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LEVE HELE LIVET –
EN KVALITETSREFORM
Færder kommunes befolkning eldes raskere enn landsgjennomsnittet. Det utfordringsbildet som
beskrives knyttet til den demografiske endringen nasjonalt, er derfor relevant og i stort overførbart
til lokale forhold i Færder kommune.
Målet med Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg,
aktiv og verdig alderdom. Det handler om
• flere gode leveår med god helse og livskvalitet, mestring og individuelt tilpasset helsehjelp
• mestring av pårørenderollen
• gode faglige arbeidsmiljø

Kvalitetsreformen vektlegger fem innsatsområder:

1. Et aldersvennlig Norge

4. Helsehjelp

2. Aktivitet og fellesskap

5. Sammenheng i tjenestene

Det forventes en dobling i antall personer 70 år
eller eldre. Samfunnet må legge til rette for at
de mange eldre ressurssterke kan delta i lokalsamfunnet. Programmet for et aldersvennlig
Norge konkretiserer hvordan.

Mange mister sosial kontakt ved høyere alder.
Tretti prosent over 80 år er ensomme. Fellesskap og fysisk aktivitet beskytter mot en
rekke helseplager og reduserer dødelighet.
Det trengs tilpassede møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet.

3. Mat og måltider

Mange eldre spiser for lite mat og feil mat, de
orker mindre, og risikerer redusert helse og
dårligere trivsel. God ernæring kan være like
viktig for helsen som medisiner.

Tidlig og riktig helsehjelp, gitt av personell med
god kompetanse, er avgjørende for at eldre skal
mestre livet på best mulig måte. Med målrettede
forebyggende tiltak kan sykdom mestres, og man
kan bo hjemme lenger.

En effektiv tjeneste sikrer at ulike fagområder
samarbeider og sikrer kontinuitet i tilbudene. Det
er et mål at tjenestebrukere og pårørende har få
ansatte å forholde seg til.
I Færder kommune følges reformens innsatsområder opp med veivalg beskrev i denne
temaplanen. Leve hele livet skal bidra til at et
stadig større antall eldre i befolkningen lever gode
liv og kan gjøre sitt for å opprettholde god helse
og være selvhjulpne i eget hjem så lenge som
mulig. Dette er avgjørende for å opprettholde
bærekraft i helsetjenesten i kommunen.
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FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål vurderes i all kommunal planlegging.
I Færder kommune trekkes bærekraftsmålene nr. 3, 11 og 17
spesielt fram i Leve hele livet.
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God helse og livskvalitet for alle
•
•

God helse er en grunnleggende forutsetning for
menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensiale og for å
bidra til utvikling i samfunnet.
Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og
sosiale forhold.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn. Gjøre byer og

lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
•
•

•

•
•

Innen 2030 sikre at alle har tilgang til tilfredsstillende og
trygge boliger og grunnleggende tjenester til en
overkommelig pris.
Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre
og personer med nedsatt funksjonsevne, har tilgang til
trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntområder og
offentlige rom.
Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris og bedre sikkerheten på veiene, særlig
ved å legge til rette for kollektivtransport og med særlig
vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne og eldre.
Innen 2030 styrke muligheten for en deltakende,
integrert og bærekraftig samfunnsplanlegging og
forvaltning.
Alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med
nedsatt funksjonsevne, har tilgang til trygge, inkluderende og tilgjengelige grøntområder og offentlige rom.

Samarbeid for å nå målene.

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet.
•

•
•

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye
og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og
sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig
utvikling.
Oppnå en mer samstemt og helhetlig politikk for
bærekraftig utvikling.
Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det
offentlige, mellom det offentlige og det private og i det
sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier.
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FOREBYGGING
Temaplanen for Leve hele livet i Færder kommune er forankret i lover, nasjonale anbefalinger og
kommunens egne planer. Leve hele livet-planen inkluderer tiltak på tvers av virksomhetsområdene.
Flere av innsatsområdene handler om forebygging i et livsløpsperspektiv. Folkehelseloven stiller krav
til at kommunens samfunnsutvikling bidrar i å fremme helsen i befolkningen, utjevne sosiale helseforskjeller og forebygging av fysisk og psykisk uhelse gjennom gode sosiale og miljømessige forhold
tilrettelagt i et livsløpsperspektiv. Kommunen skal også legge til rette for samarbeid med frivillig
sektor.
Kommunen har oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen. Denne oversikten
inngår som grunnlag for arbeidet med kommunens planer. Helseutfordringene og demografisk
framskriving oppdateres årlig, og kommunen fastsetter mål og strategier for arbeidet for å møte utfordringene som beskrives i oversikten. Folkehelseloven angår hele livsløpet, og viser til kommunens
plikt til å iverksette tiltak som samsvarer med ambisjonene i Leve hele livet: levekår, mestring og
helse. Forebygging på befolkningsnivå og helsen i befolkningen er derfor rammene for denne
temaplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel

Folkehelse er ett av flere gjennomgående hensyn i kommuneplanens samfunnsdel. Folkehelse skal
vektlegges når samfunnsmål fastsettes og når veivalg og tiltak prioriteres. Videre vektlegges også
aldersvennlig samfunnsutvikling, trygghet og kvalitet i helsetjenestene og mestring og livskvalitet
som overordnede samfunnsmål.
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Helse- og omsorgsplan

Færder kommunes helse- og omsorgstjenester satser på forebyggende tiltak for å redusere risikoen
for sykdom og skade, og for å øke muligheten for god helse i hele eller deler av befolkningen. I tillegg
til forebygging beskriver planen behandling, rehabilitering og pleie. Samarbeid, kvalitet, mestring og
innovasjon er gjennomgående tema i planen. Planen med de fire delplanene som kort kommenteres
under, er under revisjon.

Delplan - Psykisk helsearbeid

Delmål og veivalg i kapittelet om psykisk
helsearbeid beskriver ikke eldres psykiske
helse spesifikt, men eksempelvis depresjon,
angst og vold forekommer hos eldre, og tiltak
tilpasses individuelt. Kommunens plan mot
vold i nære relasjoner tematiserer vold mot
eldre i eget avsnitt.

Delplan - Boligplanlegging og boligsosialt
arbeid

Overordnet mål i delplanen for boligsosialt
arbeid er at innbyggerne har et godt sted
å bo og mestrer et selvstendig liv. Boligens
utforming, beliggenhet og eventuelt tilgang
til bemanning, vil kunne gjøre boligen til en
del av tjenestetilbudet og være avgjørende for
hvor godt en person kan klare seg i egen bolig.
Brannteknisk standard er en spesiell utfordring. De fleste som omkommer i brann er
enslige menn over 75 år med redusert
forflytningsevne. Kommunen har gjennom
Trygg hjemme og et samarbeid med Vestfold
interkommunale brannvesen hatt et spesielt
fokus på brannsikkerhet. Planlegging av aldersvennlige bo- og lokalmiljø og tilrettelegging av
boligene er avgjørende for at innbyggerne skal
kunne bo trygt hjemme så lenge som mulig.

Delplan - Rehabilitering

Rehabiliteringsplanen vektlegger brukermedvirkning, samhandling og samarbeid, og
beskriver blant annet viktigheten av kompetanse innen rehabilitering, IKT og velferdsteknologi. Rehabilitering og bevaring av funksjonsnivå er avgjørende for reformens mål om
innbyggere skal kunne bo hjemme og mestre
hverdagslivet sitt så lenge som mulig.

