre fra kommunen sin side?   

Svar oppsummert: Hvordan skal vi ivareta flykninger og innbyggere fra andre 

land  
   

8. Hvilke forventninger har dere til systematisk ernæringsarbeid?   

Svar oppsummert: Tid til hjemmetjenester, ingen skal sulte i hjel- men fanges 

opp.   

Riktige tiltak og gode vurderinger.  
 God omsorg  
   

9. Hvilke behov tror dere pårørende har for å kunne være en 
bidragsyter for pasienten?  
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Svar oppsummert: Ikke plage pårørende. Veiledning og informasjon.  
Kontaktperson. Pårørende har klare behov for veiledning og god informasjon   
   

10. Hva tror dere er den viktigste kompetansen i helse og 

omsorgssektoren? Hva bør vi kunne noe om?  

Svar oppsummert: Riktig næringssammensetning og dietter  
   

11. Er det noe område/tema dere har inntrykk av at vi kan for lite om?  

Svar oppsummert: Sammensetning av næringsstoffer. Viktig at brukere blir 

kartlagt, og at det blir en rød tråd fra kartlegging til produksjon og servering.  
   

12. Hvis du selv skulle få behov for tjenester, hva er det viktigste for 

deg knyttet til mat og måltider – for at du skal få ivaretatt dine 

behov?   

Svar oppsummert: Variert mat. Fargerik kost, at det er innbydende. Ikke 

moderne mat. Sosialt fellesskap, det vil si mulighet til å spise sammen med andre. 

Gode middager. God kvalitet på tilberedningen. Bringing av varer, få hjelp til å 

kunne handle selv. Tid. Sanseinntrykk. Valgfrihet.  
  

  

  

  

5.4 Fra arbeidsgruppe Helsehjelp og Sammenheng i tjenestene  

1. Hva tror du skal til for at du mest mulig grad er selvhjulpen i 

hverdagen og kan klare deg selv størst mulig grad?  

Svar oppsummert: Transporttjeneste for eldre, Utfordringer knyttet til 

infrastruktur og tilrettelegging av bolig, oppsøkende helsetjenester (lege, 

sykepleierklinikk, etc.)  
   

2. Hvordan opplever du helsetilbudet i kommunen i dag? Hvordan 

kommunen møte dine behov?  

Svar oppsummert: Fokus på tilrettelegging bolig og tilgjengeligheten av 

sykehjemsplasser, etablering av feedbackverktøy slik at kommunen kan få 
informasjon om hvordan brukere opplever tjenestene og fokus på viktigheten av å 

legge til rette for at eldre kan opprettholde sine vaner lengst mulig  øker 

livskvaliteten.   
  

3. Hva vil være viktig for at du som pårørende skal oppleve 
oppgaven som overkommelig og verdsatt?  
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Svar oppsummert: Etablering av avlastningsordninger for pårørende, etablering 

av pårørendekurs, At kommunen bidrar med organisering av frivillige lag og 

foreninger (frivilligkoordinator), proakive tjenester for pårørende  
   

4. Hva er viktig for deg i overgangen mellom helsetjenester? Hva vil 

være forutsetning for at overgangene skal oppleves som gode?  

Svar oppsummert: God og tydelig informasjon i god tid før overgangene, 

kommunikasjon mellom tjenestene må bli bedre.  
  

  

  

  

6. Andre tiltak i forbindelse med kartleggingen   
  

6.1. Innhenting av informasjon etter MØTE I BRUKERRÅDET for 

sykehjemstjenester  

  

  

ANG. HELSEHJELP OG SAMMENHENG  
Hva tror du skal til for at du mest mulig grad er selvhjulpen i hverdagen og kan 

klare deg selv størst mulig grad?  

• Tilgang til hjemmetjenester, hjelpemidler og liten ventetid  
• Ikke blir dement  
• Må føle seg trygge  

  

Hvordan opplever du helsetilbudet i kommunen i dag? Hvordan kommunen møte 

dine behov?  

o For liten tilgang til fysioterapi o Tilgang på fastleger er OK  

o Pleiere har for dårlig tid til pasientene – for mye belastning i 

tjenestene (helse og pleie)  

  

Hva vil være viktig for at du som pårørende skal oppleve oppgaven som 

overkommelig og verdsatt? o Å blir tatt på alvor når man sier fra eller har 

kritikk å komme med  

o At avgjørelser som blir tatt er til det beste for pasienten – ikke 
for drift eller økonomi  
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Ang. ALEDERSVENNLIG SAMFUNN  
Hva skal til for å få et aldersvennlig samfunn?  

- Mulighet til å få hjelp – disponible tjenester  

- Trygghet for at man får hjelp når man trenger det  

- Får sykehjemsplass når man har behov   

- Komme seg ut og treffe folk / likesinnede  

- Gåavstand til aktuelle aktiviteter når man ikke klarer å transportere seg 

selv  

- Tilbud om aktivitet  

- Savner kantine på Parken.  

  

Hva ville dere at kommunen skulle endret på hvis dere kunne bestemme?  
- Alle med behov skal ha sykehjemstilbud eller bemannet omsorgsbolig – og 

nok personell  

- Personales skal kunne gi «tid til de eldre».  

- Besøksvenn til både de som er på sykehjem og i hjemmetjenesten.  

- Nærhet til servicefunksjoner  

- Bygge ut Fredlundskogen slik at de rommer alle sykehjem og 

hjemmetjenester i byen. Samle alt personell. «Et stort senter», alt nytt og 

med flotte uteområder.  

  

ANG. MAT OG MÅLTIDER  
Hva tror dere er den viktigste faktoren som skal til for å sikre riktig ernæring til 

pasienter i hjemmetjenesten og sykehjem?  

• Rådføre seg med ernæringsfysiolog ved behov (Vefsn Storkjøkken og 
omsorgstjenesten)  

• Server god norsk mat   
  
  

Oppsummering: trygghet for at man får hjelpe når man trenger det og at det 
ikke er ventetid framstår som viktig. Det uttrykkes bekymring for ressursknapphet 
innenfor pleien. Det samme gjelder fysioterapiressurs.  
Videre ser vi at nærhet og mulighet til aktiviteter og servicefunksjoner spiller en 
stor rolle, og samordning av lokaliteter innen pleie og omsorg.  
Det kom også forslag om å benytte ernæringsfysiolog i større grad ved 
utarbeidelse av menyforslag for Vefsn Storkjøkken og i avdelingene ved 
sykehjemmet.   
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6.2. Henvendelser fra innbyggere  

  

 -  Noen kritisk til selve spørreskjema og metode.   

