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Leve Hele Livet – Aktiv i Vefsn.  

Planens undertittel, Aktiv i Vefsn, er fra prosjektgruppa et godt bilde på planens innhold. «Aktiv» kan 

referere til å være fysisk aktiv, være mentalt og sosialt aktiv, være aktiv som frivillig, delta aktivt i 

utviklingen av et godt lokalsamfunn, ha flere gode, aktive og friske år, aktivt bruke egne erfaringer og 

kunnskap i samarbeid med andre, delta i aktiviteter og ikke minst forebygge og være aktiv i 

planleggingen av egen alderdom. Dette er bare litt av hva tittelen kan illustrere. 
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Hva er en temaplan for Leve Hele Livet? 
Temaplanen for Leve hele livet – Aktiv i Vefsn er en tverrfaglig, strategisk plan med 

hovedvekt på utvikling av et aldersvennlig Vefsn. Planen skal bidra til utviklingen av et 

aldersvennlig samfunn som legger til rette for aktiv aldring. Gjennom lokal stedsutvikling skal 

vi skape omgivelser som gjør det mulig for eldre å være aktive samfunnsdeltakere så lenge 

som mulig. Planen skal også arbeide for bærekraftige velferdstjenester for eldre. 

Planen skal danne grunnlag for helhetlig tenking, prioriteringer og strategier innenfor 

områder som eksempelvis samfunnsutvikling, folkehelse og helse- og omsorg. Det er 

utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som viser at vi har forbedringspotensial på flere områder, 

blant annet brukermedvirkning, planlegging av egen alderdom, informasjons- og 

kunnskapsarbeid, samt å jobbe tverrfaglig/-sektorielt.  

Planen skal rulleres årlig for å fange opp endringer, som er nødvendige å ta hensyn til. For 

kommunens administrasjon vil temaplanen gjøre det enklere å jobbe mer målrettet, 

strategisk og effektivt. For innbyggerne vil temaplanen gi informasjon, og bidra til mer 

åpenhet. Den vil samtidig øke tilretteleggingen og utvikle de koordinerende tjenestene 

kommunen er ansvarlig for.  

Arbeidet med planen har vært omfattende og med bred faglig involvering. Det har også vært 

stor grad av medvirkning fra publikum og interesseorganisasjoner. Hele prosessen er 

beskrevet i detaljer i kunnskapsgrunnlaget som ligger ved. 

Handlingsplan  

Temaplanen har en handlingsdel som beskriver tiltak innenfor fem (5) ulike 

satsningsområder. De fem områdene er hovedtema i kvalitetsreformen Leve Hele Livet1. 

Det fremkommer hvem som har ansvaret for gjennomføringen, hvilke bærekraftmål det 

tilhører og når tiltaket skal gjennomføres. Det beskrives også om tiltaket kan løses med 

eksisterende midler eller krever nye midler. I arbeidet er det prioritert tiltak som kan 

gjennomføres uten for store ekstra kostnader. 

Hvert tiltak har en fargekode. Denne beskriver tiltakets status.  

Grønn – i drift/utført, Gul – igangsatt/underveis, Rød – ikke påbegynt 

Tiltak med grønn farge er presentert i kunnskapsgrunnlaget. 

 

Endring av fargekoder på de ulike tiltak vil inngå som en del av rullering av plan. 

Til slutt i dokumentet finnes en oversikt over begreper/faguttrykk. 

 

                                                           
1 Regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet, Meld. St. 15 (2017- 2018 
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Innledning 
I hele Norge er det slik at vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. Det er slik samfunnet 

vårt utvikler seg, både lokalt, nasjonalt og globalt. Å skape et aldersvennlig Vefsn handler om 

hva vi som samfunn kan gjøre for at hver enkelt skal få bruke sine ressurser på en god måte. 

For mange vil pensjonistalderen kunne vare i 20 -25 år. At denne tiden blir meningsfull for 

den enkelte og for samfunnet blir avgjørende. Skal vi lykkes med nettopp det, må vi tenke 

nytt. Vi må våge å prøve og feile, og viktigst av alt- jobbe sammen, kommunen, næringsliv, 

frivilligheten og enkeltmennesket.  

Det aller meste som påvirker vår helse og vår trivsel ligger utenfor helseapparatet. Venner, 

sosiale relasjoner, friluftsliv, trening, kulturtilbud og fritidsaktiviteter vet vi betyr mye, også 

for innbyggerne i Vefsn. Det ble bekreftet gjennom lokal medvirkning fra mer enn 2000 av 

kommunens innbyggere. Lokal samfunns- og stedsutvikling må være helsefremmende og 

bærekraftig i sin form, med blandet boligmasse, trygge møteplasser og 

forebygging/utjevning av sosiale forskjeller - som noen eksempler på dette.  

Endringer i befolkningssammensetningen vil få stor betydning for samfunnet vårt. Små og 

mellomstore distriktskommuner vil få en markant økning av eldre i befolkningen. Det 

utfordrer kommunen som den tradisjonelle tjenesteyteren. Det krever nye løsninger for å 

sikre innbyggerne i Vefsn kommune en god ramme for et godt liv – hele livet.  

Eldre i dag har jevnt over bedre helse enn tidligere generasjoner, fungerer godt i dagliglivet 

og er uavhengige ved stadig høyere alder. Såkalte funksjonsfriske leveår etter 70-årsalder 

har økt med flere år i løpet av de siste to tiårene både for kvinner og menn, viser resultater 

i en studie fra FHI. Funksjonsfriske leveår har økt med 4,1 år for menn, og 4,6 år for kvinner 

mellom 1995 og 2017. I FHI-studien gis det tydelige indikasjoner på at vi kan "komprimere" 

årene med sykdomsbyrde og behov for pleie, omsorg og helsehjelp. Studien er basert på 

HUNT2-data og finner at økende levealder de siste to tiårene følges av flere funksjonsfriske 

år, og at antall år med funksjonsbegrensninger blir redusert. Hvis økt levealder gir flere friske 

år, kan det ligge et potensial i at eldre med god helse også framover vil kunne leve lenger 

uten omfattende hjelp og bistand og utsette behovet for helse- og omsorgstjenester. 

Risiko for sosial isolasjon og ensomhet er størst i de eldste aldersgruppene. Resultatene fra 

Livskvalitetsundersøkelsen 20213 viser at i det store og hele, er eldre i Norge godt tilfreds 

med livet. Annen forskning viser at eldre i tidlig pensjonsalder er ikke mer ensomme enn 

andre aldersgrupper. Ensomheten er stabilt lav langt inn i alderdommen og rundt 70 år er 

faktisk tilfredsheten med livet på sitt høyeste. Ensomhet er markant mer utbredt blant de 

aller eldste. 

Den økende digitaliseringen av samfunnet og offentlige tjenester kan være utfordrende for 

mange eldre. Ifølge en kartlegging gjort av Kompetanse Norge regnes 600 000 nordmenn 

som ikke digitale. Hovedtyngden av de ikke digitale er over 60 år. Det er en utfordring 

hvordan eldres samfunnsdeltakelse og tilgang til nødvendig informasjon skal sikres, 

herunder helseinformasjon, råd om levevaner og muligheter for hjelp og bistand på ulike 

                                                           
2 Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 
3 Nasjonal undersøkelse av SSB, på oppdrag fra Helsedirektoratet, 2021 
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områder. Mange eldre henger godt med og mestrer den digitale hverdagen enten det 

handler om helsehjelp, offentlige tjenester og til å finne sosiale aktiviteter og møteplasser de 

ønsker å delta i. Utfordringen er at den raske digitale utviklingen kan være krevende å følge 

med på. 

Utviklingen vil påvirke en rekke sektorer i samfunnet og krever at vi tenker nytt for å sikre 

samfunnets bærekraft. Utviklingen fører til et økende press på kommunens helsetjenester. 

For å sikre en bærekraftig tjenesteutvikling kreves en dreining fra behandling til forebygging. 