Delplan - Demens

En revidert delplan for demens behandles parallelt med planen for Leve hele livet. I kunnskapsgrunnlaget er nye framskrivninger av forekomst av
demenssykdom lagt til grunn. Demensplanen vil i
tillegg til medisinsk behandling, beskrive varierte
aktivitetstilbud som tilpasses grad av
funksjonsnedsettelse, transportbehov, pårørendes rolle, overganger og evt. samarbeid med
frivillige. Kommunen har undertegnet avtale med
Nasjonalforeningen for folkehelsen om å støtte
opp tilbudet om Aktivitetsvenn. Etter pandemien
vil aktitivitetsvenntilbudet revitaliseres.
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PROSESS
Kommunene skal enten ha vedtatt en plan eller beskrevet en prosess for hvordan og når de skal
vedta en plan for gjennomføring av Leve hele livet for å bli prioritert innenfor de ulike tilskuddsordningene (Kommuneproposisjonen 2021)
Færder kommune har gjennomført en spørreundersøkelse og et digital folkemøte for å innhente
innbyggernes erfaringer og innspill til Leve hele livet-planen. Denne kunnskapen inngår i det samlede
kunnskapsgrunnlaget. Videre har alle virksomhetsområder vært invitert til å delta i planprosessen.
Veivalgene er i forslag til plan kategorisert etter innsatsområder for Leve hele livet-reformen. Temaplanen
viser hvordan kommunen skal utforme og gjennomføre tiltak for et aldersvennlig samfunn. Det er et krav
at kommunen synliggjør hvordan reformen er tenkt integrert i kommuneplanens samfunnsdel.
Kommuneplanlegger har derfor vært rådført fortløpende i prosessen. Kommuneplanens samfunnsdel er
forventet behandlet i løpet av ett år. Flere av tiltakene i planen vil fanges opp i revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel.
Temaplanen legges fram til politisk behandling i februar/mars 2022. Veivalgene som er beskrevet i planforslaget er tenkt iverksatt i løpet av planperioden. Veivalg som vil ha påvirkning på annet planarbeid vil
integreres i dette. Tiltak som krever økonomisk starthjelp, og ikke får ekstern finansiering, vil eventuelt
bli prioritert gjennom ordinær behandling av handlingsplan og budsjett.
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FRIVILLIGHET
I Færder kommune er frivillighet er et gjennomgående tema i kommuneplanens samfunnsdel.
Kommunens frivillighetsstrategi, med handlingsplan, er under revisjon. Færder kommune er i
frivillighetens år en «Se-til-kommune.», en
foregangskommune hvor synliggjøring av mangfoldet i frivilligheten er sentralt.
Frivilligheten i Færder kommune er unik fordi den
frivillige innsatsen er betydelig på mange ulike
områder, på tvers av generasjoner, kulturer og
kommunegrenser. Allikevel har foreningslivet en
utfordring med å rekruttere yngre medlemmer.
Idrettsforeningene er i en særstilling fordi foreldreengasjementet er betydelig. Den uorganiserte
frivilligheten har sterk forankring i mange nærmiljø
og velforeninger. Gjennom medvirkningsprosesser
er nabofellesskap og generasjonsmøter i nabomiljøet løftet frem. Flere av veivalgene i handlingsplanen involverer frivillighet – og frivilligheten er
viktige aktører i utviklingen av et aldersvennlig
samfunn.
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EVALUERE
Statsforvalteren i Trøndelag har fått i oppdrag å utvikle måleverktøy for kommunene. Kommunen har
behov for styringsdata og indikatorer som hjelpemiddel i utviklingen av tilbud, tiltak og tjenester innenfor
alle aspektene i Leve hele livet. Første versjon var planlagt ferdig i slutten av 2021, men er når saksdokumentet skrives ikke publisert. Oppdraget er å gi kommunene et måleverktøy og styringsindikatorer.
KS arbeider også med utvikling av en veileder i egenevaluering for Leve hele livet. Færder kommune har gitt
innspill til veilederen. Den er heller ikke publisert ennå. Disse verktøyene vil bli vurdert tatt i bruk når
evaluering av tiltakene gjøres. Verktøyene kan også være nyttige når tilbakerapportering til
politisk nivå gjøres ved planperiodens slutt.
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TEMAPLANENS HANDLINGSDEL –
INNSATSOMRÅDER OG VEIVALG
Temaplanen viser hvordan kommunen kan utforme og gjennomføre tiltak for et aldersvennlig samfunn.
De fire gjennomgående temaene fra kommunens plan for helse og mestring gjenspeiler innsatsområdene.
Tabellen presenterer veivalg kategorisert etter reformens fem innsatsområder.
Delmål og veivalg i kommunens gjeldende vedtatte planer og strategier har innvirkning på kommunens
arbeid med Leve hele livet og aldersvennlig samfunn. Delmålene, veivalgene og tiltakene gjentas ikke i
denne planen. Leve hele livet integreres i kommunens øvrige planer som er under utarbeidelse eller
revisjon. Medvirkning skal prege kommunens overordnede veivalg og individuelle tilbud.
«Hva er viktig for deg?» er nøkkelspørsmålet mellom medarbeidere og innbyggere.
En viktig forutsetning i Leve hele livet arbeidet er å gjennomføre medvirkningsprosesser og involverer
innbyggerne i arbeid med Leve hele livet-tiltak og aldersvennlig samfunn. Dette både for å avdekke og
mobilisere ressurser. Aldersvennlig.no har publisert en ny veileder for medvirkning som vil bli tatt i bruk i
medvirknings/samskapingsarbeidet i kommunen.
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Gjennomgående tema –
Leve hele livet