Innspill:   
- Ikke ta for gitt at alle eldre vil bo hjemme så lenge som mulig  

- Større variasjon i tjenestetilbudet til eldre, også muligheter for tilbud om 

ulike boenheter (private/offentlige og en mix av de som er selvhjulpen og 

de som trenger bistand.  

- Formidlingstjeneste (snømåking, gressklipping, vedstabling etc.) 

kommunalt drevet.  

- Sentrumsnære boliger der man kan komme seg ut ved egen hjelp.  

- Flere former for bofelleskap.  

- M.m.   
Et innbyggerbrev ligger vedlagt.   

  

  

7. Workshop med Strategisk Ledelse  

  

Det var viktig for prosjektgruppen og avsette tid sammen med styringsgruppen som 

også er strategisk ledelse i kommunen for å kunne fokuser på arbeidet rundt 

reformen. Og å få innspill og flere ideer til oppsummeringen. Vi inviterte også 

aktuelle ressurspersoner til å bistå i arbeidet ut fra tema.   

Workshop ble gjennomført 8. juni 2021 og 7.9. 2021. Oppsummering ligger vedlagt 

på saken og kan fås ved henvendelse til servicetorget.   

  

8. Pårørendestrategi    
  

Innledningsvis har vi beskrevet at Leve hele livet reformen skal bidra til bl.a. at 

pårørende ikke blir utslitt av omsorgsarbeid, og at de klarer å bidra med en 

innsats på området. Reformen skal bidra til å styrke pårørendeomsorgen og gi 

bedre veiledning slik at pårørende står bedre rustet til å stå i den utfordrende 

rollen som dette ofte vil være.   

I denne forbindelse har prosjektgruppen sett spesielt på dette området. 

Forslag til tiltak er tatt inn i temaplanen.  
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De fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet. Noen er pårørende i korte 

perioder, andre i store deler av livet. Man kan være pårørende til en person 

med små eller avgrensede behov for hjelp, eller til en som har omfattende 

bistandsbehov i en lang periode.  

Leve Hele Livet er en reform også for pårørende. Den skal vise omsorg for de 

som yter omsorg, og ta vare på de som tar vare på sine nærmeste, slik at de 

ikke sliter seg ut. Den skal legge til rette for tettere samarbeid om felles 

oppgaver mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten.  

Å gi omsorg og støtte til andre har mange positive sider. Det kan oppleves 

tilfredsstillende å hjelpe sine nærmeste. Omsorgsarbeid kan også gi større 

nærhet til den som mottar omsorgen. Det kan gi mestringsfølelse og følelse 

av mening. Det å være pårørende kan imidlertid føre med seg mange 

dilemmaer og utfordringer. Pårørende kan være utsatt for isolasjon, stress, 

belastning og egen helsesvikt som depresjon og utmattelsessymptomer 

(pårørende veileder 2017).  

I helse- og omsorgstjenesten skal brukerens stemme bli hørt, både i det 

direkte møte mellom bruker og fagpersoner og i utvikling av helse- og 

omsorgstjenestene. For pårørende innebærer brukerens helsetjeneste å bli 

verdsatt, bli lyttet til og være en del av samarbeidet, så langt bruker ønsker 

det.  

En kunnskapsoppsummering viser at pårørende til eldre opplever at deres 

behov for informasjon, involvering, samarbeid og støtte fra helsetjenesten 

ikke blir imøtekommet i tilstrekkelig grad (nasjonal kompetansetjeneste 

Aldring og helse (2018) Pårørende til eldre – oppsummering av kunnskap og 

forskningsresultater). Betydningen av å involvere pårørende er godt 

dokumentert, systematisk opplæring av pårørende kan bidra til økt opplevelse 

av mestring. Å involvere pårørende kan lette opplevelsen av belastning både 

for bruker og pårørende, og styrke funksjonsnivået hos den som er syk. Dette 

vil også kunne virke forebyggende for fremtidig helse for pårørende.  

Lovbestemmelser skal sikre at pårørende med omfattende omsorgsoppgaver 

får opplæring, veiledning og støtte (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6, 

pasient og brukerrettighetsloven § 2-8). Helsetjenestene er pliktig til å 

involvere og støtte pårørende. Eksempler på dette kan være gjennom 

informasjon, samtaler dialog og medvirkning. Pårørende med særlig tyngende 

omsorgsoppgaver kan ha rett til tiltak for å lette omsorgsbyrden, som for 

eksempel avlastning, praktisk bistand, velferdsteknologi og aktiv bruk av 

individuell plan. Helse- og omsorgstjenestene skal også sørge for opplæring 

og veiledning.  
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8.1. Status og utfordringer.  

  

1. Manglende identifisering, ivaretakelse og medvirkning   

Mange pårørende har behov for å bli mer sett og lyttet til enn de blir i 

dag. Flere pårørende beskriver i sine innspill at de står i svært krevende 

situasjoner og etterlyser større grad av empati og respekt i møtet med 

tjenestene.  

2. Behov for mer og bedre informasjon, opplæring og veiledning Mange 

pårørende har behov for mer informasjon om tilgjengelig tjenestetilbud, 

mer kunnskap om sykdom og behandling, veiledning fra helse- og 

sosialpersonell, samt behov for å treffe og snakke med mennesker i 

samme situasjon. Studier viser for eksempel at 

kommunikasjonsproblemer, forandret atferd hos brukeren og sorgen over 

å miste sin kjære slik han eller hun var, kan være svært krevende for 

pårørende følelsesmessig. Mange pårørende til personer med demens 

sliter derfor med ulike fysiske og psykiske helseproblemer (Dalsbø, 

Kirkehei et al. 2014, Helsedirektoratet 2017).  
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9. Oppsummering   
  

Alle innspill i kunnskapsgrunnlaget er innhentet og vurdert av prosjektgruppa 

i denne prosessen.   

Under siste del av arbeidet med kartlegging og utarbeiding av temaplan 

skiftet prosjektet navn fra «Leve hele livet i Vefsn» til «Leve hele livet – Aktiv 

i Vefsn».  