Denne utviklingen innebærer blant annet tidligere innsats, fokus på brukermedvirkning og 

egenmestring, fysisk aktivitet og kosthold, innovasjon i velferdsteknologi og digitalisering. 

Den enkelte må ta ansvar for eget liv, forberede egen alderdom mens man er frisk og har 

ressursene til det, og vite at å investere i vennskap er en viktig faktor for å forebygge 

ensomhet som aldrende og kanskje enslig. 

Temaplanen du nå leser henger sammen med regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve 

hele livet, Meld. St. 15 (2017- 2018). Reformen viser til fem konkrete satsningsområder for 

fremtidig planlegging. Grunnleggende behov i dag må sikres uten at det går på bekostning av 

behovene til fremtidige generasjoner.  

Lokal kontekst 
 

Strukturer 

Ny sykehusstruktur på Helgeland er vedtatt. I dette øyeblikk er den endelige løsningen ikke 

klar, men det endelige resultatet av denne vil kunne ha direkte påvirkning på elementer i 

denne planen. Dette betinger at planen jevnlig revideres. 

Fastlegeordningen ble innført i 2001 og skulle sikre hver og en av oss sin egen faste lege. En 

lege som følger opp enkeltmennesket og sikrer kontinuitet i dets behandling. I dag er det 

mange kommuner som melder om utfordringer med å rekruttere leger til denne ordningen. 

Stor arbeidsbelastning og høyt arbeidspress går ofte igjen. Helseforetaksreformen i 2002 og 

samhandlingsreformen i 2012 medførte at en rekke oppgaver ble overført fra sykehusene til 

kommunene. I Vefsn er det også slik at ordningen er under press. Her finnes det et eget 

planverk i Vefsn kommune. 

Parallelt med arbeidet med denne planen er det iverksatt et arbeid for å se på fremtidens 

helse- og omsorgstjenester i Vefsn. Det ble gjort et lignende arbeid i 2018 av Agenda 

Kaupang. Noen av de konklusjoner som da ble gjort, og iverksatt tiltak utfra, vil nå vurderes 

på nytt. Dette arbeidet forventes fremlagt for politisk behandling i løpet av 2022. Denne vil 

ha betydning for enkelte tiltak som foreslås i temaplanen om Leve Hele Livet, og er da 

henvist til i handlingsplanen. 

Et nøkkelbegrep som gjennomsyrer en rekke områder i planen er kompetanse. Det må 

jobbes kontinuerlig med å sikre tilstrekkelig og ny kunnskap på ulike fagfelt og i prosjekter.  

Arbeidet med temaplanen for Leve Hele Livet er typer omsorgstjenester, bemanning og 

skalering av disse ikke berørt.  
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Kort om fakta – Vefsn 
Kommunens vedtatte planstrategi viser til kommunens folkehelseoversikt og ulike 
kommunefakta, relevant for kommunal planlegging. I arbeidet med denne temaplanen ligger 
det vedlagt eget kunnskapsgrunnlag. Videre i teksten gis en kort oppsummering av noen av 
de vesentlige forhold.  

 

Andelen eldre av befolkningen i Vefsn øker. Tall fra 20214 viser et totalt innbyggertall på 
13233 personer. Av disse er det 2164 personer som er eldre enn 70 år. Framskrivninger av 
folketall tilsier at andelen eldre over 80 år vil øke fra 818 personer i 2021 til 1112 i 2030. Det 
betyr 294 flere personer i aldergruppen neste 8 år.  
 
SSBs hovedalternativ for befolkningsframskriving viser en antatt befolkning i Vefsn i 2050 på 
11 888 personer. Andelen av befolkningen som ikke er i yrkesaktiv alder øker jevnt. Den 
forventede befolkningsutviklingen bekrefter dette. I tillegg er det slik at andelen i yrkesaktiv 
alder synker i samme periode.  
Andelen av befolkningen som er uføretrygdet i Vefsn er vesentlig. I aldersgruppen 18 – 67 år 
er det i Vefsn nesten 17% av befolkningen som mottar en uførestønad. Andelen blant den 
eldste delen av gruppen har ligget stabilt høyt rundt 40%, men andelen øker blant de yngre. 
Spesielt er det verdt å merke seg at i aldergruppen 45 – 54 år øker andelen signifikant. 
Samlet sett kan dette bli en stor utfordring for kommunen i årene fremover. 
 
Tall fra 2020 viser at det i Vefsn bor 872 mennesker alene, som er over 67 år. Antallet 
minstepensjonister synker. I 2017 viste statistikken fra NAV 418 minstepensjonister i Vefsn. 
Tall fra 2021 viser at dette tallet er redusert til 372.  
 
Ser vi på hvor personer over 70 år bor, med utgangspunkt i tallene fra 2018 og fordelt på 
skolekretser, fordeler det seg slik. 
 

 Sentrum 750 personer 

 Olderskog 630 personer 

 Kulstad 290 personer 

 Granmoen/Elsfjord 250 personer 
 
Hvor folk bor har betydning for hvilke kommunale tjenester som finnes i nærområdet samt 
tilgang på vesentlige servicefunksjoner. 
 
Det er klart flest eneboliger i Vefsn. 4133 stk pr 2021. Tilsvarende er det registrert 782 
leiligheter i kommunen. Andelen leiligheter øker ved nybygg. 16% ev innbyggerne i Vefsn 
leier bolig. Det er et politisk mål at Norge skal bli universelt utformet. 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. 

                                                           
4 4. kvartal 2021, SSB 
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FNs bærekraftsmål 

 

Vefsn kommune har gjennom kommunens planstrategi gjort en lokal inndeling av 

bærekraftsmålene. Det er brukt tre kjente begreper for inndeling. Miljømessig, sosial og 

økonomisk bærekraft5. I tillegg presenteres en fjerde dimensjon, Veien og målet. 

 Veien og målet - Målene 11 og 17 

 Miljømessig bærekraft - Målene 6, 7, 12, 13, 14, 15  

 Sosial bærekraft – Målene 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16 

 Økonomisk bærekraft - Målene 8, 9  

Samarbeid, mål 17, og bærekraftige byer og samfunn, mål 11, er i kommunens planstrategi 

definert som veien og målet. Komplekse problemstillinger krever samordnet innsats, både 

mellom forvaltningsnivå og innad i kommunen. Flere av kommunens planer de siste årene er 

utarbeidet i et tverrfaglig samarbeid. Også fremover er det viktig å koordinere planarbeidet 

slik at kommunen arbeider på tvers av organisatorisk inndeling. Det er videre et mål om å 

involvere innbyggerne, frivilligheten og næringslivet i større grad i de ulike planprosessene. 

Temaplanen for «Leve hele livet» er et svært godt eksempel på tverrfaglig samarbeid, bred 

involvering og stor grad av medvirkning.  

Bærekraftig utvikling er et overordnet mål for samfunnsutviklingen i Norge og globalt. I 

realiseringen av dette målet er en befolkning med god helse og livskvalitet, og en rettferdig 

fordeling av dette, en viktig forutsetning. 

                                                           
5 Brundtlandkommisjonen 1987 “Vår felles framtid” la grunnlaget for denne tre-delingen av bærekraftig 
utvikling. 
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Økonomisk bærekraft 

Kvalitetsreformen Leve hele livet skal bidra til en fremtidig bærekraftig kommuneøkonomi. 

Uten endringer og tiltak i årene fremover vil behovet for helsetjenester øke i betydelig grad, 

ut fra endringene i alderssammensetningen. På kort sikt bør strukturer for et aldersvennlig 

lokalsamfunn bygges opp. Målet er at den innsatsen som legges inn på kort sikt bidrar til å 

redusere noen av de økte utgiftene som kommer lenger frem. Den enkelte innbygger må ta 

større ansvar for å forberede egen alderdom, eksempelvis gjennom å sikre en bolig man kan 

bo lenge og trygt i, investere i sosiale nettverk og gjerne bruke litt av egen fritid til beste for 

andre. 