SAMARBEID

KVALITET

INNOVASJON

MESTRING

Utvikling av et aldersvennlig samfunn forutsetter en
helhetlig tilnærming i kommunen – hvor alle virksomhetsområder involveres i realisering av reformens
intensjoner. Ressursene som frivillighet og seniorene
mobiliseres.
Medvirkning og samskaping er viktig i prosessene
for å utvikle Færder som et aldersvennlig samfunn
og utvikle gode tjenester.

Innbyggerne møter medarbeider som spør «Hva er
viktig for deg?» fra første henvendelse til tjenestebehovet avsluttes. Kommunens tjenesteutvikling
er kunnskapsbasert og egenevaluering bidrar til å
kontinuerlig forbedre tjenestene.

Trygge aldersvennlige samfunn med aktive og inkluderende nærmiljø vil legge et godt grunnlag for
at innbyggerne kan bo hjemme og mestre
hverdagslivet sitt så lenge som mulig.

Innsatsområde/veivalg

Veivalg

Alldersvennlig samfunn

• Aldersvennlig samfunnsutvikling beskrives i kommunens overordnede planer.
• Aldersvennlighet vurderes i reguleringsplaner, byggesaker og –prosjekter.
• Nærmiljøtiltak og mindre prosjekter som kan gjennomføres uavhengig av planvedtak og økonomiske bevilgninger vurderes og iverksettes i samarbeid med
frivillige lag og foreninger, næringsliv og andre lokale aktører.Støtte utvikling av
sosiale arenaer som fremmer involvering og reduserer ensomhet
• Sentrumsområder planlegges med tanke på trygge og tilgjengelig omgivelser for
alle aldersgrupper.
• Lokalmiljøene planlegges og tilrettelegges for hverdagsaktivitet.
• Det startes en dialog om utprøving av VKT-bestilling/fleksible transportordninger
i Færder kommune. Eldrerådet gir innspill til hvilke områder og målgrupper som
bør prioriteres.
• Aktive lokalsamfunn - Færder (presentert i årsplan for folkehelse,) inkluderer Leve
hele livet i videre planlegging.
• Innspill fra medvirkningsprosessen innarbeides i kommunens anleggsplan for
idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur.Lavterskeltilbud for råd og veiledning
• Nye fritidsarenaer planlegges for å fremme aktivitet og inkludering på tvers av
generasjoner og kulturtilhørighet.
• Utemiljøene tilrettelegges slik at det er lett å ta seg frem til fots med mulighet for
hvile på veien. Tilgjengelige toaletter i nærings- og servicebygg er ikke etterspurt,
men vil ha betydning for å kunne være ute og i aktivitet over tid.
• Inkluderende arkitektur som stimulerer til aktivitet legges til grunn når skoler,
barnehager og andre offentlige bygg lokaliseres, programmeres, tegnes og
organiseres.
• Kommunen kartlegger eksisterende boligtyper og avstand til nærmiljøfunksjoner.
Det vurderes et samarbeid med fylkeskommunen i denne kartleggingen.
• Det legges til rette for differensierte boligtilbud med boligkvaliteter i nærmiljø
som gjør at folk kan bo lenge i eget hjem.
• Vurdere mulighet for prosjekter med varige leieforhold for dem som ikke har
økonomiske forutsetninger eller ønske om å kjøpe egen bolig, uavhengig av
husstandens alder og størrelse.
• Markedsføring av kommunens boligrådgivningsgruppe styrkes.
• Tilbud om boligrådgivning gis i oppfølging av gjenlevende husstandsmedlemmer
etter dødsfall.
• Færder kommune er tilsluttet og følger opp arbeidet i nasjonalt program for
aldersvennlig Norge.
• Seniorressursene i samfunnet mobiliseres – både gjennom at innbyggerne står
lengre i arbeid og en styrking av muligheten for frivillig innsats.
• Pensjonister blir invitert til å delta i frivillig innsats.
• Veivalg og tiltak av betydning for utvikling av et aldersvennlig samfunn i øvrig
planverk gjennomføres.
• Gjennomføre medvirkningsprosesser og involverer innbyggerne i arbeid med Leve
hele livet tiltak og aldersvennlig samfunn.

