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Invitasjon til dialogmøte – Leve hele livet. Vi trenger deres innspill og erfaringer !
Regjeringen vil skape en kvalitetsrefo r m for eldre, med fokus på fire hovedtemaer: mat,
aktivitet og fellesskap, helsehjelp, sammenheng og gjennomfø ring. Reformen har fått navnet
Leve hele livet . Målet er flere gode leveår med god helse og mestring, pårørende som ikke
bl ir utslitt og ansatte som får brukt sin kompetanse.

Det er de senere årene lagt fram en rekke tiltak og virkemidler i de stortingsmeldinger,
strategier og planer som allerede er vedtatt. Gjennomføringen av disse skal danne
fundamentet for reformarbeidet. Samtidig er det behov for å løfte fram noen områder spesielt,
og se nærmere på hva som kan bedre kvaliteten og redusere uønsket variasjon i tjenestene.

Brukere, pårørende, ansatte i tjenestene, administrativ og politisk ledelse i kommunene skal
ha en hel t sentral rolle i utviklingen av denne reformen.

Jeg vil med dette invitere landets kommuner til å delta i arbeidet.

De neste månedene skal det arrangeres fire regionale dialogmøter, ett for hvert av de fire
hovedtemaene. Her ønsker jeg å høre hva dere mener er de største utfordringene på de ulike
områdene, hvilke erfaringer dere har med tiltak som kan møte disse utfordringene, og hvilke
verktøy og virkemidler dere mener er nødvendige for å spre og implementere de gode
tiltakene.

Fra kommunene ønsker jeg deltakere som er ansatte i tjenestene, er ansatte/ledere i
kommunens administrasjon og/eller lokalpolitikere. Jeg håper også at kommunene kan
oppfordre brukere og pårørende til å delta på møtene gjennom å videreformidle invitasjonen
til eldresentra, d agtilbud, pårørendeskoler eller andre relevante kommunale tiltak.



Side 2

Steder, tidspunkt og temaer for dialogmøtene
30.05. kl.10 .00 - 14.00 Stavanger Mat Scandic Forum
20.06. kl.13.00 - 17.00 Bergen Helsehjelp Scandic Ørnen
31.08. kl.11.00 - 15.00 Bodø Akt ivi tet/ fellesskap Radisson Blu Hotel
26.09. kl.11.00 - 15.00 Hamar Sammenhen g/ Scandic Hotel Hamar

gjennomføring
Påmelding
Påmelding gjøres elektronisk via denne nettsiden https://www.regjeringen.no/2547685/ . Det
er et begrenset antall plasser på hvert møte, og kun mulig å d elta på ett av de fire møtene. Vi
ber deg derfor rangere møtene i prioritert rekkefølge. Dette gjøres i påmeldingsskjemaet. Vi
ber om at kommunene/bydelene foretar en samlet vurdering av sin deltakel se, med en øvre
begrensning på fire deltakere per kommun e/bydel som fortrinnsvis representerer både ansatte
i tjenester, forvaltning og politikere.

For å sikre faglig bredde, geografisk spredning og en god representasjon av brukere og
pårørende, vil departementet gjøre et utvalg av deltakere dersom påmelding en blir stor.

Du vil derfor motta bekreftelse i to omganger. Først en automatisk kvittering på at din
påmelding er registrert, og innen 15. mai en bekreftelse på om du/de du har meldt på har fått
plass. Ved endelig bekreftelse vil du få nærmere praktisk informasjon om møtet med program
og kort presentasjon av noen sentrale problemstillinger og spørsmål til gruppearbeidet.
Gruppearbeidet vil ledes av et innovasjonsmiljø.

Dersom du ikke har anledning til å melde deg på via nett - skjema kan du sende skriftli g
påmelding til: Helse - og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 De p, 0030 Oslo, merk
konvolutten Leve hele livet .

Frist for påmelding er 5. mai 2017.

Møtet er gratis. Deltakerne må selv dekke reisekostnader og ev. utgifter til overnatting.

Kom med inn spill
Skriftlige innspill kan også sendes til Helse - og omsorgsdepartementet, jf. adresse ovenfor,
eller på e - po st til levehelelivet@hod.dep.no .

Vi ser fram til å møte deg og høre dine erfaringer og innspil l.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Bent Høie
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