Det er likevel uunngåelig at kommunen vil få økte utgifter til helsetjenester i årene fremover. 

Innovasjon og ny teknologi blir essensielle verktøy i dette arbeidet.  

Sosial bærekraft 

Utdanning, anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud er noen 

brikker innen sosial bærekraft. Sosiale forhold sier dermed noe om hvordan mennesker har 

det i et samfunn, om de får oppfylt rettighetene sine, og om de har mulighet til å påvirke 

egne liv og samfunnet de lever i.  

Et viktig mål er at temaplanen skal bidra til økt sosial bærekraft for innbyggerne i Vefsn, og 

da særlig de eldre. Vefsn har et rikt og variert kulturliv. Kommunen har uante muligheter for 

fysisk aktivitet og friluftsliv. Det må fortsatt utvikles treffsteder og møteplasser rundt om i 

kommunen. Det må legges til rette for medvirkning og deltagelse, og det er viktig at 

muligheten for å stå lenger i arbeid styrkes. En slik samfunnsutvikling vil gi innbyggerne økte 

muligheter for aktivitet i hverdagen og bidra til å forebygge ensomhet. 

Miljømessig bærekraft 

Arbeidet med temaplanen vil også kunne ha positiv innvirkning på miljøet. Utvikling av 

aldersvennlige lokalsamfunn kan for eksempel føre til mindre reisebehov. Det vises her 

særlig til samlokalisering av bygg/tjenester, digitale løsninger i tjenester og mer fleksible 

boformer.  

Andelen biler i kommunens bilpark som benytter fossilt brennstoff må jevnlig reduseres.  

Vefsn storkjøkken er en viktig brikke i arbeidet for mindre matsvinn og kortreist mat for 

helsetjenestene. 
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Kvalitetsreformens satsningsområder 

Et aldersvennlig samfunn 

Mål:  

Møte utfordringen med økende antall eldre. 

 

Strategi:  

De eldre skal selv bidra. De må involveres, gis muligheter og ansvarliggjøres. Det skal inngås 

tette samarbeid mellom kommune og andre offentlige myndigheter, lokalt næringsliv, 

frivillige lag og forening og sivilsamfunn.  

Om temaområdet: 

Et aldersvennlig Vefsnsamfunn kan forstås som et inkluderende og tilgjengelig miljø som 

fremmer aktiv aldring.  Arbeidet med et aldersvennlig Vefsnsamfunn kommer hele 

befolkningen til gode. En kommune som er trygt, inkluderende og tilgjengelig for eldre, vil 

også være det for barn. 

Den demografiske utviklingen i Vefsn vil påvirke og ha konsekvenser for de fleste av 

kommunens institusjoner, sektorer og markeder, og vil kreve nye løsninger og skape 

endringer på en rekke områder. Samtidig ser vi at store nye generasjoner eldre vil ha høyere 

utdanning, bedre helse, bedre boliger og bedre økonomi. Det kan bli av avgjørende 

betydning at de tar i bruk sine ressurser for å møte alderdommens utfordringer og 

muligheter. 

Et aldersvennlig Vefsnsamfunn skapes ved å sette brukerperspektivet først, og mobilisere 

arbeids- og næringsliv, kommuner og lokalsamfunn, sivilsamfunn og interesseorganisasjoner. 

Strategien skal stimulere til bred innsats i et langsiktig perspektiv. Vefsn kommune, som 

myndighet, tjenesteutvikler, demokratisk arena og samfunnsutvikler må sitte seg i førersete 

for å fremme løsninger for å fremme en aldersvennlig kommune. 

 

Temaområdets fem løsninger: 

1. Planlegg for egen alderdom 

Programmet skal utfordre befolkningen til å planlegge egen alderdom gjennom en 

kampanje med fokus på å: 

 Tilrettelegge egen bolig 

 Investere i venner/sosialt nettverk 

 Opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv 

 

2. Eldrestyrt planlegging 

Vefsn kommune må sette et aldersvennlig samfunn på dagsorden i kommunal 

planlegging, og definerer hva det innebærer i egen kommune etter dialogprosesser 

med de eldre i egen kommune.  
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3. Nasjonalt nettverk 

Vefsn kommune må tilslutte seg nettverk for aldersvennlige byer og kommuner. 

Intensjonen er å få oppdatert kunnskap og støtte til det lokale arbeidet.   

 

4. Partnerskapsordning 
Vefsn kommune skal gå i dialog med lokalt næringsliv og organisasjonsliv. Det må 
skapes arenaer for dialog med nasjonale aktører, samt faglig støtte og bistand av 
hverandre, i arbeidet med å bli aldersvennlige og dra nytte av de mulighetene den 
eldre befolkning representerer.  
 

5. Seniorressursen  
Programmet vil også handle om å ta i bruk den ressursen eldre representerer 
gjennom ulike organisasjonsformer i offentlig og privat regi og næringsutvikling. For 
kommunen betyr det blant annet: 

 Støtte organisering av frivillige seniortiltak 

 Vurdere seniorkompetanse og seniorbedrifter i sitt næringsutviklingsarbeid 

 Rekruttere seniorer som frivillige ressurser på ulike kommunale fagområder 

 Ha en god seniorpolitikk som legger til rette for at egne ansatte kan stå lenge i 
arbeid 
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Handlingsplan Et Aldersvennlig samfunn 

Bærekraftmål 
 

 

Løsninger 
 

 

 
 
 
 

Tiltak 

 
 
 
 

Ansvarlig 

 
 
 
 

Når 

 
 
 
Nye midler eller 

eksisterende 
midler 

 Strategier og mål som 
er gjennomført/ på 
plass i Vefsn 
kommune 

Viser til vedlagt rapport 
«Kunnskapsgrunnlag» side 19. 

   

3, 5, 10, 11, 17 Planlegg egen 
alderdom 

Utarbeide og gjennomføre 
holdningskampanjer.  
Mål om å utfordre befolkningen til å 
planlegge for egen alderdom. Fokus: 
1. tilrettelegge egen bolig 
2. investere i venner/sosialt nettverk 
3. opprettholde best mulig 
funksjonsevne gjennom et aktivt liv 
 

Kommunedirektør 2023 Ny bevilgning er 
påkrevd, anslag ca 
kr 150 000,- 

3, 10, 11, 17 Planlegg egen 
alderdom 

Utarbeide og gjennomføre en 
brukerundersøkelse om bolig, for 
innbyggere over 40 år 
 

Kommunedirektør 2023 Ny bevilgning er 
påkrevd, anslag ca 
kr 200 000,- 

1, 2, 3, 5, 10, 11, 17 Planlegg egen 
alderdom 

Bruke boligpolitisk plan aktivt i 
arbeidet med nye 
boliger/boligformer.  
 

Kommunedirektør Kontinuerlig Eksisterende 
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1, 2, 3, 5, 10, 11, 17 Planlegg egen 
alderdom 

Gjennom reguleringsplaner og 
utbyggingsavtaler skal det være 
fokus  på å tilrettelegge for 
boligprosjekt med varierte 
boligtyper, som sikrer mangfold i 
målgrupper og boligmiljø. 

Kommunalsjef 
infrastruktur og 
samfunnsutvikling 

Kontinuerlig Eksisterende 

1, 3, 9, 10, 11, 17 Planlegg egen 
alderdom 

Nye boliger, for eldre, må plasseres 
slik at beboerne i størst mulig grad 
kan klare seg selv. Nærhet til 
servicefunksjoner, aktiviteter, 
kulturtilbud og lege.   

Kommunalsjef 
infrastruktur og 
samfunnsutvikling 

Kontinuerlig Eksisterende 

3, 9, 10, 11, 17 Planlegg egen 
alderdom 

Planlegge og gjennomføre en 
informasjonsmesse: «Planlegg egen 
alderdom». Messen skal styrke 
kunnskap om rettigheter, plikter, 
universell utforming, aktivitet, 
ernæring og felleskap. Samarbeid 
med private utbyggere osv 

Enhetsleder  
folkehelse 

2024 Søkes 
prosjektmidler 

3, 4, 5, 10 , 11, 17 Planlegg egen 
alderdom 

Styrke eldre sin digitale kompetanse. 
Kartlegge, samarbeide og 
gjennomføre kompetanseløft. 