Færder kommunes planarbeid
bygger på FNs bærekraftsmål.
Aldersvennlig samfunnsutvikling
beskrives i kommunens planer.

Delmål

Veivalg

Aktivitet og fellesskap

• Medvirkningsprosesser og samskaping bidrar i seg selv til aktivitet og fellesskap.
Dette er derfor et veivalg innenfor alle de fem innsatsområdene.
• Livslang bevegelsesglede varer livet ut, og det er avgjørende å bygge gode vaner
tidlig i livet. Dette er en hovedpilar i helhetlig plan for oppvekst.
• Innføre samhandlingsmodell hvor idrettsforeninger, kommunen og annen lokal
aktivitet engasjeres for å skape økt aktivitet på tvers av generasjoner.
• Brukerutvalg etableres i de kommunale helsetjenestene.
• Kommunens pårørendestrategi revideres.
• Kommunens frivillighetsstrategi revideres.
• Et temahefte for kommunens seniorer lages med involvering av næringsliv og
frivillighet – gjerne i samarbeid med elever i videregående skole.
• Lære hele livet: Innbyggerne har bedret sin helsekompetanse – både generelt og
spesielt ift demenssykdom.
• Kompetansen om bruk av digitale hjelpemidler, selvhjelpsmetodikk og mestring
er tilgjengelig for innbyggerne.
• Kommunens eldresenter setter opp mestringsbasert kurstilbud i samarbeid med
frisklivssentralen. Kurstilbudet gjøres tilgjengelig for alle.
• Sosiale møteplasser etableres på tvers av generasjoner i nærmiljøet.
• Det søkes midler til etablering av lokal bakgårds- og kulturcafé på Bjønnesåsen.
• Frivillige og pårørende engasjeres i aktivitetstilbud i omsorgsboligene.
• De som ikke benytter digitale hjelpemidler skal bistås med å bli en del av det
digitale samfunnet – hvis de vil. De frivillige tilbudene som seniornett og digital
senior videreføres etter pandemien. Det skal allikevel være enkelt å ha kontakt
med kommunen for ikke-digitale brukere.
• Frivillighetspotensialet i befolkningen mobiliseres. «Frivillighetens år 2022»
brukes aktivt til dette.
• I samarbeid med frivilligheten - etableres seniorkontakter – med spesielt fokus på
enslige eldre som bor alene og ikke er brukere av kommunale tjenester. Det søkes
økonomisk støtte til å gjennomføre dette.
• Kommunen deltar i interkommunale samarbeidsprosjekter.
(Eks – kultur- og idrettstilbud, Sidebygningen osv.)
• Gjennomføre medvirkningsprosesser og involverer innbyggerne i arbeid med Leve
hele livet tiltak og aldersvennlig samfunn.

I Færder kommune kan innbyggerne
delta i betydningsfulle fellesskap
gjennom frivillighet, kultur og
samfunnsliv. Kommunen og andre
samfunnsaktører legger til rette for
å skape gode vaner med et fysisk
aktivt liv. Ved å legge til rette for at
innbyggere i alle aldre kan bruke
sine ressurser i fellesskap med andre
bygges sosial bærekraft i samfunnet.

Mat og måltider
Færder kommunen bidrar til gode
måltider og sunn ernæring for de
innbyggerne som mottar tjenester. I
samarbeid med frivilligheten legges
det til rette for at innbyggerne vil ha
tilbud om gode måltider og fellesskap.

