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MAndAT FoR STATEnS SEnIoRRÅd 
 
 
Mandatet til sittende råd ble gitt ved Kongelig resolusjon av 07.05.2010 i forbindelse med  
oppnevning av medlemmer og gjelder for rådsperioden 2010 – 2013: 

1.  Statens seniorråd er et rådgivende organ for offentlige instanser og institusjoner på nasjonalt 
 nivå, som på et fritt og selvstendig grunnlag tar opp forhold som angår seniorers aktivitet og  
 deltakelse i samfunnslivet. Med seniorer menes personer over 50 år. Rådet skal: 

•	gi anledning til drøftinger mellom rådets medlemmer og representanter for offentlige   
 instanser og institusjoner om spørsmål av betydning for seniorers situasjon
•	uttale seg om vesentlige spørsmål som gjelder seniorer
•	innhente informasjon om behov, problemer og løsningsmåter lokalt og regionalt og 
 sentralt for å kunne komme med initiativ og tilrådinger ovenfor offentlige instanser  
 og institusjoner
•	ha en veiviserfunksjon for publikum og private og offentlige instanser 
•	kunne drive utadrettet informasjon 

2.  Rådet består av 15 medlemmer som til sammen representerer bred samfunnsmessig  
erfaring, og som har spesiell innsikt i seniorers stilling i samfunnet. Rådet oppnevnes av 
Kongen som også oppnevner leder og nestleder. To medlemmer oppnevnes etter forslag fra 
Norsk Pensjonistforbund. Oppnevningen gjelder for fire år. Det enkelte rådsmedlems  
kompetanse skal nyttiggjøres effektivt og positivt. 

3. Rådet hører administrativt under Arbeidsdepartementet, og skal ha sekretariat etter  
departementets nærmere bestemmelse.

4. Rådet holder møter minst fire ganger i året, og ellers når lederen, minst tre medlemmer eller 
et departement finner det ønskelig. Departementene møter når saker innen deres område 
behandles. Rådet skal ha et arbeidsutvalg bestående av leder og nestleder og minst ett  
ytterligere medlem. 

5. Det skal føres møtebok over drøftingene i Rådet. Det skal fremgå hvem som deltok i møtet,  
hvilke saker som er behandlet, og Rådets uttalelser med grunngivning. Dersom det er delte 
oppfatninger i Rådet, skal det komme fram med grunngivninger. Ethvert medlem i Rådet har 
rett til å føre merknader til møteboken. Etter hvert møte skal utskrift av møteboken sendes 
medlemmene, berørte departementer og Norsk Pensjonistforbund. 

6. Arbeidsdepartementet kan foreta endringer i reglementet.
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FoRoRd 
 
Statens seniorråd har en viktig rolle. I vårt mandat, som er meget bredt, er seniorer definert  
som alle over 50 år. Vårt perspektiv er i hovedsak nasjonalt, og vår innsats retter seg først 
og fremst mot det statlige nivået og mot sentrale myndigheter. Men, våre råd berører også 
fylkeskommuner, kommuner, organisasjoner, arbeids- og næringslivet og mennesker i sin  
alminnelighet. Et overordnet mål for vår felles innsats er livskvalitet, også i eldre år.

Det nåværende rådet er oppnevnt for årene 2010 – 2013. Ved starten av perioden ga  
Arbeidsministeren, Hanne Bjurstrøm, oss i oppdrag å komme med gode råd om fattigdom blant 
eldre, pensjonsreformen og IA-avtalen og rekruttering til omsorgstjenester for eldre. Våre svar 
ble oversendt 15. april 2011. Rådet har også fulgt opp praksisen fra de to foregående rådene, 
ved å lage et omfattende seniorpolitisk program. I dette programmet tar vi opp spørsmål som er 
sentrale i seniorers liv, og vi målbærer våre meninger om ønskede løsninger.

Det er mye som er bra for seniorer i Norge, og det tas mange positive initiativ. Allikevel savner vi 
fortsatt en helhet i seniorpolitikken. Norge trenger en helhetlig seniorpolitikk. Denne må bygge på 
kunnskap og innsikt om seniorers liv. Dette programmet er et bidrag til å utforme en slik helhet. 

Etter initiativ fra Statens seniorråd har Statistisk sentralbyrå (SSB) enda en gang (2011) laget 
publikasjonen Seniorer i Norge. I denne beskrives viktige sider ved seniorers liv, basert på  
systematisk innsamlede data. Denne publikasjonen er viktig for vårt arbeid – og viktig for alle 
som arbeider med seniorpolitikk.

I mandatet for Seniorrådet inngår også at vi skal være en veiviser for andre. Den oppgaven søker 
vi først og fremst å løse gjennom vårt nettsted www.seniorporten.no. På dette nettstedet søker 
vi å formidle fakta og informasjon til nytte for alle som arbeider med seniorpolitiske spørsmål.