Enhetsleder folkehelse 
og enhetsleder 
helsetjenesten 

2023/2024 Ny bevilgning er 
påkrevd, anslag ca 
kr 50 000,- 

3, 5, 9, 11, 17 Eldrestyrt planlegging Sortere og lage oppsummeringer av 
kunnskap fra innbyggerdialogen, 
helhetlig og sektorvis. Innspill fra 
denne skal innarbeides i 
kommuneplanens samfunnsdel og 
andre relevante planer 

Prosjektgruppa Leve 
Hele Livet 

2022/2023 Eksisterende 

9, 11, 17 Eldrestyrt planlegging Bruke eldrerådet aktivt. 
I kommunale kartleggingsprosesser 
skal eldrerådet involvere 
kommunens eldre innbyggere til 
deltagelse.  

Kommunalsjef helse og 
omsorg 

Kontinuerlig Eksisterende 
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9, 10, 11, 17 Eldrestyrt planlegging Eldre skal medvirke når kommunen 
opparbeider nye rekreasjonsarealer 
utendørs. 

Kommunalsjef 
infrastruktur og 
samfunnsutvikling 

Kontinuerlig Eksisterende 

3, 10, 11, 17 Eldrestyrt planlegging Etablere et system/samkjøring for 
overordnet brukerrådsmedvirkning. 
Bør ha faste møter med eldreråd og 
omsorgsutvalg. 

Kommunalsjef helse og 
omsorg 

2023 Eksisterende 

1, 3, 5, 9, 10, 11, 17 Nasjonalt nettverk og 
Partnerskapsordning 

Kartlegge nettverk for samarbeid. 
 
Vefsn kommune skal delta i 
eksisterende nettverk for et 
aldersvennlig Norge, og være en 
pådriver lokalt i arbeidet med et 
aldersvennlig Vefsn. 

Enhetsleder folkehelse 
 
Enhetsleder folkehelse 

2023 Eksisterende 

3, 10, 11, 17 Seniorressursen Utvikle og gjennomføre 
«Seniorsamtalen», for alle 
kommunalt ansatte over 60 år 

HR-sjef 2024 Prosjektmidler  

3, 10, 11, 17 Seniorressursen Utarbeide en livsfasepolitikk for 
ansatte i Vefsn kommune  

HR-sjef 2022/2023 Eksisterende 

3, 5, 8, 9, 10, 11, 17 Seniorressursen Samarbeide med lokalt næringsliv 
for at eldre skal kunne stå lengre i 
arbeidslivet. 

Kommunedirektør og 
MON 

2023/2024 Eksisterende 

3, 10, 11, 17 Seniorressursen Utarbeide en årlig 
kommunikasjonsplan og 
markedsføringskampanje. Mål om å 
rekruttere flere frivillige i Vefsn  
 

Enhetsleder folkehelse 2023/2024 Eksisterende 

9, 10, 11, 17 Seniorressursen Etablere intern arbeidsgruppe i 
Vefsn kommune for de som jobber 
mot frivillig sektor. 

Enhetsleder folkehelse 2022/2023 Eksisterende 

9, 10, 11, 17 Seniorressursen Realisere prosjekt «Senior-VÆXT». 
Et rådgivende seniormiljø med bred 
kompetanse.  

Enhet folkehelse og 
MON 

2025 Eksisterende 
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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. 
 
Strategi: 
Skape økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap. 
 
Om temaområde: 
Leve hele livet er en reform for aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Målet er å ta vare 
på eldres forhold til familie, venner og sosialt nettverk og skape gode opplevelser og møter 
på tvers av generasjonene. Aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap er viktig for alle 
mennesker gjennom hele livet. Når temaet aktivitet og fellesskap er valgt som ett av 
hovedområdene for denne reformen, er det fordi fysisk, kulturell og sosial aktivitet og 
deltakelse er særlig viktig i alderdommen når både helsa og det sosiale nettverket ofte er i 
endring. Fysisk, sosial og kulturell aktivitet skal være tilpasset den enkelte eldres interesser, 
ønsker og behov. Når livet blir ekstra sårbart, skal eldre få mulighet til samtale, motivasjon 
og støtte. Slik skal eldre få mulighet til å leve livet – hele livet. 
 
 
 
 
Temaområdets fem løsninger: 
 

1. Gode øyeblikk 
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.  
 

2. Tro og liv 
Helse- og omsorgstjenestene må sørge for at den enkeltes tro- og livssynsutøvelse og 
behov for samtaler om eksistensielle spørsmål blir ivaretatt. Helse og 
omsorgstjenesten bør derfor innføre faste prosedyrer og samarbeide med tro- og 
livssynssamfunn slik at de kan møte brukernes og de pårørendes behov. 
 

3. Generasjonsmøter 
Å skape generasjonsmøter handler både om å etablere møteplasser mellom unge og 
eldre i dagliglivet, og om å organisere aktivitet og virksomhet på tvers av 
generasjonene. Det kan for eksempel skje på skoler og arbeidsplasser, eller i 
sykehjem og nærmiljø. 
 

Organisering handler om å legge opp arrangementer, aktiviteter og virksomhet slik at 
de inviterer til generasjonsfellesskap, og skaper gjensidig forståelse og utveksling av 
kunnskap og erfaringer. Mange savner venner og sosialt nettverk. 
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4. Samfunnskontakt 
Helse- og omsorgstjenesten bør vurdere å opprette en funksjon som 
samfunnskontakt. En samfunnskontakt er bindeledd og koordinator mot nærmiljø, 
familie og pårørende, frivillige, næringsliv, organisasjoner, institusjoner i 
lokalsamfunnet.  
 
Videre er en sentral målsetting å styrke ulike former for samarbeid og deltakelse, for 
eksempel mellom skole, barnehage og sykehjem, for å utvikle en helhetlig helse- og 
omsorgstjeneste og et inkluderende og godt lokalsamfunn. En samfunnskontakt kan 
være en nøkkelperson i arbeidet for å skape en bærekraftig frivillighet og et levende 
lokalsamfunn. 
 

5. Sambruk og samlokalisering 
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. Integrering i øvrig bomiljø, samlokalisering med annen virksomhet og 
sambruk av lokaler, legger grunnlag for gjensidig utnyttelse av ressurser, felles 
aktiviteter, uformelle møter og sosial omgang. 
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Handlingsplan Aktivitet og fellesskap 

Bærekraftmål 
 

 

Løsninger 
 

 
 

 
 
 
 

Tiltak 

 
 
 
 

Ansvarlig 

 
 
 
 

Når 

 
 
 
Nye midler eller 

eksisterende 
midler 

 Strategi og mål som 
er gjennomført/på 
plass i Vefsn 
kommune 

Viser til vedlagt rapport 
«Kunnskapsgrunnlaget» side 25. 

   

3, 4, 5, 9, 10, 11, 17 Gode øyeblikk Prosjekt – lyst på livet – livshjulet. Enhetsleder 
helsetjenesten 

2022 og 
løpende 

Prosjektmidler 

3, 10, 11, 17 Gode øyeblikk Prosjekt – flere treningsgrupper «Sterk og 
stødig» 

Enhetsleder 
helsetjenesten 

2022/2023 Prosjektmidler og 
eksisterende  

1, 3, 5, 10, 11, 17 Gode øyeblikk Organisere og styrke skysstilbud for eldre. Til 
aktiviteter ved Byparken seniorsenter, 
dagplasser samt til andre tilbud. 

Enhetsleder 
helsetjenesten 

2023 Eksisterende og 
nye 

1, 3, 5, 10, 11, 17 Gode øyeblikk Kartlegge og avgjøre hva Vefsn frivilligsentral 
skal være for fremtiden?  