Oppsummering i Temaplan for «Leve hele livet - Aktiv i Vefsn» er 

prosjektgruppas prioriteringer i denne forbindelsen.   

Det vil alltid være innspill som ikke er tatt med i temaplanen og som kan bli 

aktuelle etter hvert. Og det kan være at foreslåtte prioriteringer vil være 

uaktuelle pga. endringer som kommer.  

I implementering- og gjennomføringsfasen vil prosjektgruppen se på slike 

forhold, gjøre vurderinger og rapportere om det hvis aktuelt.  

 

Dette dokumentet, dokumenter fra workshopen med strategisk ledelse og den 

digitale spørreundersøkelsen er tilgjengelig på forespørsel servicekontoret og 

ligger på sak nr. 2022/9091.  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

SIDE 82  

Aktuell litteratur:   

  

Meld. St. 15 Leve hele livet  

Plan for habilitering og rehabilitering Vefsn kommune 2018 - 2022  

Lytt til seniorene! Fra NIBR   

Seniortråkk og andre medvirkningsmetoder for aldersvennlige lokalsamfunn - 

Erfaringer, råd og anbefalinger fra Oslo MET.  

Folkehelsemeldinga 2020 og 2021.  

«Vi – de pårørende» regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan 2021 - 

2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SIDE 83  

Vedlegg:   

1. Sykepleierklinikk for hjemmeboende  

2. Brev fra innbygger  

3. Oversikt prosessplan  
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Vedlegg 1: Sykepleierklinikk for hjemmeboende  
  

Målgruppe: Hjemmeboende innbyggere  

Bemanning: Bemannet på dagtid med faste sykepleiere som er knyttet opp mot 

hjemmetjenesten.   

Tilbud:   

• Sårbehandling av lette sår og kroniske sår i optimale hygieniske forhold  

• Medisindosering  

• Injeksjoner som B12, klexane etter evt. operasjoner  

• Fjerning av sting  

• Tilpassing av støttestrømper  

• Urinprøvekontroller  

• Henvisning til behandlingshjelpemidler  

• Legemiddelgjennomgang   

• Opplæring og veiledning, til for eksempel ernæring og diabetes  

• NEWS/helsesjekk  

• Stell av sentralt venekateter  

• Skifte av permanent kateter  

  

Sykepleieklinikk kan gi effektivisering og bedre utnyttelse av sykepleieressurser, samt og øke 

kvaliteten på tjenestene. En sykepleieklinikk vil bidra til at pasientene blir mer aktive i egen 

hverdag og det gir mestringsfølelse. Det kan også gi følelsen av frihet og å være selvhjulpen 

ved at pasienten har et tidspunkt og forholde seg til fremfor at pasienten skal sitte hjemme 

og vente på hjemmesykepleien.   

Ved å oppsøke en sykepleieklinikk stiller dette større krav til pasienten og de blir gjort 

ansvarlige for egen helse. Pasienten stimuleres til sosial og fysisk kontakt. Dette gir mindre 

utgifter til kjøretøy og tiden til sykepleierne går ikke bort til transport mellom hver pasient. 

Pasienten bestiller seg time, og kommer til klinikken, i stedet for at sykepleieren kommer 

hjem til pasienten. Her blir det satt av nok tid til blant annet sårstell, slik at pasienten føler 

seg ivaretatt når sykepleieren er til stede i situasjonen og ikke må «haste videre» til neste 

pasient som flere kan oppleve ute i hjemmesykepleien.   

Ved å ha faste sykepleiere knyttet til klinikken oppnår man bedre oversikt over pasientene, 

kontinuitet og pasientene får tettere oppfølging av kjente sykepleiere og færre ansatte og 

forholde seg til.   

Det medisinske ansvaret for pasienten er det fastlegen som har, og er det pasienter som skal 

til spesialisthelsetjenesten vil det være fastlegen som henviser de til dette. En 

sykepleieklinikk kan også være en ressurs for fastlegene da de blant annet vil kunne unngå 

en del sårstell. De kan se på et sår, for så å henvise til sykepleieklinikken for behandling.   
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Vedlegg 2: brev fra innbygger  

  

 19. mars 2021  

Vefsn kommune v/ Karen Ingebrigtsen  

Spørreundersøkelse om framtida for eldre i Vefsn.  

Innledning.  

Jeg har som mange andre fått forespørsel (25. jan.) fra VK om å fylle ut et 

spørreskjema om mitt syn på framtidas eldrepolitikk i Vefsn. Jeg er i 

utgangspunktet nokså skeptisk til spørreundersøkelser, og lot den ligge inntil 

videre, men åpnet for litt siden lenken for å sjekke spørsmålstillinger og vinkling 

nærmere. Lenken koblet da litt overraskende til en helt annen 

spørreundersøkelse rettet mot barn/ungdom. Nå bor det bare to 77-åringer 

på denne adressen og det er over 25 år siden det var ungdom med 

bostedsadresse her, så min skepsis mot spørreskjemaundersøkelser ble ikke 

akkurat mindre.  

I løpet av et langt liv har jeg hatt omfattende kontakt med undersøkelser, 

studier, gjennomganger, evalueringer og rapporter av ymse slag. Noen 

ganger som produsent selv, andre ganger som bestiller, noen ganger som 

utfyller, men mest som «konsument)) (bruker av resultater). Jeg har utviklet 

en solid skepsis til spørreskjemabaserte datainnsamlinger, etter utallige 

erfaringer med det jeg kaller «metodisk analfabetisme». Ofte kan resultater 

best karakteriseres med munnhellet «som man spør får man svar». Det er 

veldig sjelden jeg har sett materiale som står seg etter kritisk gjennomgang. 

Skepsisen er aller mest knyttet til undersøkelser der det gis kodbare 

svaralternativer som gir grunnlag for statistikkmetodisk bearbeiding av 

svarene. Derfor er det sjelden jeg tar meg bryet med å svare på slike 

henvendelser.  

