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1.0 Innledning: 

 

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet 

for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de 

blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens 

hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative 

løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og 

måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. 

 

Hitra kommune har i dag en samlet plan for omsorgstjenestene med tidsperspektiv 

2026. Dokumentet er i all hovedsak et strategidokument som angir sentrale 

retningsvalg for videre utvikling av kommunens helse – og omsorgstjenester. 
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Avledet av dette langsiktige dokumentet er det nedfelt hovedmål for tjenestene i et 

fireårs perspektiv, som er retningsgivende og styrende for kommunens innsats i 

perioden, for å bidra til å nå vedtatt overordnede mål for tjenestene. 

En ny plan medtatt alle deler av de kommunale helse – og omsorgstjenesten skal 

legges fram for behandling i Hitra kommunestyre i løpet av 2022, med 

tidsperspektiv fram til 2031. 

 

Det er en nasjonal føring i reformen Leve hele livet at kommunene skal angi sine 

hovedprioriteringer for eldrereformen innen utgangen av 2022. 

 

Det legges nå derfor fram en delmelding av kommunens helse – og velferdsstrategi 

avgrenset til kommunens innsats og prioriteringer på området Leve hele livet, som 

senere vil inngå som del av kommunens samlede og samordnede helse – og 

velferdsstrategi 2022 – 2031. 

 

 

Noen ferdigheter blir med for alltid…..Leve hele livet ☺ 
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2.0 Sammendrag 

 

Antall eldre i hitra kommune vil øke sterkt de kommende 10 årene. I aldersgruppen 

80+ viser nasjonale framskrivinger en økning på nesten 80% i perioden. I dette 

tallet er det da lagt føringer for at de eldre vil ha bedre helse og mindre og senere 

behov for helse – og omsorgstjenester enn hva har vært tilfellet fram til nå. 

 

Hitra kommune vil, sammen med lokale bruker – og interesseorganisasjoner og 

spesialisttjenestene arbeide aktivt for å bedre kvaliteten på tjenester og 

pasientforløp i perioden. Viktigste innsatsområde synes likevel å jobbe aktivt med 

tiltak som kan forskyve tidspunkt for når innbyggere har behov for kommunale 

tjenester. Trivsel, trygghet og mestring vil være kommunens fokusområde i lokalt 

arbeid med oppfølging av Leve hele livet. 

Situasjonen for de eldre i kommunen, sett gjennom kunnskap om og tilgang til 

objektiv statistikk, viser at det i alle fall finnes fire sentrale og mulige 

innsatsområder for kommunens tiltak innenfor Leve hele livet og da som ett av 

kommunens virkemidler for å møte endringene i befolkningssammensetningen på 

en aktiv måte: 

 

A) Forebygge ensomhet 

Aktivitet, sosial treffsteder og transport. 
Dette gjelder i all hovedsak alle grupper i befolkningen, ung, voksen og eldre og kan gjerne 

arbeides med i en litt utvidet kontekst. 

 

B) Sikre trygge og gode boforhold i alle deler av kommunen 

Tilgang til trygghetsskapende utstyr og teknologi – velferdsteknologi. 

Ta i bruk ny teknologi samarbeid med og i dialog med brukerrepresentanter 

og lokale bruker – og interesseorganisasjoner. Fokus på utstyr som fremmer 

trygghet og mestring. 

 

C) Sikre kunnskap om tilgang til god kost og ernæring til alle seniorer 

Fokus på ernæringsrik mat til alle, tiltaket kan gjerne arbeides med også mot barn – 

og unge, i et samarbeid med oppvekstsektor. Spesielt fokus på kost og ernæring til 

hjemmeboende. Viktig samarbeidspartnere Hitra frivilligsentral og Hitra 

storkjøkken KF. 

 

D) Demensomsorg – med hovedfokus på forebyggende og tidlig innsats 

Kommunale tilbud, dagtilbud, avlastning og tilbud i hjemmet. Sentralt 

etablere god og forpliktende dialog med brukere, pårørende og bruker – og 

interesseorganisasjoner 
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3.0 Statlige føringer 

Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre 

Meld. St. 15 (2017–2018) 

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha 
trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra 

uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. 

Utgangspunktet for reformen er en erkjennelse av at de gode løsningene finnes 
lokalt, men at de i enda større grad kan spres til andre. 

Stortingsmeldingen presenterer fem innsatsområder med til sammen 25 gode 

løsninger. Målet er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative 
løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og 

måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. 

Reformperioden var opprinnelig satt til 2019-2023. Regjeringen besluttet i 2021 å 

forlenge reformperioden til Leve hele livet med ett år, ut 2024. 