Enhetsleder 
folkehelse 

2022-2023 Eksisterende 

1, 3, 5, 10, 11, 17 Gode øyeblikk Aktivitetsoversikt på nett. 
www.fritidivefsn.no 
 informasjon fra lag og foreninger 

Enhetsleder 
folkehelse 

2022-2023 Eksisterende 

1, 3, 5, 10, 11, 17 Gode øyeblikk Utvikle et system for å nå de som opplever 
ensomhet. Samarbeid med frivillige lag og 
foreninger for nye og eksisterende tilbud, 
som eks «besøksvenn» ordning. Inkludere 
ulike livssynssamfunn i arbeidet. 

Enhetsleder 
helsetjeneste og 
folkehelse. 

2024 Prosjektmidler 

http://www.fritidivefsn.no/
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3, 5, 9, 10, 11, 17  Sambruk og 
samlokalisering 

Kartlegge løsninger og kostnader for 
fellesareal på nåværende og fremtidige 
omsorgsboligkompleks. 
 

Prosjektteam bygg og 
plan 

2023-2024 Eksisterende  

1, 2, 3, 10, 11, 17 Generasjonsmøter Middag for en «hundrings». Etablere 
samarbeid med lokale restauranter om å 
tilby et dagens måltid. 
 

Enhetsleder 
folkehelse 

2023/2024 Eksisterende 

1, 3, 11, 17 Gode øyeblikk Utrede muligheter for aktivitetspark for alle 
aldersgrupper ved sykehjemmene, Byparken 
og eventuelt torget. 
 

Enhetsleder 
folkehelse og 
enhetsleder 
sykehjemstjenesten, 
avdelingsleder park, 
teknisk etat 

2023 - 2025 Ny bevilgning er 
påkrevd, anslag kr 
400 – 600 000,- 
 
Prosjektmidler? 
 

1, 3, 11, 17 Gode øyeblikk Etablere faste treningstilbud for beboere på 
bemannede omsorgsboliger 
 

Enhetsleder 
hjemmetjenesten 

2022 og 
løpende 

Eksisterende 

3, 10, 17 Gode øyeblikk Lærings- og mestringskurs for eldre med 
kroniske sykdommer. Samarbeid med 
Lærings- og mestringssenteret i 
Helgelandssykehuset. Styrke samarbeid og 
innhold i kurstilbud. 
 

Leder av 
kvalitetsavdeling og 
prosjektgruppen for 
gode pasientforløp 

2023 og 
løpende 

Eksisterende 
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Mat og måltider 
 
Mål:  
Skape gode måltider og redusere underernæring. 
 
Strategi: 
Riktig mat til rett tid basert på behovet til den enkelte, valgfrihet og systematisk 
ernæringsarbeid. 
 
Om temaområdet: 
Leve hele livet er en reform for større matglede. God mat er grunnleggende for god helse og 
livskvalitet hele livet. Målet er å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring. 
Eldre skal få næringsrik mat som både ser god ut, dufter godt og smaker godt. Maten skal 
være tilpasset den enkeltes behov og serveres i en hyggelig ramme. Mange eldre mener at 
gode måltider er en av hverdagens viktigste begivenheter. Eldre bør få større mulighet til å 
velge hva de vil spise, og når de vil spise og dele et godt måltid med andre. Slik skal eldre få 
mulighet til å leve livet – hele livet. 
 
Temaområdets seks løsninger: 
 

1. Det gode måltidet 
Vefsn kommune vil tilby eldre brukere av helse- og omsorgstjenester næringsrik mat 
som både ser god ut, dufter godt og smaker godt, er tilpasset den enkeltes 
forutsetninger og behov og serveres i en hyggelig ramme. Det bør legges til rette for 
sosiale måltidsfellesskap for de som ønsker det. Samarbeid om innkjøp, matlaging og 
servering gir gode muligheter for aktivitet og deltakelse.  
 
Et godt måltid handler om å aktivisere smak, lukt og synssans. At eldre får næringsrik 
mat som både ser god ut, dufter godt og smaker godt betyr at både 
sammensetningen og presentasjon av maten må settes på dagsorden i sykehjemmet, 
i hjemmetjenesten og i sykehus. Å presentere den næringsrike maten på en delikat 
måte er viktig for appetitten og måltidsgleden. 

 
2. Måltidstidstider 

Helse- og omsorgstjenesten vil ha som ambisjon at 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 gå mer enn elleve timer 
mellom kvelds- og frokostmåltidet. 

 
3. Valgfrihet og variasjon 

Den enkelte må i størst mulig grad få mulighet til å ivareta egne mattradisjoner og 
spisevaner når det gjelder meny, tidspunkt for måltidene og hvem de vil spise 
sammen med. Det betyr at helse- og omsorgstjenesten ønsker å fange opp 
individuelle ønsker og behov. 

 
4. Systematisk ernæringsarbeid 

Systematisk ernæringsarbeid handler om å følge opp den enkeltes ernæringsbehov 
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for å unngå under- og feilernæring. Dette betyr at alle pasienter og brukere i sykehus, 
sykehjem og brukere med vedtak om hjemmesykepleie må kartlegges for 
ernæringsstatus, videre skal ernæringsmessig risiko vurderes og om nødvendig må 
det utarbeides en individuell ernæringsplan. 

 
5. Kjøkken og kompetanse lokalt 

Å sikre en god mat- og ernæringsomsorg til eldre brukere innebærer: 
 

 At alle kommuner bør ha kjøkken- og matfaglig kompetanse i helse- og 
omsorgstjenesten uavhengig av hvor maten produseres 

 At det utredes hvordan man bedre kan legge til rette for utformingen av et 
eget tilskudd til renovering, etablering og gjenetablering av lokalkjøkken  

 
6. Arenaer for å samles rundt måltidet - i lokalsamfunnet 

Mat og måltid handler om mer enn tilstrekkelig ernæring. Flere faktorer har 
betydning for matlysten og hvor mye vi spiser. Måltidet representerer også et sosialt 
fellesskap. Derfor er det viktig at kommunen retter oppmerksomhet på 
måltidsfellesskap og de sosiale rammene rundt mat og måltider når det skal 
planlegges nye boligfellesskap. Det må legges til rette for sosiale fellesarealer hvor 
det blant annet er mulighet for å spise sammen. 
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Handlingsplan Mat og Måltider 

Bærekraftmål 
 

 

Løsninger 
 

 
 

Tiltak Ansvarlig Når Nye midler eller 
eksisterende 
midler 

 Strategi og mål som er 
gjennomført/på plass i Vefsn 
kommune 

Viser til vedlagt rapport 
«Kunnskapsgrunnlaget» side 32. 

   

2, 3, 10, 11, 17 Det gode måltidet   
 
 

Fokusere på innbydende omgivelser og 
ro rundt måltid.  

Enhetsleder 
sykehjemstjenesten 
og hjemmetjenesten 
 
 

2022 og 
løpende 

Eksisterende 

2, 3, 10, 11 Det gode måltidet   Middag bør serveres på fat og ikke i 
emballasje 
 

Enhetsleder 
hjemmetjenesten 

2022 og 
løpende 

Eksisterende 

2, 3, 10, 11, 17 Det gode måltidet   
 

Utrede muligheten for en «spisevenn-
ordning» i Vefsn kommune.  
 

Enhetsleder for 
folkehelse 

2024 Prosjektmidler  
 
 

 
2, 3, 10, 11, 17 

Det gode måltidet   Tilrettelegge for bestilling av mat til 
pårørende for samspising både i 
institusjon og for hjemmeboende.  
Kartlegge og vurdere digitalt verktøy for 
bestilling av mat. 
 

Enhetsleder 
sykehjemstjenesten/ 
hjemmetjenesten 

2022 og 
løpende 

Eksisterende.  
Vil kreve ny 
bevilgning ved 
innkjøp av digitalt 
verktøy. 