Den aktuelle undersøkelsen fra VK skiller seg litt ut ved at den i stor grad ikke 

er bygd opp med kodbare svaralternativer, men er «kvalitativt)) vinklet ved 

at respondentene fritt skal skrive inn hva de mener om ulike temaer. Det 
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reduserer mulighetene for statistikkmetodisk mishandling, og det er bra. Når 

undersøkelsen i tillegg omhandler utfordringer som er helt sentrale for eldres 

ve og vel i framtidas Vefsn, og jeg selv som snart 77-åring med hjertesykdom 

er på full fart inn i målgruppen, har jeg funnet ut at jeg skal spandere tid på å 

gi tilbakemelding — i erkjennelse av at de som skal utvikle politikken har et 

legitimt behov for å finne ut hva de som berøres mest ønsker seg.  

Den «kvalitative» metodiske tilnærmingen spørreskjemaet legger opp til har 

imidlertid  sine  egne  utfordringer.  Det  gjelder  både  utvalget 

 av problemstillinger det inviteres til å kommentere, og dermed også de 

problemstillingene som blir utelatt, samt bearbeidingen etterpå. Alle slike 

undersøkelser sliter med en eller flere innslag av «bias», som lett fører til at 

viktige vinklinger ikke blir berørt. Et eksempel fra det foreliggende skjemaet ar 

at en hel side konkret er viet tiltaket «spisevenn», mens den viktigste faktoren 

av alle — varierte og egnede bomuligheter og annen infrastruktur i livets ulike 

faser, for mennesker med vidt forskjellige behov og ønsker, i beste fall vil bli 

berørt dersom noen velger å ta det opp under ett av de frie punktene. De 

fleste  spørreskjemaundersøkelser skjemmes av slike «biaser», og dersom det i 

tillegg er de samme som har utformet skjemaet som skal bearbeide 

resultatene, kan det bære riktig galt av sted. Det å trekke ut essens og utvikle 

en plattform for konkret politikk med en slik metode er ingen liten utfordring. 

Man får jo håpe at de som skal stå for etterarbeidet har tidsressurser og 

kompetanse nok til ikke å falle i alle de fallgruvene det åpnes for.  

Jeg velger derfor å bruke min egen metode. Det vil si å peke på og 

vurdere/beskrive,  på  fritt  grunnlag,  ubundet  av 

 spørreskjemaets begrensninger, forhold jeg mener er viktigst å få fram. 

Jeg tror rett og slett at mitt bidrag blir mer verdifullt på den måten, selv om 

det ville blitt nokså arbeidsomt for de som skal jobbe med saken om alle 

gjorde som meg.  

Svar på undersøkelsen.  

Først vil jeg ta for meg det misforståtte mantraet om at alle eldre 

ønsker/skal/må bo hjemme så lenge som mulig. Dette er en feilslutning som 

fort vil bære galt av sted. Det er en tilnærming preget av «behovsdefinisjon 

på vegne av andre», der den underliggende driveren mest er å redusere 

tempoet i galopperende kostnadsøkninger til eldreomsorg.  

Når flere bor hjemme lenger, mer eller mindre godt støttet av en omfattende 

hjemmetjeneste, får institusjonene mer og mer pleiehjemskarakter — et sted 

for oppbevaring fram til livets slutt. Desto større innslag av pleietrengende, 

desto mindre kan de delta/bidra med i institusjonenes daglige virke Det er vel 

snart ingen sykehjemsboer igjen som på forsvarlig vis kan tiltros å koke kaffe 

selv engang.  

Denne prosessen mot todeling av tjenestetilbudet med et økende hull i 

midten er ikke spesiell for Vefsn. Den presser seg fram, mest av økonomisk 
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nødvendighet, men også i noen grad forsterket av mangel på vilje og/eller 

fantasi, uhensiktsmessig infrastruktur og til en viss grad av «synsing på andres 

vegne». Prioritering av arkitektoniske og omgivelsesløsninger tilpasset 

beboernes behov og ønsker er ikke akkurat det man imponeres av når man 

besøker landets sykehjem og eldreboliger. Det er dødfødt å tro at 

institusjonsbemanning eller hjemmetjenester kan oppdimensjoneres slik at de 

kan kompensere for bortfall av sosialt nettverk, sanseopplevelser, og 

boforhold tilpasset individuelle behov.  

At det har blitt som det har blitt er ikke spesielt vanskelig å forstå, og det skal 

for nyanseringens skyld også påpekes at stell og behandling som gis i mange 

tilfeller er svært god. Det er mange eksempler på at temmelig dårlige eldre 

har kommet seg vesentlig etter å ha flyttet inn på sykehjem. Det er ikke 

uvanlig å høre folk si at kommer eldre først på sykehjem så lever de ofte flere 

år lenger enn de ellers ville gjort. Det er ikke så mye kvaliteten på stell og 

medisinsk oppfølging som er utfordringen, men mer at institusjonene av 

nødvendighet tvinges til å bli rene oppbevaringssteder i livets siste fase. I 

tillegg kommer at det etter hvert blir økende mangel på slike plasser, slik at 

klientellet gjennomsnittlig blir mer krevende. Dessuten at mange av de 

plassene som fins, ofte er uhensiktsmessige — både i forhold til rasjonelle 

arbeidsordninger, smittevern/hygiene og ikke minst i forhold til beboernes 

muligheter for egenaktivitet, deltagelse og sanseopplevelser.  

Hva så med tiden mellom at man er 90% selvhjulpen og  

«oppbevaringsfasen»? Ensomhet trekkes ofte fram som et problem, og at det 

å flytte hjemmefra til et institusjonslignende liv bryter den daglige kontakten 

med det kjente og nære, både de fysiske omgivelsene, og det sosiale 

kontaktnettet. Det er opplagt vanskeligere å opprettholde nær, daglig 

kontakt med familie, naboer og venner dersom man fysisk har flyttet fra egen 

bolig. For mange vil det derfor sannsynligvis oppleves som en aktivitetsmessig 

og sosial nedtur å flytte hjemmefra. Sett gjennom øynene til de fleste som har 

det slik, er «bo hjemme så lenge man kan»-tilnærmingen riktig og god,  

Samtidig er det mange eldre som blir boende alene i mange år, gjerne i stort 

hus, i noen tilfeller et godt stykke til nærmeste nabo. Eller naboene er 

nytilflyttede travle familier man ikke har hatt noen relasjon til tidligere. Noen 