 

 

Målgruppen er i hovedsak 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. I stortingsmeldingen knytta 

til Leve hele livet framgår det at meldingen særlig er rettet mot helse- og 

omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape et mer aldersvennlig 

samfunn hvor eldre kan være aktive og selvstendige. Samtidig vet vi at 

eksempelvis innenfor fysisk planlegging og tilrettelegging er det som er bra for 

eldre nesten bestandig også bra for barn, unge og voksne. 

 

Det er fem hoved innsatsområder for reformen: 
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Et aldersvennlig Norge  

Vi blir stadig flere eldre. Antall personer i Norge som er 70 år eller eldre forventes å 

mer enn dobles, fra 624 000 i 2018 til 1,35 millioner i 2060. Mange eldre er ressurs 

sterke og ønsker å delta. Det krever at samfunnet legger til rette for det. Med 

Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge blir dette arbeidet konkretisert. 

Programmet vil blant annet utfordre eldre til selv  

å engasjere seg i planlegging av egen alderdom 

 

Aktivitet og fellesskap 

Mange eldre mister mye sosial kontakt når de blir pensjonister eller mister 

ektefellen. Tre av ti personer over 80 sier at de er ensomme. Mange eldre har 

behov for tilpassede møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet. Fysisk aktivitet og 

felleskap beskytter mot en rekke helseplager og reduserer dødelighet. 

 

Mat og måltider 

Mange eldre spiser for lite mat og feil mat. Det gjør dem mer utsatt for fysiske og 

psykiske helseplager. Det fører til at de orker mindre og trives dårligere. Å bidra til 

at eldre spiser nok og riktig mat kan være like viktig for helsen deres som at de får 

medisinene de trenger. 

Helsehjelp 

Eldre som får god hjelp tidlig i forløpet mestrer sykdommer og helseplager bedre og 

kan bo hjemme lenger. Små plager kan raskt utvikle seg til større plager dersom 
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det ikke settes inn nødvendige tiltak på riktig tidspunkt.  

Tidlig og riktig helsehjelp, gitt av personell med god kompetanse, er avgjørende for 

at eldre skal mestre livet på best mulig måte. 

 

Sammenheng i tjenestene  

Mange eldre og deres pårørende opplever at tjenestene ikke henger godt nok 

sammen. Ett av målene med Leve hele livet er derfor å skape et mer 

sammenhengende tjenestetilbud for eldre og deres pårørende. De eldre skal 

oppleve at de ulike tjenestene samarbeider, at det er kontinuitet i tilbudet og at  

de har færre ansatte å forholde seg til. 

 

Nasjonalt er det lagt slik bestilling til kommunene knytta til gjennomføring av 

reformen: 

 

Planlegge og beslutte 

 

- Basert på kartleggingen utarbeider og politisk vedtar kommunene en plan der de 

tar stilling til innsatsområdene og løsningene i Leve hele livet  

og hvordan reformen skal gjennomføres lokalt.  

 

- Kommunene må selv vurdere hvilke tiltak som kan settes i verk tidlig i 

reformperioden og hvilke som krever mer planlegging. 
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4.0 Kommunale føringer og forutsetninger Hitra  

 

Avledet av strategisk plan for omsorg og øvrige delplaner innenfor helse – og 

omsorgstjenestene, ligger følgende politisk vedtatte hovedmål som sentrale for drift 

og utvikling av helse – og omsorgstjenestene: 

 

HOVEDMÅL FOR HELSE – OG OMSORGSTJENESTENE  

1 Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid i alt vi gjør 

2 Brukermedvirkning og mestring skal prege all tjenesteyting 

3 Fremme god psykisk helse 

4 Arbeidsdeling og samarbeid 

 

I 2021 er det gjennomført samling med bruker – og interesseorganisasjoner knytta 

til utarbeiding av helse – og velferdsstrategi for helse og omsorg 2022 – 2031. 

Oppsummering fra samlingene er at tidligere tre hovedmål for tjenestene med 

tillegg av nytt punkt knytta til psykisk helse gir en god plattform for videre utvikling 

av gode tjenester lokalt. Viktig tema som er løftet fram i dialog med brukere er 

også varierte og gode tilbud til innbyggere med demens og deres pårørende og 

nærpersoner. Dette utgjør rammene for tiltak lokalt knytta til eldrereformen. 

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 
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Trivselsbidrag i hverdagen på Helsetunet 
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5.0 Status i Hitra kommune – Leve hele livet 

Hitra kommune har over tid jobbet aktivt med å skape sosiale treffpunkt, forebygge 

ensomhet og skape innhold i hverdagen til seniorer i kommunen. I dag har svært 

mange eldre i kommunen god helse, lever et aktivt liv med innhold og mening. 