Som ledd i informasjons- og veiviserrollen har Statens seniorråd også gitt ut publikasjonen  
Å være pensjonist. Denne henvender seg direkte til den enkelte pensjonist, og gir god og  
nyttig informasjon på sentrale områder av pensjonisters liv. Men, den er også nyttig for alle  
andre som vil søke kunnskap på området.

Det er mange aktører som engasjerer seg på det seniorpolitiske 
området, mange samarbeider – og noen konkurrerer. For oss  
i Statens seniorråd er det viktig å understreke at vi ikke  
konkurrerer med noen. Vår ambisjon er å bidra til et bredest mulig 
samarbeid til beste for seniorene i Norge. 

Vi trenger alle gode krefter. Med programmet Seniorpolitiske  
utfordringer, publikasjonene Seniorer i Norge og Å være  
pensjonist, og tilgang til vårt nettsted www.seniorporten.no bør   
alle som ønsker det, kunne stå godt rustet til å engasjere seg på  
det seniorpolitiske området.

 

  Ivar Leveraas
 Leder av Statens seniorråd

4 5



5

Det blir stadig flere innbyggere i Norge. 
Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) passerer  
vi 5 milli oner i 2011. SSB anslår at det vil være 
i underkant av 7 millioner innbyggere i Norge i 
2060. Hele 1,5 millioner av disse vil være over 
67 år. 

Seniorer utgjør i 2011 om lag en tredjedel av 
befolkningen. SSB anslår at 4 av 10 personer 
vil være 50 år eller eldre i 2060. Av disse vil 
om lag halvparten være i yrkesaktiv alder  
(50-67 år) og halvparten være over 67 år. 

Befolkningsvekst
Befolkningsveksten skyldes store fødsels kull, 
økende levealder og høy innvandring. 
Forventet levealder i Norge er i dag 79 år for 
menn og 83 år for kvinner (SSB:2011). Det er 
kun seks land som har høyere levealder enn 
Norge: Japan, Frankrike, Spania, Sveits, Italia 
og Sverige (Eurostat: 2009). Økningen i 
leve alder skyldes i hovedsak generelt bedre 
helse og spesielt sterk nedgang i dødeligheten 
av hjerte- og karsykdommer. 

Under 4 prosent av innbyggerne i Norge over 
67 år er innvandrere. Av disse er mer enn to 
tredjedeler fra Europa. Innvandring fra Asia og 
Afrika begynte først på 1970-tallet og de aller 
fleste er ennå ikke gamle nok til å bli alders
pensjonister. Det er kun 7 500 innvandrere fra 
Asia og Afrika som er over 67 år i Norge i dag. 
De utgjør 1,2 prosent av alle over 67 år. SSB 

BEFolKnInGSUTVIKlInGEn 
 
Eldre utgjør en stadig større gruppe i Norge, både i antall og som andel av befolkningen.  
I 2010 var det 625 000 personer over 67 år i Norge. Disse utgjorde ca. 13 prosent av  
befolkningen. I 2060 forventes denne aldersgruppen å være på 1,5 millioner personer  
og utgjøre mer enn en femtedel av befolkningen.

Definisjon av ”yngre senior” 
og ”eldre senior”
Seniorer: Alle som er 50 år eller mer
Yngre seniorer: 50-66 år
Eldre seniorer: 67 år eller mer
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anslår at denne gruppen øker til ca. 120 000 
personer i 2060, det vil si om lag 8 prosent av 
alle som er 67 år eller eldre.

Økt levealder
Økningen i antallet eldre og andelen eldre er 
et globalt fenomen. FN forventer at verdens 
befolkning stiger til om lag 9 milliarder i 2050, 
men at befolkningsveksten deretter flater ut. 
Alle land får på grunn av økt levealder en 
større andel eldre enn før. Ettersom vestlige 
land allerede har en stor andel eldre, blir andelen 
der betydelig større enn i resten av verden.  
Da folketrygden ble etablert i 1967, var det 
4 yrkesaktive per pensjonist. I dag er det om 
lag 2,6 yrkesaktive per pensjonist. Det vil 
sannsynligvis bli færre yrkesaktive i forhold til 
pensjo nister enn det er i dag. Den endrede  
befolkningssammensetningen kan øke 

behovet for arbeidsinnvandring, begrense  
den økonomiske veksten og øke behovet for 
helse tjenester.
 
Behov	for	flere	yrkesaktive
For å kunne finansiere alderspensjon,  
helse tjenester og eldreomsorg, må antallet 
personer som deltar i yrkeslivet øke. Disse 
sektorene vil kreve en stadig større andel av 
landets verdi skapning. Selv om framtidens 
eldre vil være ressurssterke og friskere enn 
før, vil samtidig mange flere enn før bli 
hjelpe- og omsorgs trengende. 
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Statens seniorråd ønsker et samfunn der  
alder i minst mulig grad ligger til grunn for 
hvordan mennesker behandles. Vi ser en 
positiv utvikling i forhold til at stadig flere ser på 
seniorer som en ressurs i samfunnet. Seniorer 
bidrar selv til holdningsendringen ved å bli  
stadig flere, friskere og mer aktive. Samtidig 
ser vi at holdninger overfor de aller eldste, de 
med redusert fysisk og psykisk helse og de 
mest hjelpetrengende, ikke viser samme  
positive utvikling. Oppfatningen av den 
enkeltes menneskeverd skal ikke påvirkes  
av deres alder eller funksjonsnivå. 