2, 3, 10, 11, 17 Det gode måltidet   Utfordre utbyggere til å vurdere behov / 
muligheter for fellesareal i leilighetsbygg. 

Kommunalsjef 
infrastruktur og 
samfunnsutvikling 

2022 og 
løpende 

Eksisterende 
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2, 3, 10, 17 Måltidstider 
 

Tilrettelegge for at nattfasten ikke 
overstiger 11 timer.  

Enhetsleder 
sykehjemstjenesten 
og enhetsleder 
hjemmetjenesten 
 

2022 og 
løpende 

Eksisterende 

2, 3, 10, 11, 17 Måltidstider Kartlegge behov og implementere tiltak 
for bedre oppfølging av måltider for 
pasienter i hjemmetjenesten.  
 

Enhetsleder 
hjemmetjenesten 

2022 og 
løpende 

Eksisterende og 
nye 

2, 3, 10, 11, 17 Valgfrihet og variasjon 
 

La brukerråd aktivt bidra med å 
planlegge menyer fra Vefsn storkjøkken. 
 

Enhetsleder 
sykehjemstjenesten 

2023 Eksisterende 

2, 3, 10, 17 Systematisk ernæringsarbeid  
 

Tilsetting i stilling for ernæringsfysiolog. 
 

Leder 
kvalitetsavdelingen 

2022 Midler bevilget. 

 
3, 10, 17  

Systematisk ernæringsarbeid Styrke kompetansen hos ansatte om 
praktisk bruk av ernæringsjournal i 
tjenestene. Ernæringsjournal inngår i 
pasientjournalen og skal kvalitetssikre 
den enkeltes tiltak for et godt kosthold. 
 

Enhetsleder 
sykehjemstjenesten 
og enhetsleder 
hjemmetjenesten 

2022 og 
løpende 

Eksisterende 

3, 10, 17 Systematisk ernæringsarbeid Gi opplæring og informasjon til brukere 
og pårørende om tema mat og ernæring. 

Leder 
kvalitetsavdelingen 

2023 og 
løpende 

Eksisterende 

2, 3, 10, 17 Systematisk ernæringsarbeid  Systematisk kartlegging og oppfølging av 
tiltak for å forebygge underernæring hos 
tjenestemottakere. 

Enhetsleder 
sykehjemstjenesten 
og enhetsleder 
hjemmetjenesten 
 

2023 og 
løpende 

Eksisterende 

2, 3, 4, 10, 17 Kjøkken og kompetanse 
lokalt  
 
 

Øke kunnskap om mat og måltidskulturer 
fra andre land. For ansatte ved kjøkken 
og helse og omsorgstjenesten.  

Enhetsleder 
sykehjemstjenesten 

2023 og 
2026 

Eksisterende 
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2, 3, 4, 10, 17 Kjøkken og kompetanse 
lokalt  
  
 

Gode rutiner for tilberedning og 
servering av mat ute i 
sykehjemsavdelinger eller hos 
hjemmeboende. 
 

Enhetsledere ved 
sykehjemstjenesten, 
hjemmetjenesten og 
miljøterapitjenesten  

2022 og 
løpende 

Eksisterende 

3, 10,  Kjøkken og kompetanse 
lokalt 

Styrke samarbeid med logoped, eks 
svelgeproblematikk. 

Enhetsleder 
sykehjemstjenesten 
og enhetsleder 
hjemmetjenesten 

2022 og 
løpende 

Eksisterende 
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Helsehjelp 
 
Mål:  
Helse- og omsorgstjenestene skal i større grad ta utgangspunkt i de eldres behov og la eldre 
få være sjef i eget liv lengst mulig. 
 
Strategi: Forebygging av helseutfordringer, mer fokus på kartlegging av fremtidige 
helseutfordringer hos den enkelte, fokus på mestring i hverdagen og bedre tilrettelagt 
miljøbehandling. 
 
Om temaområdet: 
Leve hele livet er en reform for å skape de eldres helse- og omsorgstjeneste, der det viktigste 
spørsmålet er: Hva er viktig for deg? Eldre skal føle seg verdsatt og sett og bli involvert i 
beslutninger som angår dem selv. Eldre skal få mulighet til å leve hjemme så lenge som mulig 
og få støtte til å mestre hverdagen, på tross av sykdom og funksjonssvikt. Samtidig skal de ha 
trygghet for å få hjelp når de trenger det. Når livet går mot slutten, skal eldre få god 
lindrende omsorg og pleie.  
 
Lokale svar som har fremkommet gjennom dette arbeidet har pekt på at sykehusstruktur og 
nærhet til sykehustjenester er viktig for de fleste, uansett alder. Mange eldre i Vefsn er godt 
fornøyd med de helsetjenestene som finnes, men ønsker seg bedre forutsigbarhet for at det 
finnes tilgjengelige sykehjemsplasser og hjemmetjenester når behovet er der. I tillegg løftes 
fastlegens rolle og tilgjengelighet som svært viktig for mange eldre.  
 
 
Temaområdets fem løsninger: 
 

1. Hverdagsmestring:  
Eldre skal ha mulighet til å være mest mulig selvhjulpne, også  
når de mottar helse- og omsorgstjenester. Alle bør få vurdert sitt behov og potensial 
forrehabilitering og egenomsorg før det iverksettes tiltak som kompenserer for tap 
av funksjonsevne. 

 
2. Proaktive tjenester:  

Tjenestene oppsøker aktivt innbyggere som ikke selv oppsøker helsetjenesten og 
tilbyr oppfølging. Formålet er at tjenester settes inn på et tidlig tidspunkt i stedet for 
å vente på at den enkelte selv tar kontakt. 

 
3. Målrettet bruk av fysisk trening:  

Eldre bør få tilbud om fysisk trening og aktivitet som forebyggende, behandlende og 
rehabiliterende tiltak. 
 

4. Miljøbehandling:  
Eldre får tilbud om miljøbehandling som kan øke mestring og velvære, skape nye 
muligheter for kommunikasjon, dempe angst og uro og redusere unødig 
legemiddelbruk. 
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5. Systematisk kartlegging og oppfølging:  
Tegn på utvikling av sykdom, funksjonstap eller problemer fanges opp for å komme 
tidlig i gang med riktige tiltak. 
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Handlingsplan Helsehjelp  

 
Bærekraftmål 

 

 
Løsninger 

 

 
 

 
Tiltak 

 
Ansvarlig 

 
Når 

 
Nye midler eller 

eksisterende 
midler 

 Strategi og mål 
som er 
gjennomført/på 
plass i Vefsn 
kommune 

Viser til vedlagt rapport «Kunnskapsgrunnlaget» 
side 40. 

   

3, 9, 10, 11 Hverdagsmestring Utarbeides strategisk plan for bruk av 
velferdsteknologi i Helse- og omsorgstjenesten. 
Planen skal inneholde eget kapittel om 
kompetansebehov. Eks på mulige tiltak: 
 

 Røykvarslere som kobles til 
trygghetsalarmen 

 Digital hjemmeoppfølging – med f.eks 
KOMP pro 

 GPS klokker 

 Robotstøvsugere  

 Avstandsoppfølging av ulike 
pasientgrupper – eks KOLS og diabetes.  

 Sykkel fra Motitech. Bruker sykler til 
bilder på tv. Eks fra hjemstedet ditt. 

 Medisinroboter og Room Mate 

 Kamera og sensorteknologi 

Kommunalsjef helse 
og omsorg 

2023 Må sees i 
sammenheng med 
kartlegginger 
gjennomført i 
«Fremtidens helse- 
og 
omsorgstjenester» 
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3, 17 Hverdagsmestring Styrke fokus på hverdagsrehabilitering gjennom 
å utvikle bedre rutiner knyttet til samarbeidet 
om pasientens/brukerens psykiske helse og 
rehabiliteringsbehov. 