Dette er viktig å videreføre i kommunens videre arbeid med å skape et enda mer 

aldersvennlig lokalsamfunn. Målet må klart være å videreføre tiltak som er i gang 

samt samtidig forsterke innsatsen for å få flere av kommunens innbyggere 65 + til 

å leve et aktivt og meningsfylt liv.  

 

5.1 Utfordringsbildet lokalt: 

Hitra kommune har samlet grunnlagsdata som benyttes for all planlegging av 

framtidige tjenestetilbud i en faktapublikasjon «Hitra i tall», grunnlagsinformasjon 

knytta til framtidig befolkningsutvikling og husstandssammensetning er inntatt i 

denne planen.  

 

 

Utfordringsbildet lokalt og nasjonalt preges i dag mye av: 

- Sterk vekst i antall innbyggere 65+ 

- Mindre offentlig transport 

- Flere med store behov for helsehjelp oppholder seg i kommunen 

- Mindre aktivitet i de tradisjonelle frivillige organiasjoner 

- I noe omfang økt andel ensomme i samfunnet 

- Digitalisering som gir både positive og negative resultater 

Både nasjonal statistikk og lokale tall gir innsikt i hvordan eldre i kommunen har 

det og hvordan helsesituasjonen er. I denne plan er medtatt noen områder, med 

lokale tall, som kan ha betydning for senere tiltaksprioritering: 
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Kilde: Hitra i tall 

Nasjonale undersøkelser viser at aleneboende ofte har mindre sosial kontakt, 

dårligere matvaner og i noen tilfeller kortere levealder. På Hitra er det, ifølge 

statistikk, vesentlig flere aleneboende enn snittet i Trøndelag og Norge. Dette 

gjelder alle aldersgrupper i kommunen, men er viktig å fange opp. Kommunen bør 

vurdere tiltak innenfor Leve hele livet som bidrar til å redusere risiko for dårlig 

livskvalitet for denne gruppen innbyggere. 

 

Haloween for alle …. Leve hele livet… 

Folkehelseprofil for Hitra 2021: 
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Folkehelseprofilen 10 år tilbake pekte på en voksenbefolkning som hadde noe 

dårligere helse enn snitt for regionen og landet. Dette er i all hovedsak forsvunnet 

og i dag er det lite på folkehelsestatistikken som indikerer større helseutfordringer 

lokalt hos eldre enn det som er normalt. 
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For Hitra kommune ser utviklingen i årene fremover slik ut med hensyn til 

innbyggersammensetning: 

  

Grafen viser sterk vekst i innbyggere 67+ fram mot 2031.  

 

Nasjonalt er det slik prognose for antall brukere av kommunens hjemmetjenester 

og sykehjem i årene framover: 
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Grafen viser sterk vekst i innbyggere over 80 år som trenger tjenester fra 

kommunen fram mot 2030. Utbygging av «infrastruktur», som tilrettelagte boliger 

og sykehjemsplasser, forutsettes ivaretatt i kommunens ordinære langtidsplaner. 

Det er i gjeldende planer medtatt utbygging av institusjonsplasser 2022-2023, med 

inntil 14 plasser. Det er, så langt, medtatt drift til 5 nye faste plasser.  

Kommunen, sammen med spesialisttjenestene, jobber aktivt med å sikre gode 

pasientforløp for de som trenger helsetjenester. Kommunen vil også i 2022 og 2023 

ha en større gjennomgang av hvordan helse – og omsorgstjenester best kan møte 

den sterke veksten i innbyggere 80+ fra mot 2030. Før evt. omlegging og 

effektivisering ser behovet ut til å være 10 nye årsverk pr år fram mot 2030 basert 

på objektive nasjonale prognoser.   

Tiltak innenfor rammene «Leve hele livet» blir viktige bidrag til å møte 

utfordringene på en positiv måte, hvor aldersvennlig samfunn fungerer godt som 

overskrift for hva kommunen må ha som hovedmålsetting i sin tilnærming til lokal 

innsats knytta til denne eldrereformen. 

 

 

Tirsdagsgruppa på tur ☺ 
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5.0 Handlingsplan med tiltaksdel 

 

Den eldre befolkningen i Hitra vil øke sterkt tallmessig i årene fram mot 2031. I 

gruppen innbyggere 80 + vil veksten være over 80%. Ved inngangen til denne 

sterke veksten i seniorgruppen viser Folkehelsebarometeret at de godt voksne på 

Hitra har en normalt god helse, en forbedring fra tilsvarende oversikter 10 år 

tilbake. Det betyr ikke at kommunen ikke må dimensjonere opp samlet kapasitet 

innenfor helse – og omsorgstjenestene. Det vil med stor sannsynlighet være behov 

for både nye sykehjemsplasser og tilrettelagte boliger som omsorgsboliger og 

lignende. Forbedret helse betyr et godt utgangspunkt for videre arbeid med å møte 

denne befolkningsendringen på en positiv måte.  