mister også retten til å kjøre bil, og ender opp med å sitte alene og glo i 

veggen mellom hastige besøk fra hjemmetjenesten. Når man etter hvert blir 

halvskranten, men ikke dårlig nok til å få plass på sykehjem er det duket for 

en temmelig ensom tilværelse for en god del — nettopp på grunn av at de 

bor hjemme. For min egen del kjenner jeg meg godt igjen i dette. Pr. i dag er 

jeg definitivt en av dem som vit bli boende hjemme. Skulle jeg derimot bli 

alene, miste sertifikatet, og bli så skral at jeg trenger noe hjelp i det daglige, 

og alle nabohusene nylig var solgt til ukjente slik at bekjentskapskretsen i 

nærområdet skrumpet inn til lite eller ingenting, ville jeg se på en ordning der 

hjemmetjenesten kommer og gjør rent annenhver uke, hjemmesykepleien 
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kommer innom to-tre ganger daglig for å gi medisiner, og henting/levering to 

dager i uka til organisert aktivitet mellom kl. 12 og 14 på Parken, som en 

utrivelig og ikke minst ensom situasjon. Samtidig ville jeg neppe ha verken 

behov eller ønske om å flytte på institusjon der fokuset i stor grad er innrettet 

mot pleie ved livets ende.  

Poenget jeg forsøker å få fram er at det er en mye større spredning i folks 

faktiske og opplevde behov og ønsker enn todelingen - «bo hjemme eller bli 

dårlig nok til å få plass på sykehjem» gir rom for å møte. Slik jeg ser utviklingen, 

er denne tendensen til todeling av tilbud, og dermed «behovsdefinisjon på 

vegne av andre» en sørgelig tendens i tiden. Hovedtilnærmingen i framtidig 

eldrepolitikk må vris i retning av større variasjon i tilbudet. I Vefsn fins det 

fremdeles elementer av variasjon, fra «Hagenbygget» med eide leiligheter, 

via diverse utleietilbud som f.eks. i  

Håreks gate, Kirkegata og  

Gartneritomta, til Fredlundskogen   og Solina.  

Segmentet «eldresenter» der beboerne i stor grad er selvhjulpne med 

mange daglige gjøremål, tror jeg det er dårlig med. Det er stor risiko for at 

presset i retning av «bo hjemme lengst mulig», kombinert med en økende 

underdekning av institusjonskapasitet, som av nødvendighet må løses først, 

kan føre med seg en nedbygging av tilbudet midt i mellom — i stedet for en 

oppgradering/modernisering. Å bygge opp igjen senere kan bli 

uoverkommelig. Man må passe seg for å velge vekk eksisterende tilbud, som 

gjennom modernisering og tilrettelegging kan fungere godt for mange. 

Samtidig som man tilrettelegger for nye tilbud slik at valgfrihet blir utvidet i 

stedet for innskrenket. Slik kan man legge til rette for en gradvis utvidelse av 

tilbudspalletten — i stedet for en innskrenking.  

Hva vil jeg ha? Noen ganger er det lettest å eksemplifisere for å illustrere et 

poeng. Så her er min vei fra 90%-status og stor enebolig til siste reis:  

Etter hvert som den største opplevde begrensningen blir å holde et stort hus i 

orden, vil jeg ha tilgang til vaskehjelp, plenklipping, vedstabling, snømåking  

og slikt. Med min økonomi   vil jeg synes det er 

rimelig å betale det meste selv, men jeg vil slippe å stå alene med å finne 

passende hjelp og inngå avtaler. Jeg vil henvende meg til en 

formidlingstjeneste som enten er kommunal, eller under tilsyn av kommunen, 

der kontraktsmessige krav, økonomiske rammer og andre arbeidsrettslige 

forhold er framforhandlet og godkjent av kommunal myndighet.  

Når jeg senere, som beskrevet tidligere, har blitt alene, har mistet sertifikatet, 

og blitt så skral at jeg trenger hjelp i det daglige, men langt fra er klar til 

pakke helt sammen, vil jeg flytte til en lettstelt leilighet. Andre som er mer 

avhengig av daglig sosial omgang enn jeg er, vil foretrekke en eller annen 

bofellesskapsløsning. Hvem vet, kanskje også jeg vil ønske det når den tid 

kommer. Jeg vil selv velge om jeg vil kjøpe meg inn eller leie. Jeg vil ha 

mulighet til å kjøre ut på terrassen med min rullestol for å se på småfuglene 
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og vind og vær. Jeg vil kunne kjøre meg en tur utendørs i min elektriske 

doning bare for turens skyld, eller for et kafebesøk for å lese dagens avis. 

Dette og mye til vil jeg gjøre selv, uten å være avhengig av hjelp fra offentlig 

tjeneste eller frivillighet bare fordi de arkitektoniske og omgivelsesmessige 

begrensingene gjør det umulig eller risikofylt. Så kan tjenestene og 

frivilligheten konsentrere seg om å hjelpe der beboere selv med fysisk 

tilrettelegging ikke kan delta uten å få hjelp. Arrangerer frivilligheten noe jeg 

har lyst til å være med på, vil jeg melde meg på og kjøre til oppmøtested 

selv. Så lenge jeg har vett og forstand i behold, og er i stand til slike ting. Det 

er mye livskvalitet å velge selv hva man vil gjøre og når. Dukker sola opp, vil 

jeg trille en tur i parken.  

Når jeg blir enda mer skranten, vil jeg fortsatt ha det som beskrevet, der 

boforhold og omgivelser er sansestimulerende, men med tilgang til hjelpere, 

enten fra eldretjenesten eller frivillighet eller gjennom en godt utbygd ordning 

med BPA. Siden jeg har rimelig god økonomi, vil jeg ha mulighet til å kjøpe 

tilleggspakker til PBA for egen regning dersom jeg syns det offentlige 

rettighetsbaserte tilbudet blir for puslete.  

Om det skulle bli slik at jeg går bort først, vil ønskene fra min ektefelle stort 

sett være de samme, kanskje med et sterkere ønske om en eller annen 

form for bofelleskap. Er vi så heldige å følge hverandre inn i skrantingen vil 

vi insistere på en løsning der vi kan bo sammen.  