Enhetsleder 
helsetjenesten 

2023-
2024 

Eksisterende  

3, 9, 10, 11 
 
 
 

Hverdagsmestring Fokus på tilgang til internett i hele kommunen. 
Indirekte går brukere i distrikt glipp av 
velferdsteknologi grunnet manglende nettilgang. 
Helsepersonell har vansker med bruk av 
teknologiske løsninger grunnet manglende 
nettforbindelse 
 
Sikre digital infrastruktur i omsorgsbyggene i 
kommunen slik at velferdsteknologi kan brukes 
fullt ut. 
 

Kommunalsjef 
infrastruktur og 
samfunnsutvikling  
 
 
 
 
Økonomisjef  

2022 og 
løpende 
 
 
 
 
 
2022 og 
løpende 

Eksisterende 
 
 
 
 
 
 
Ny bevilgning er 
påkrevd.  

3, 10, 11 Hverdagsmestring Vurdere økt ressurs ergoterapitjenester.  
For lang ventetid på hjelpemidler og 
tilrettelegging i hjemmet til eldre. Henvisninger 
har økt betraktelig de siste årene, og det er lite 
nye tilførte ressurser. Rett dimensjonerte og 
tilrettelagte ergoterapitjenester er viktig for 
hverdagsmestring hos eldre. 
 

Enhetsleder 
helsetjenesten 

2023 Eksisterende. 
 
Eventuell ny ressurs 
vil kreve nye midler. 

3, 9, 10, 11, 17 
 
 

Proaktive tjenester Utrede etablering av «Sykepleieklinikk», som et 
ledd i arbeidet med bedre brukeropplevelser og 
riktig kompetanse til riktig tid.  En 
sykepleieklinikk tilbyr hjelp til eksempelvis 
sårstell, injeksjoner, veiledning og opplæring 
med fast timeavtale. Dette er et tilbud til de som 
har mulighet til å motta hjelp utenfor hjemmet.  
 
 

Kommunalsjef helse 
og omsorg 

2024-
2025 

Må sees i 
sammenheng med 
kartlegginger 
gjennomført i 
«Fremtidens helse- 
og 
omsorgstjenester» 
og TØRN prosjektet i 
hjemmetjenesten. 
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3, 9, 10, 17 
 

Proaktive tjenester Utrede etablering av «Primærhelseteam» som et 
forebyggende og proaktivt helsetilbud.  
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.  
 

Enhetsleder 
helsetjenesten 

2023-
2024 

Må sees i 
sammenheng med 
kartlegginger 
gjennomført i 
«Fremtidens helse- 
og 
omsorgstjenester» 

3, 10, 11, 17 
 
 

Målrettet bruk av 
fysisk trening 

Bedre samordning av, og informasjon om de 
ulike tjenestetilbudene som finnes i kommunen.  
Både frivillige og kommunale. Se felles 
muligheter med  www.fritidivefsn.no   
 
 

Enhetsleder 
folkehelse og 
helsetjenesten 

2022-
2023 

Eksisterende og evt. 
prosjektmidler 

3, 9, 10, 11 
 
 

Miljøbehandling Sikre at sykehjem har fysiske omgivelser som 
innbyr til aktivitet, trivsel og sosialt felleskap.  

  

Kommunalsjef helse 
og omsorg 

 Må sees i 
sammenheng med 
kartlegginger 
gjennomført i 
«Fremtidens helse- 
og 
omsorgstjenester» 

3, 17 
 

Systematisk 
kartlegging og 
oppfølging 

Riktig medisin til riktig pasient og til rett tid. 
Etablere et system for å få gjennomført 
legemiddelgjennomgang i hjemmebaserte 
tjenester. 
 

Leder 
kvalitetsavdelingen 
og enhetsleder for 
hjemmetjenesten 

2023-
2024 

Eksisterende  

http://www.fritidivefsn.no/
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3, 17 
 

Systematisk 
kartlegging og 
oppfølging 

Etablere struktur og system for bedre 
samhandling med fastlege/tilsynslege.  

Enhetsleder 
helsetjenesten og 
enhetsleder 
sykehjemstjenesten 

2022-
2023 

Eksisterende 

3, 4, 10, 11, 17 Systematisk 
kartlegging og 
oppfølging 

Styrke kompetansen om alder og psykisk helse 
for helsepersonell. Kobling mellom psykisk og 
somatisk helse.  Arbeidet skal blant annet bidra 
til valg av felles kartleggingsverktøy, o.l. 
 

Kommunalsjef helse 
og omsorg og 
kommunepsykolog 

2023-
2024 

Ny bevilgning er 
påkrevd, anslag ca 
kr 100 000,- 
 

3, 9, 11, 12, 17 Systematisk 
kartlegging og 
oppfølging 

Etablere kvalitetsavdeling for å sikre god 
forebygging, behandling og oppfølging av 
pasienter 

Kommunalsjef helse 
og omsorg 

2022-
2023 

Eksisterende. 
Utgifter til 
oppussing 
kontorfellesskap vil 
tilkomme  
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Sammenheng i tjenestene 
 
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. 
 
Strategi: 
Personsentrert tilnærming, fokus på overganger mellom tjenestene og primærkontakt til 
hver enkelt. 
 
Om temaområdet: 
Leve hele livet er en reform for å skape et mer sammenhengende tjenestetilbud for eldre og 
deres pårørende. Målet er å gi eldre økt trygghet og forutsigbarhet i pasientforløp og 
overganger, få færre hjelpere å forholde seg til og oppleve større grad av kontinuitet i 
tilbudet. Målet er også å ta vare på de som tar vare på sine nærmeste, og gi støtte og 
avlastning, slik at de ikke sliter seg ut. 
 
Temaområdets fem løsninger: 

 
1. Den enkeltes behov:  

Eldres tjenestetilbud skal ta utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte.  
 

2. Avlastning og støtte til pårørende:  
Kommunen har mer fleksible avlastningstilbud, informasjon og dialog, 
pårørendeskoler og samtalegrupper. 
 

3. Færre å forholde seg til og økt kontinuitet:  
Den enkelte får primærkontakt, færre ansatte å forholde seg til og hjelpen kommer 
til avtalt tid. 
 

4. Mykere overganger mellom eget hjem og sykehjem:  
Gradvis overgang med mer avlastning, lengre vekslingsfelt og bedre overlapp ved 
flytting. Samordning av ressurser på tvers av hjemmetjeneste og sykehjem. 
 

5. Planlagte overganger mellom kommuner og sykehus:  
Tjenestene tilstreber tidlig planlegging og saksbehandling for utskriving, gjensidig 
kompetanseoverføring. 
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Handlingsplan Sammenheng i Tjenestene 

Bærekraftmål 
 

 

Løsninger 
 

 
 

 
 
 
 

Tiltak 

 
 
 
 

Ansvarlig 

 
 
 
 

Når 

 
 
 
Nye midler eller 

eksisterende 
midler 

 Strategi og mål som 
er gjennomført/på 
plass i Vefsn 
kommune 

Viser til vedlagt rapport «Kunnskapsgrunnlaget» 
side 49. 

   

3, 9, 17 
 
 

Planlagte 
overganger mellom 
kommuner og 
sykehus 

Bedre samhandling mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten gjennom deltakelse i 
læringsnettverket «gode pasientforløp». 
Eksempelvis: 

 Kompetanseoverføring mellom primær-, og 
spesialisthelsetjenesten og vice versa 

 Rutiner for at medisinteknisk utstyr følger 
pasient ved overføring mellom tjenestene 

Prosjektgruppe 
«Gode 
pasientforløp» 
 

2022-
2026 

Eksisterende 
midler 

3, 10, 11, 17 
 
 

Planlagte 
overganger mellom 
kommuner og 
sykehus 

Implementering av tiltakspakke «trygg utskriving» 
fra pasientsikkerhetsprogrammet internt i pleie og 
omsorg. 