 

Oppsummerte grunnlagsdata som grunnlag for tiltaksvurdering – Leve hele livet:  

 

I all hovedsak viser statistikk og undersøkelser at eldre i Hitra har: 

 

- Tilgang til tjenester med god kvalitet 

- Brukerne er svært godt fornøyd med de tjenestene de mottar 

- Tjenestene, spesielt omsorgstjenestene, drives kostnadseffektivt 

 

Statistikk, brukerdialog og lokale undersøkelser viser videre: 

 

- Stor andel av hitterværinger, ikke minst i eldregruppen, bor alene 

- Mange eldre flytter til Fillan, men fortsatt mange som bor spredt rundt i 

kommunen – strengere krav til førerkort – lite offentlig transport 

- Utfordringer - tidlig innsats (tilbud) innen demensomsorgen 

 

Hovedfokus i Leve hele livet – kvalitetsreform for eldre – bør være å sikre stor grad 

av trygghet, mening og mestring. God målopplevelse her betyr samtidig mindre 

trykk på de offentlige helsetjenestene, og med det bedre bærekraft i tjenestene 

fram mot 2031- 
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Basert på kartlegging og brukerdialog er det valgt ut fire hoved satstingsområder 

for Leve hele livet i Hitra kommune 2022 – 2025. Dette indikerer retningsvalg og 

tiltaksdel viser i all hovedsak eksempel på tiltak og er ikke bindende eller 

utfyllende. Det som er godt for senior er nesten bestandig godt for ung. I videre 

arbeid med realisering av tiltak vil det bli vektlagt samskaping og dialog på tvers av 

aldersgrupper i kommunen. 

 

E) Forebygge ensomhet 

Aktivitet, sosial treffsteder og transport. 
Dette gjelder i all hovedsak alle grupper i befolkningen, ung, voksen og eldre og kan gjerne 

arbeides med i en litt utvidet kontekst. 

 

Aktuelle tiltak:  

 

Ut og spis – med noe attåt 

Sterk og stødig – aktivitetstilbud desentralt i grendene rundt i kommunen 
 

 

 

F) Sikre trygge og gode boforhold i alle deler av kommunen 

Tilgang til trygghetsskapende utstyr og teknologi – velferdsteknologi. 

Ta i bruk ny teknologi samarbeid med og i dialog med brukerrepresentanter 

og lokale bruker – og interesseorganisasjoner. Fokus på utstyr som fremmer 

trygghet og mestring. 

 

Aktuelle tiltak: 

Videreføre program med utplassering av trygghetsskapende teknologi 

 

G) Sikre kunnskap om tilgang til god kost og ernæring til alle seniorer 

Fokus på ernæringsrik mat til alle, tiltaket kan gjerne arbeides med også mot barn – 

og unge, i et samarbeid med oppvekstsektor. Spesielt fokus på kost og ernæring til 

hjemmeboende. Viktig samarbeidspartnere Hitra frivilligsentral og Hitra 

storkjøkken KF. 

 

Aktuelle tiltak: 

 

Sikre ernæringsrik mat til alle i kommunen. 

Vurdere etablering av «digital meny» - økt grad av valgmulighet 
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Demensomsorg – med hovedfokus på forebyggende og tidlig innsats 

Kommunale tilbud, dagtilbud, avlastning og tilbud i hjemmet. Sentralt 

etablere god og forpliktende dialog med brukere, pårørende og bruker – og 

interesseorganisasjoner 

 

Tiltak:  
 
Persontilpasset oppfølging og aktivitetsbasert tjenesteyting for personer med kognitiv 
svikt og demens – samarbeid Hitra kommune, lokallag av Nasjonalforeningen og NOEN 
(privat organisasjon Nord Trøndelag). 

  
 

Det bør etableres en arbeidsgruppe som får spesielt ansvar for konkretisering, 

realisering og oppfølging av videre arbeider. Naturlige deltakere kan være: 

 

- Helse 

- Kultur (ungdomsråd) 

- Frivillige 

- Lokalt næringsliv 

Innenfor tilgjengelig ressurser vil kommunen oppnevne en prosjektleder som får 

tilrettelagt for å følge opp reformen og medvirke til at det blir ønsket framdrift i 

arbeidet. 