Hovedpunkter for et framtidig eldretilbud kan være:  

1. De som ønsker å bo hjemme lengst mulig skal få det, og gis et tilbud 

som gjør det realistisk  

2. De som syns det blir ensomt å bo alene hjemme, med små muligheter 

til å komme seg rundt på egen hånd, skal få slippe det, uten å måtte 

argumentere for hvorfor de ikke lenger vil bo hjemme.  

3 De som har fvlt 90 år (og de som er yngre men trenger mye hjelp) bør 

selv få velge hvordan de vil innrette seg, uten å måtte tilrane seg et 

knapphetsgode der man ender opp med dårlig samvittighet fordi 

man skviser ut andre med større behov. Periodisk overkapasitet, hvis 

det noen gang skulle oppstå, kan brukes til vanlig utleie eller teknisk 

vedlikehold/oppgradering.  

4 De som vil flvtte i leilighet bør selv få velge om de vil leie eller eie.  

5 Botilbudet til de som ikke vil bo hjemme bør varieres slik at de som 

trives godt med å bo alene i en leilighet får det. De som er mer 

avhengig av å ha folk rundt seg for å trives, eller føler utrygghet ved å 

bo alene, må tilbys bofellesskapsløsninger.  

6. Ved oppgradering og nybygg må sansemessige 

opplevelsesmuligheter være et overordnet krav i den arkitektoniske 

bestillingen. Har man stor glede av å kjøre ut på terrassen i rullestolen for 
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å se på småfuglene i trærne utenfor er det en sansemessig stor ting i 

hverdagen for den det gjelder. Det avlaster også hjelpeapparatet når 

«klienten» får til å ordne det selv. Tungvinte bygningsmessige løsninger 

som forutsetter at betjening hjelper til med å åpne dører, kjøre heis, flytte 

på saker og ting for å komme fram med rullestolen osv påfører 

eldreomsorgen store og helt unødvendige kostnader, og stjeler tid fra 

viktigere oppgaver. Det er sterkt utilfredsstillende å måtte be om hjelp til 

ting man med bedre tilrettelegging kunne ordnet selv. Det koster ikke mer 

å bygge fornuftig og gjennomtenkt.  

Så langt har jeg vektlagt infrastrukturene forhold. Det er fordi det er det som 

er viktigst. Uten en god og hensiktsmessig infrastruktur i bunnen blir det ikke 

god eldreomsorg. Med en god og hensiktsmessig infrastruktur, med god 

kapasitet, kan hjelpeapparatet konsentrere innsatsen der den trengs mest.  

Økonomien kommer man ikke utenom — det vil åpenbart bli veldig dyrt. Men 

det er også dyrt å leve med underdimensjonerte og uhensiktsmessige 

løsninger. I dagens Norge er privatøkonomien for svært mange noe helt 

annet enn den var. Jeg har egentlig ikke sans for å forskjellsbehandle folk, 

men hvis det er nødvendig for å få et omfattende nok tilbud ville jeg ikke 

protestere så mye. Mens man venter på at kommunene skal få så god råd at 

de kan levere det innbyggerne trenger og ønsker, kan man innføre to 

avlastningsmekanismer for kommuneøkonomien.  

1. Tilby valgfrihet eie/leie av leiligheter, der det gjøres attraktivt for eldre 

å kjøpe. Det avdemper det kommunale kapitalbehovet, og de 

eneste det går ut over er arvinger som må vente litt lenger på 

pengene sine. Det er noe de fleste kan leve godt med.  

2, Organiser tjenestetilbudet slik at de som selv ønsker det, for egen 

regning kan lette dagliglivet sitt i perioden før rettigheter slår inn. Det 

kan være gjennom en utvidelse av det kommunale tilbudet, eller 

gjennom en form for offentlig/privat samarbeid der brukeren bare 

trenger å forholde seg til et formidlingskontor. Når vi passerer 80, må vi 

slippe å etablere arbeidsforhold med skattetrekk og alle andre forhold 

som er nødvendig for at folk skal ha ordnede lønns- og 

pensjonsrettigheter, samtidig som vi har et offentlig organ å holde 

ansvarlig for kvaliteten på det vi betaler for.  

Slik kan private penger avlaste kapitalbehovet, og muliggjøre en 

oppskalering av tjenestetilbudet, til fordel for alle.  

Til slutt. For at dette ikke bare skal handle om infrastruktur, tar jeg med noen 

ord om velferdsteknologi. Den typen teknologi som i hovedsak er (dårlig 

skjult) begrunnet i behovet for å holde bemanning nede bør man holde seg 

unna. Et unntak kan være teknologi som i tillegg er motivert ut fra 

sikkerhetsbehov for den enkelte, slik som den nylig annonserte løsningen for å 

erstatte den røde snora ved sykehjemmene i Vefsn. Velferdsteknologi har 

åpenbart en plass, men den må ha som utgangspunkt at det er den eldres 
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opplevelse av forbedret hverdag som er utgangspunkt. Jeg leste nettopp en 

artikkel fra Hitra der man har tatt i bruk et spesialutviklet nettbrett KOMP») 

med en eneste fysisk knapp og ingen berøringsfunksjoner. Det er et strålende 

eksempel på gjennomtenkt velferdsteknologi, der det handler om å gjøre det 

praktisk overkommelig for eldre å oppleve og delta aktivt i familieliv og 

samfunn. Der hjelpeapparatets behov for reduserte bemanningskostnader 

ikke inngår som driver.  

I samme kommune er de i ferd med å installere trimsykler med TV, der 

beboerne på sykehjemmet skal kunne sykle seg en tur langs kjente stier og 

veier. Det er mange muligheter til fikse teknologiske påfunn som eldre kan 

ha stor glede av.  

Det var det hele  

Mvh  

  
  
  

 -    
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Vedlegg 3. Prosessplan Leve hele livet i Vefsn 2020 – 2024  

     LEVE HELE LIVET I VEFSN 2020 - 2024                            
  

Dato  Tiltak   Ansvar  Utført  

2. des. 2019  
Fru Haugans hotell  
  

Møte med Fylkesmannen 
Nordland ang. informasjon o 

eldrereformen «Leve hele  
livet»   

m  Fylkesmannen  Ok  

FASE 1  FORBEREDELSE OG OPPSTA RT      

2020         

Januar 2020  Diverse forberedende arbeid   Karin   Ok  
  

Januar 2020  Avklare veiledning fra KS / sø 
OU midler  

ke  Karin / Sten-Rune    
OK  

14. februar 2020   Første møte i hovedgruppen  
«Leve hele livet i Vefsn»  

 Karin kaller inn til møte  Ok  

21. februar  2020  Veiledningsmøte og 
introduksjon, KS  

 KS / SRKK  
  

Ok  

  AVBRUDD PGA CORONAUTBRU DD      

18. mars 2020  Møte i hovedgruppen «Leve 
hele livet i Vefsn»  

- Jobbe med oppgave 
g på siste samling.  