Enhetsledere 
hjemmetjeneste og 
sykehjem 

2022-
2023 

Eksisterende 
midler 

3, 9, 10, 11, 17 Planlagte 
overganger mellom 
kommune og 
sykehus 

Etablering og deltakelse av Helsefellesskap 
Helgeland, et samarbeid mellom kommunene og 
Helgelandssykehuset. Skal styrke dialog og 
samhandling mellom kommunene og sykehuset. 
Det skal ansettes en samhandlingskoordinator for 
kommunene felles. 

Kommunalsjef 
helse og omsorg 

2022 og 
løpende 

Ny bevilgning er 
påkrevd for %vis 
andel av ny stilling, 
anslag ca kr 
100 000,-  
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3, 17 
 
 
 
 
 

Den enkeltes behov Gjennomføring av kartleggings- og oppstartsamtale 
senest innen 3 dager med alle nye pasienter.  
Kartleggingsverktøy med fokus på «hva er viktig for 
deg» implementeres. Formålet er en strukturert 
kartlegging og helhetlig vurdering av 
bruker/pasient. 

Enhetsleder 
hjemmetjenesten 

2022 og 
løpende 

Eksisterende  

3, 10, 11 
 
 

Den enkeltes behov Kartlegge tiltak som vil stimulere til aktivitet, trivsel 
og sosialt felleskap i nærmiljøet. Gjelder både i 
kommunale omsorgsboliger og private boformer. 

Kommunalsjef 
samfunnsutvikling 
og kommunalsjef 
helse og omsorg 

2023 og 
løpende 

Eksisterende 

3, 10, 11, 17 Den enkeltes behov Utrede behov for flere støttekontakter for eldre, 
samt organisering og struktur. 

Kommunalsjef 
helse og omsorg 

2023-
2024 

Eksisterende 

3, 10, 17 
 
 

Den enkeltes behov Livsgledesertifisering i bemannede omsorgsboliger. 
Tankesettet Livsglede overføres til hele 
hjemmetjenesten. 

Enhetsleder 
hjemmetjenesten 

2024 - 
2026 

Ny bevilgning er 
påkrevd, anslag ca 
kr 200 000,- 

3, 11, 17 
 
 

Avlastning og støtte 
til pårørende 

Kartlegge og vurdere innkjøp av digitalt verktøy for 
mobilisering av frivillige til helse og omsorg. 
Oppgaver kan eksempelvis være transport, følge til 
lege, innkjøp, besøksvenn osv. 

Enhetsleder 
hjemmetjenesten 
og enhetsleder 
sykehjemstjenesten 

2024-
2025 

Ny bevilgning er 
påkrevd ved 
etablering, anslag 
ca kr 250 000,- 
Deretter årlig 
lisens. 

3, 10, 11, 17 
 
 
 
 
 

Avlastning og støtte 
til pårørende 
 
 
 

Økt kapasitet og økt fleksibilitet på 
avlastningstilbudet for eldre. Eksempelvis tilbud for 
dag, kveld, døgn og helg.  
Hvordan tilbud organiseres må også vurderes, 
eksempelvis behov for opprettelse av egen avd. for 
rulleringsplasser/avlastning. 
 

Kommunalsjef 
helse og omsorg 
 
 

2024 Må sees i 
sammenheng med 
kartlegginger 
gjennomført i 
«Fremtidens helse- 
og 
omsorgstjenester» 
 

3, 10, 11, 17 Avlastning og støtte 
til pårørende 

Utarbeide egen pårørendestrategi og tiltaksplan for 
Vefsn kommune 

Kommunalsjef 
helse og omsorg 
 

2023-
2024 

Eksisterende 
midler 
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3, 10, 11, 17 
 
 

Færre å forholde 
seg til/  økt 
kontinuitet/ den 
enkeltes behov 

Utarbeide gode rutiner og system for å sørge for at 
den enkelte pasient i hjemmetjenesten får god 
oppfølging av primærkontakt. 

Enhetsleder 
hjemmetjenesten 
 
 
 

2022 og 
løpende 

Eksisterende 
midler 

9, 10, 11, 17 Færre å forholde 
seg til/økt 
kontinuitet/den 
enkeltes behov 

Vurdere anskaffelse av programvare for 
optimalisering av kjøreruter for hjemmetjenesten. 
Ses i sammenheng med TØRN. 
 

Enhetsleder 
hjemmetjenesten 

2022 og 
løpende 

Ny bevilgning er 
påkrevd ved 
etablering, anslag 
ca kr 250 000,- 
Deretter årlig 
lisens. 

9, 11, 17 Færre å forholde 
seg til/økt 
kontinuitet/den 
enkeltes behov 

Se på organisering, arbeidsfordeling og 
arbeidstidsordning i hjemmetjenesten (TØRN)  
 

Enhetsleder 
hjemmetjenesten 

2022 og 
løpende 

Må sees i 
sammenheng med 
kartlegginger 
gjennomført i 
«Fremtidens helse- 
og 
omsorgstjenester» 
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Ord og uttrykk 
 

Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg 

Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det 

handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med 

heltidskultur i bunn. 

 

Gode pasientforløp 

Sammen med kommuner og helseforetak arbeider Folkehelseinstituttet og KS for å utvikle gode, 

helhetlige og funksjonsbaserte pasientforløp. Målene for gode pasientforløp er:  

 Flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg» til «hva er viktig for deg» for å styrke 

brukerrollen og bidra til likeverd og egenmestring hos pasient/bruker 

 Styrke oppmerksomheten på det som fremmer bedre helse 

 Kommuner og helseforetak arbeider systematisk sammen 

 Oppfølging av pasientforløpene ved hjelp av standardiserte målepunkter  

Tiltakspakke «trygg utskrivning» 

Formålene med tiltakene er å sikre tryggere utskrivninger fra sykehjem og sykehus, og forbedre 

pasientenes og brukernes (heretter pasienter) opplevelse av denne. En godt planlagt utskrivning der 

pasienten deltar aktivt, kan redusere risiko, skade og unødvendige komplikasjoner. 

 

Pasientsikkerhetsprogrammet 

Pasientsikkerhet er vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på 

ytelser (1). Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 skal bidra til å redusere 

pasientskader i Norge. Dette gjøres med målrettede tiltak på utvalgte områder i hele helsetjenesten.  

 

Helsefelleskap Helgeland 

Et hovedgrep i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 er å opprette 19 helsefellesskap. Disse skal 

bestå av helseforetak og kommunene i opptaksområdet. Representanter fra helseforetak, tilhørende 

kommuner, fastleger og brukere vil møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Barn og 

unge, alvorlig psykisk syke, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal prioriteres. 

 

Livsgledesertifisering og livsgledehjem 

Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning som sikrer at de psykososiale behovene til 

beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas systematisk. 

 

Pårørendestrategi 

De fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet. Noen i korte perioder, andre i store deler av livet. 

Det er om lag 800 000 pårørende i Norge i dag, og mange gjør en enorm innsats for sine nærmeste. I 

flere år har blant andre pårørendeorganisasjonene etterspurt en nasjonal pårørendestrategi for 

bedre ivaretakelse og vilkår for de pårørende. Regjeringen har lagt frem en samlet strategi og 

handlingsplan for 2021-2025. I strategien oppsummeres status og utviklingstrekk for de pårørende, 

felles utfordringer og behov, og hvordan regjeringen planlegger å imøtekomme diss 

 

 

 



 

34 
 

Prosjektet «Lyst på livet» 

Det er et gap mellom hva folk vet om hva som skal til for å ta vare på helsa og de vanene som de har 

lagt seg til. I Lyst på livet deler deltakerne sin kunnskap og erfaring, og motiverer hverandre til å tette 

gapet gjennom bruk av en forbedringsmetode kalt Livshjulet. 

 

Middag for en hundrings 

Konseptet «Middag for en hundrings» er en suksess i flere byer, der publikum oppfordres til å la 

grytene hvile og isteden invitere familie og venner ut på middag. Det må etableres samarbeid med 

lokale restauranter som kan inngå i et slikt samarbeid. 

 

 