• Gode måltider med sosialt samvær for de som ønsker det skal være en naturlig del
av hverdagen for alle innbyggere i Færder.
• De som ikke selv kan ivareta dette skal få et tilbud dersom de ønsker det.
• Det legges til rette for at hjemmeboende kan få middagslevering og hjelp med
tilrettelegging av måltider etter behov. Det kan tilbys handleveiledning.
• I institusjonene legges det stor vekt på matglede og sosialt fellesskap i forbindelse
med mat og måltider
• For tidlig å kunne sette inn forebyggende tiltak som kan hindre uheldige konsekvenser av under- og feilernæring systematiseres ernæringskartlegging som et
frivillig tiltak for alle som er i risikosonen. Nytt kartleggingsverktøy vurderes.
• Risiko for underernæring vurderes i første hjemmebesøk ved søknad om tjenester.
• Systematisk arbeid med mat og ernæring integreres i kommunes kompetansestrategi og kvalitetsstrategi.
• Implementering av «spisevenn» i Nyby vurderes.
• Kommunen legger til rette for at frivilligheten kan skape møteplasser med
måltidsfellesskap.
• En seniorkontakt vil kunne fange opp behov for spisevenn eller lignende for
enslige innbyggere som ikke er brukere av kommunale tjenester.
• For å styrke ernæringskompetansen i kommunen bør det vurderes å omdisponere
midler innenfor kommunes budsjett til styrking av dette fagfeltet.
• Vurdere å gjeninnføre valgfri middag (Redusert valgfrihet reduserte verken
kostnader eller matsvinn.)
• Gjennomføre medvirkningsprosesser og involverer innbyggerne i arbeid med Leve
hele livet tiltak og aldersvennlig samfunn.

Delmål

Veivalg

Helsehjelp

• Kommunen vil gå inn i prosjektet «Multisyke i Vestfold» i løpet av 2023.
(Samhandlingsprosjekt mellom de tidligere Vestfoldkommune og Sykehuset i
Vestfold)
• Alle innbyggere i Færder kommune har fastlege som sikrer stabilitet og kontinuitet
i den helsemessige oppfølgingen.
• Målrettet bruk av hverdagsrehabilitering og fysisk aktivitet forhindrer eller
utsetter funksjonsfall, og bidrar til selvstendighet og mestring.
• Gjennom revisjon av kompetansestrategien prioriteres medarbeidernes
kompetanseutvikling i tråd med nye behov.
• Medarbeiderne får riktig og nødvendig kompetanse ved å legge til rette for
opplæring og videreutdanning.
• Universitetskommunesamarbeidet brukes til å videreutvikle kompetanse og
tjenesteutvikling.
• Velferdsteknologi, som bidrar til bedre kvalitet i tjenestene, optimalisering av
arbeidsprosesser og bedre total ressursutnyttelse, tas i bruk.
• Gjennomføre medvirkningsprosesser og involverer innbyggerne i arbeid med Leve
hele livet tiltak og aldersvennlig samfunn.

Færder kommune baserer sin helsehjelp i innbyggernes ønske om å leve
trygt og selvstendig i eget hjem så
lenge det lar seg gjøre. Involvering,
mestring, forebygging, støtte til
pårørende og rett hjelp til rett tid er
en forutsetning for dette.

Sammenheng i tjenestene
Færder kommunes innbyggere
opplever sammenheng og kvalitet i
tjenestene.

• Kommunen samarbeider med sykehuset i Vestfoldkommunen og Sykehuset i
Vestfold i et helsefellesskap. Pasientsikkerhet, trygge overgang er og gode
pasientforløp har fokus i dette samarbeidet.
• Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» møter innbygger og pårørende fra søknadsprosess og gjennom hele perioden et evt kommunalt hjelpebehov varer.
• Tjenestene organiseres slik at innbyggerne får færre kontakter og blir kjent med
sine hjelpere.
• Heltidssatsing er viktig for å oppnå bedre sammenheng og kvalitet i tjenestene.
• Arbeidstidsplanlegging og organisering tar hensyn til pasientene behov for rett
kompetanse, kontinuitet og sammenheng.
• Pårørende får god støtte og avlastning gjennom fleksible avlastningstilbud,
informasjon, dialog og veiledning.
• Digitale hjelpemidler som bidrar til å skape trygghet, selvstendighet, forutsigbarhet og bedre ressursprioritering tas i bruk. Dette er nærmere beskrevet i
kommunens strategi for velferdsteknologi.
• Kommunen følger helsedirektoratets anbefalinger og egne erfaringer i valg av
løsninger og satsingsområder. Gevinstrealisering av de ulike tiltakene legges til
grunn for kommunens prioriteringer.
• Gjennomføre medvirkningsprosesser og involverer innbyggerne i arbeid med Leve
hele livet tiltak og aldersvennlig samfunn.
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