- Hvordan organisere 
kartleggingsarbeidet? 

itt  

  

Karin kaller inn til møte  
  

Avlyst  

19.juni 2020  
13 – 14.30  

 Møte med Strategisk ledelse:    Prosjektleder og  
Prosjektansvarlig (SRKK)  

OK  

Tema: reorganisering av 
prosjektet, forankring og 
finansiering.   

9. sept. 2020  POLITIKERINFORMASJON I 
KOMMUNESTYRET  

 KS, Prosjektansvarlig og 
prosjektleder  

OK  

  
9.sept 2020  

Veiledningsmøte med KS  
Forslag til etablering av 
arbeidsgrupper  

 Prosjektleder, 
prosjektansvarlig og 
enhetsleder fra Helse og 
fra Hjemmetjenesten  

OK  

Medio sept  Prosjektgruppe og  
Arbeidsgrupper godkjent av 
styringsgruppe  
Innsending av dokumenter  

 Prosjektleder  OK  
  
  

FASE 2  KARTLEGGING OG 
PLANLEGGING  
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5. okt  2020  
13.30 – 14.30  

PROSJEKTGRUPPEMØTE  
Formannskapssalen – informasjon 
videre plan og arbeidsgrupper  

om  
Prosjektleder  OK  

Medio sept – medio 
des.  

Arbeidsgruppene gjennomfører 
kartlegginger og forbereder 
innbyggerdialog  

 Arbeidsgruppeledere    
  
  

 
16. okt 2020  Workshop nr 1,  i Mosjøen  

Prosjektgruppen + en person fra de 
ulike arbeidsgruppene deltar  

Studiesentret kaller inn    
OK  

        
2. november 2020 

kl 14.15 – 15.45  
Formannskapssalen  

PROSJEKTGRUPPEMØTE -  
forberedelser/erfaring med 
innbyggerdialogen og videre arbeid. 
Informasjon om boligpolitisk plan i  
Vefsn.  

Karin  OK  

4. november 2020 
videomøte/møterom Vefsn 
sykehjem   

Veiledning med KS-konsulent for 
arbeidsgruppeleder, prosjektleder og 
prosjektansvarlig  

KS konsulent, Karin,  OK  

16. november 2020  
Videomøte + Vefsn sykehjem 
møterom  

Møte med leder i arbeidsgruppene, 
prosjektleder og prosjektansvarlig  

Prosjektleder  OK  

23. nov  
13 – 14.30  
Formannskapssalen  

PROSJEKTGRUPPEMØTE -   
forberedelser/erfaring med  
innbyggerdialogen og videre arbeid   

Prosjektleder  ok  

9.12.2020  Workshop nr 2.  
Prosjektgruppen + en person fra de 
ulike arbeidsgruppene deltar  

SRKK kaller inn.    
ok  
  

        

17.12. 2020   STYRINGSGRUPPEMØTE -  Resultat  Prosjektleder/prosjektansvarlige  ok  

fra arbeidet så langt og plan for 
digital innbyggerdialog  

22.12.2020  Avklaringsmøte i deler av 
arbeidsgruppen  

  Ok  
  
  

2021        

13. januar   
13.30 – 15.00  
Videomøte  

PROSJEKTGRUPPEMØTE  Prosjektleder  ok  

18. jan  Omtale i Helgelendingen og Vefsnno      

18. jan – 7. feb  Spørreundersøkelse ligger ute    ok  

26. Jan 
Rådhuset  

Gruppeintervju – utvalgte 
fokusgrupper  

- Mental helse  
- Eldrerådet  
- Termik  

  ok  

29. jan kl 10.30-11.30  

Videomøte  

Kvalitetssjekk – sjekk undersøkelsen  
og innkomne svar   
Bør vi sette i verk flere tiltak.  

  ok  
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29.01.20  Veiledning fra KS  Prosjektleder, gruppeledere, 
prosjektansvarlig  

Avlyst etter 
ønske fra 
prosj.gruppen  

8. feb  
Kl 12-14  

Arbeidsgruppemøte - Oppsummering 
etter innbyggerdialogen   

Arbeidsgruppeledere, 
prosjektleder  

ok  

17.2.2021  

Fru Haugans  

Workshop nr 3 m/ veiledning i  
Mosjøen  
Prosjektgruppen   

Presentasjon av 
spørreundersøkelsen fra kl 12.  

ok  
  

26.2 / 1.3    - Søknad skjønnsmidler  
- Søknad innovasjonsmidler  

Studiesentret RKK  ok  

 

9.3.2021  

Aktivitetssentret 
kl.13.30-15.30  

 PROSJEKTGRUPPEMØTE  
gjennomgang av resultater fra 
innbyggerdialogen  

 Prosjektleder  
Anne-Marit, Kjetil og Fredrik  

Ok  

18.3.2021  
Brannstasjon kl13-14  

  STYRINGSGRUPPEMØTE 
– 

   Prosjektleder/prosjektansvarlige  Ok  

Presentasjon av 
spørreundersøkelsen  
og informasjon om fremdrift  

19.3. 2021  
9.30 – 10.30  
Videomøte  

 Veiledning med KS   Karin og Lill Inger  Ok  

24. 3. 2021  
Ca kl 10.00  
Videomøte  

 Kommunestyret: Presentasjon av 
spørreundersøkelsen og 
informasjon om arbeidet.  

