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Bakgrunn

• England: Improvement 
Foundation

• Sverige: Sveriges kommuner og 
landsting + Qulturum i 
Jönköping

• Norge: Pensjonistforbundet + 
Kunnskapssenteret og 
Sandefjord kommune



Lyst på livet til Norge

Pilotprosjekt

• Forberedelsesfase i 2010

• Gjennomføring av pilotprosjekt i 
2011

• Utvikling av materiell

Spredning

• Regionalt 

• Nasjonalt

https://www.fhi.no/kk/forbedringsarbeid/lyst/om-lyst-pa-livet/

https://www.fhi.no/kk/forbedringsarbeid/lyst/om-lyst-pa-livet/


Målsetting med Lyst på livet

1. Å engasjere pensjonister til å 
styrke egen helse og livsglede

2. Sterk medvirkning fra 
pensjonister i forberedelse, 
gjennomføring og spredning

3. Skape engasjement og spre lyst 
på livet regionalt og nasjonalt



Ut av rundkjøringen –

en liten bruksanvisning for hjernen

PlanleggeFølge opp

GjennomføreUndersøke



Jeg er aktiv og 
opplever at jeg 

kan påvirke 
situasjonen min

Mat og 
drikke

Fysisk 
aktivitet

Sikkerhet og 
trygghet

Sosialt 
nettverk



År til livet  - eller liv til årene?

Leveår

Helse

Terskel for 
hjelpebehov

aTid med behov hjelp b

Mye tyder på at vi allerede lever lenger uten hjelpebehov (tredje alder). Eldrebølgen 
kommer, men ikke en tilsvarende bølge med økt behov for helsetjenester.

Spijker J, MacInnes J. Population ageing: the timebomb that isn’t? BMJ 2013 2013-11-12 23:30:47;347

NTNUnorskhelsenett

http://www.bmj.com/bmj/347/bmj.f6598.full.pdf


Sara Riggare, 2013



Dokumenterte forebyggende tiltak seint i livet

• Fysisk trening

• Fallforebygging

• Sosialt nettverk

• Sunt kosthold

• God hygiene

• Avmedisinering

NTNU

Kettle VE, et al. Effectiveness of physical activity interventions delivered or prompted by health professionals in 
primary care settings: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ. 2022;376:e068465.

Apóstolo J, et al. Effectiveness of interventions to prevent pre-frailty and frailty progression in older adults: a 
systematic review. JBI Database System Rev Implement Rep. 2018;16(1):140-232.

Travers J, et al. Delaying and reversing frailty: a systematic review of primary care interventions. British Journal of 
General Practice. 2019;69(678):e61-e9. 



Deltagere og omfang i behandling og oppfølging 
av eldre og innbyggere med kronisk sykdom

Egenomsorg
Pårørende
LikemannPLO-tjenester

Andre kommunale
tjenesterFastlege

Legevakt

Spesialisthelsetjenesten

NTNU

⁓ 500 000 innbyggere ⁓ 500 000 innbyggere



Endret fokus

Dagens pasientforløp Morgendagens forløp

Struktur(org.)

Prosesser

Struktur(org.)

Prosesser

Holdninger
Verdier

”Hva er i veien med deg?” ”Hva er viktig for deg?”

Barry, M. J., & Edgman-Levitan, S. (2012). Shared decision making — The pinnacle patient-centered care.

The New England Journal of Medicine, 366(9), 780–781. https://doi.org/10.1056/NEJMp1109283

https://psycnet.apa.org/doi/10.1056/NEJMp1109283


Every system is perfectly designed to 
give exactly the results it gives.

Paul Batalden

personalseminar 20. september 2015



Hva tenker dere om disse 
samfunnsutfordringene?

Refleksjon i fem minutter med sidemann
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Hva er viktig for deg?
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Ønske-ambulansen i Vestfold



Ønsketransporten



Komme meg hjem 5 10

Bli sterkere i høyre fot 3 5

Bli kvitt oksygenet 5 10

4,3 8,3

8,3 4,3 4



Endring fra 1. til 2. samtale

Opplevd nytte

EpiData Analysis Graph

  Mean: 3.50 LCL: -3.06 UCL: 10.06

Pasienter i rekkefølge
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4. Juni 2014
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Systematisk arbeid over tid
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1. Har vi spurt 
«Hva er viktig for deg?» 

2. Har vi samarbeidet om å 
formulere brukerens mål?

3. Har vi samarbeidet med 
brukeren om å utvikle tiltak 
for å nå målene?

4. Har vi spurt igjen for å evaluere 
om tiltakene har virket?



Patient-Centred Care Team (PaCT)
NHS Lothian

Focusing the conversation on what really matters and creating personalised anticipatory care plans for people 
who frequently attend the Emergency Department and for people with complex long term conditions at high 
risk of admission to hospital.

• 33% reduction in bed 
days

• 35% reduction in ED 
attendances

• £2,400,000 productive 
gain

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPiIXK-p_dAhVKPFAKHdtRBv0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.change.org/p/dianne-feinstein-help-families-in-a-mental-health-crisis&psig=AOvVaw0lh1SGOuvKgaNucFNY10YK&ust=1536102676445113




Hva gjør du allerede som  
ivaretar Hva er viktig for deg?

Snakk sammen i par i tre minutter

17.01.2023



Hvordan helsefremmende og risiko-faktorer påvirker helsen 

Oppvekst Arbeidsliv Sprek 
pensjonist

Alder-
dom

Terskel for 
hjelpe-
behov

a bTid med behov hjelp

Helse
Risiko 

faktorer

Beskyttende 
faktorer

Science of health developement, Neal Halfon, MD, MPH

•Utdanning
• Ernæring
• Sosialt nettverk
•mm.

•Deprivasjon
• Psykisk lidelse 

foreldre
• Fattigdom
• Traumer

NTNU

https://www.youtube.com/watch?v=dZI4AIKWqYI&index=6&list=PL4E2A5CA2AC52F71F


Hva er viktig for deg 
gjør en forskjell…