 Karin, Anne Marit og Fredrik, 
Stein Rune  

OK  

6. April 2021 Kl14-15.   
Videomøte  

 Veiledning fra Statsforvalterens 
regionale ressursgruppe  

 Arbeidsgruppen  Ok  

  

12.4 
 

. 
2021  
 15   

Vefsn 
sykehjem  

 Møte arbeidsgruppen   
- kriterier for prioriteringer  
- mål  
- jobbe med utkast til rapport  
  

 Prosjektleder  Ok  

13 – 

2021  
Vefsn sykehjem  

13-15  

26.4.  Møte i arbeidsgruppen   Prosjektleder    

  

3. Mai 2021 
 

    PROSJEKTGRUPPEMØTE  
Gjennomgang av utkast til 
rapport og anbefalinger  

 Prosjektleder    

  

10. Mai 2021  
 

 Presentasjon av 
spørreundersøkelsen i Eldrerådet  

 v/ Anne Marit og Fredrik og 
prosjektleder  

  

 11. 5. 2021  
Kl 13.00 – 14.30 
Møterom Vefsn 
sykehjem  

 Arbeidsgruppemøte – NY redigert 
plan for arbeidet framover  

 Prosjektleder  ok  

25. mai 2021  
Møterom Vefsn  
Sykehjem kl 13.30 – 
15.00  

 Planlegginga av workshop 1 med  
Strategisk ledelse  
  

 Prosjektleder  ok  
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   Overordnet temaplan for Leve 
hele livet i Vefsn – foreslått i 
planstrategien  

 Kjetil Hoff  ok  

8. juni 2021  
HIAS 12 - 16  

 WORKSHOP 1 m/ Strategisk 
ledelse og inviterte 
ressurspersoner  

 Arbeidsgruppen  ok  

30. august   
Møterom Vefsn 
sykehjem 12.30 – 14.00    

Planlegging av workshop 2    Prosjektleder  ok  

7. sept 2021   
Fru Haugans hotell  
11.30 – 16.00  

 WORKSHOP 2 m/ strategisk 
ledelse og inviterte 
ressurspersoner  

 Arbeidsgruppen  ok  

27. sept 2021 
Formannskapssalen  

 PROSJEKTGRUPPEMØTE  
Plan for videre arbeid og 
tidsfrister.  

 Prosjektleder  ok  

4.10 2021  
Møterom Vefsn 
sykehjem 8 – 12   

 Arbeidsgruppen - skrivemøte   Arbeidsgruppen  ok  

 

29.10.2021  Arbeidsgruppemøte – fra rapport til 
temaplan  

Arbeidsgruppen  ok  

        

  AVBRUDD PGA CORONAUTBRUDD     

JAN - JUNI. 2022  FERDIGSTILLELSE AV  
KUNNSKAPSGRUNNLAG OG  
TEMAPLAN  

    

24. jan 2022  
12.00 – 13.30   
Teamsmøte  
  

Arbeidsgruppemøte  Prosjektleder / 
Arbeidsgruppen  

ok  

18. feb 2022  
9 – 11  
Møterom Vefsn  
sykehjem  

Arbeidsgruppemøte  Prosjektleder / 
Arbeidsgruppen  

ok  

28.2.2022  
Kl 10 – 11.30  
Teamsmøte  
  

Arbeidsgruppemøte   Prosjektleder / 
Arbeidsgruppen  

ok  

14.3.21  
Kl 12 – 13.30  
Teamsmøte  
  

Arbeidsgruppemøte   Prosjektleder / 
Arbeidsgruppen  

ok  

18.3.2022  
Kl 09.00 – 10.30   
Formannskapssalen,  
Rådhuset  
  

Prosjektgruppemøte  Prosjektleder / 
Arbeidsgruppen  

ok  

30.3. 2022 
Kl 08.00 – 09.00 
 
Teamsmøte 

Arbeidsgruppemøte   
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7.4   
Fra kl 12 – 13.00  
Formannskapssalen  

Styringsgruppemøte  Prosjektleder, gruppeleder  
Aldersvennlig samfunn og 
Prosjektansvarlig  

 ok 

9. og 11. mai 2022 
Møterom Vefsn 
sykehjem 

Arbeidsgruppemøte 
Forberedelse til Styringsgruppemøte 

 ok 

11.mai 2022 
Kl 12.30 – 16.00 
Fru Haugans hotell 

Styringsgruppemøte:  
Gjennomgang og evaluering av 
Temaplan. 

 ok 

24.5.2022 
8.00  –  09.30 
Møterom Vefsn 
sykehjem 

Arbeidsgruppemøte  ok 

16.6.2022 
10.00 – 11.30 
Møterom Vefsn 
sykehjem 

Arbeidsgruppemøte – siste 
redigeringer på temaplanen 
Og utsendelse til prosjektgruppen og 
styringsgruppen 

 ok 

30.8.2022 
Kl. 12.30 – 13.30 

Arbeidsgruppemøte –  
Planlegging av opplegg mot 
kommunestyrevedtak 

 ok 

12.sept 2022 
Kl 12.00 – 13.00 
Møterom Vefsn 
sykehjem 

Prosjektgruppemøte med 
presentasjon av ferdig Temaplan. 

 ok 

15.sept 2022 Styringsgruppemøte 
Godkjenning av Temaplan og 
organisering av arbeidet etter 
kommunestyrevedtaket. 

  

Oktober 2022 Temaplanen legges ut digitalt og med 
oppfordring til innspill   

Gruppeleder Aldersvennlig 
samfunn  

  

Oktober 2022  Gjennomgang av temaplan i 
kommunale råd og utvalg  
  

- Eldreråd v/ Karin 
- Omsorgsutvalget: v/Karin 

og Fredrik,  
- Oppvekst og kulturutvalg:  

Anne Marit og Elisabeth, 
- Utvalg for folkehelse, 

infrastruktur og klima 27. 
sept.v/ Kjetil og Tanja 

 

    

Nov. 2022  Kommunestyrebehandling med 
presentasjon av temaplan v / 
prosjektleder, gruppeledere. 

  

FASE 3.  
Aug 2022- des. 2024  

IMPLEMENTERING OG 
GJENOMFØRING  

    

      

       

    



 

SIDE 97  

      

      

    

FASE 4:   EVALUERING OG FORBEDRINGER      

      

      

       

Ferdig evaluering av 
rapport des. 2024  

Evaluering  - rapport      

31.12.2024  Prosjektet avsluttes i sin nåværende 
form   
Informasjon til styringsgruppe og 
event. kommunestyre om 
resultatoppnåelse. 

    

.  

  

  

Oppdatert 30.8.2022  

  

  