Alderisme
Alderisme er et begrep som omfatter både 
fordommer og diskriminerende praksis overfor 
eldre. Selv velmente tiltak overfor eldre kan 
være utslag av alderisme, fordi det bak tiltaket 
kan ligge en generell antakelse om redusert 

fysisk eller psykisk funksjonsnivå. Vår  
erfaring er at forskjellsbehandling begrunnet 
med alder ikke vekker like stor oppmerksomhet 
som andre former for forskjellsbehandling. Det 
er derfor vanskelig å fastslå omfanget av  
alderisme og aldersdiskriminering. Det er  
behov for mer kunnskap på området.

Aldersgrenser
Statens seniorråd er prinsipielt i mot øvre 
aldersgrenser. Det gjelder både i og utenfor 
arbeidslivet. Vi er ikke imot saklig begrunnet 
forskjellsbehandling, men det grunnleggende 
prinsipp må være likebehandling. Om en 
person skal fratas rettigheter, bør det skje på 
individuelt grunnlag og ikke på grunn av alder. 
I arbeidsmiljøloven er det et forbud mot  
aldersdiskriminering i arbeidslivet. Forbudet  
innebærer ikke at aldersdiskriminering i 
arbeids livet ikke finner sted, men det gir  

AldERSdISKRIMInERInG 
 
Seniorer opplever å bli diskriminert på grunn av alder. Det skjer ved at rettigheter formelt 
opphører ved gitte aldre, og ved at tilgang til ulike samfunnsarenaer begrenses. Negative 
holdninger overfor eldre kan vanskeliggjøre deltakelse eller medføre et dårligere tilbud.

Fns prinsipper  
for eldre i verden

Eldre skal bli 
behandlet rettferdig 
uavhengig av alder, 
kjønn, rase eller 
etnisk bakgrunn, 
funksjonshemning 
eller annen  
situasjon, og bli 
verdsatt uavhengig 
av sin økonomiske 
situasjon.
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ansatte et verktøy for å bekjempe denne  
formen for diskriminering. Mange eldre  
opplever å bli diskriminert også utenfor  
arbeidslivet, både av offentlige institusjoner  
og private bedrifter. Det kan for eksempel 
være et dårligere tjeneste tilbud enn for  
andre aldersgrupper, manglende fysisk tilgang 
til kulturarrangementer, dyrere forsikringer, 
utfordringer i forhold til å betjene automatiserte 
bestillingsløsninger eller anled ning til å være 
meddommer. Lover påvirker folks holdninger 
og gir diskrimi nerte grupper et verktøy for å 
bekjempe diskrimi neringen. Statens 
seniorråd ønsker derfor et generelt forbud 
mot aldersdiskrimi nering. 

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Det bør innføres et generelt  
 forbud mot diskriminering på grunn av  
 alder.
• 	Det er behov for mer kunnskap og 
 forskning innen området alderisme 
 og aldersdiskriminering.
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Gjennomsnittlig levealder i Norge har passert 
80 år. Folk lever lenger, og eldre utgjør både 
et større antall og en større andel av befolk-
ningen enn noen gang tidligere. Hver femte 
nordmann er over 60 år. Mer enn hver tiende 
er over 67 år. Hver fjerde velger er over 60 år.

Underrepresentasjon av eldre i folkevalgte 
organer.
Sammensetningen av folkevalgte organer 
speiler dessverre ikke befolkningens  
sammen setning. Aldersgruppen 50-59 år er 
bedre representert på Stortinget og i  
kommunestyrer og fylkesting enn størrelsen  
på aldersgruppen skulle tilsi. For alle andre  
seniorer er forholdet motsatt, særlig for  
seniorer over 65 år, som er nesten helt ute  
av folkevalgte organer. 

 
 

Personer over 60 år er ikke mindre  
interesserte i politikk enn øvrige deler av 
befolk ningen. De har høyere valgdeltakelse 
enn yngre, men er kanskje ikke like villige som 
før til å påta seg verv i politikken. Årsakene til 
dette kan være sammensatte. Både holdninger 
blant og overfor seniorer, virker inn på deres 
deltakelse. Partienes nominasjoner av  
seniorer over 60 år samsvarer ikke med denne 
aldersgruppens politiske interesse og størrelse. 

Eldre har erfaringer, klokskap, interesser 
og meninger som bør være representert i 
folkevalgte organer. Underrepresentasjon av 
eldre i folkevalgte organer er en økende  
utfordring for demokratiet, fordi eldres andel  
av befolkningen er økende. 

dElTAKElSE I FolKEVAlGTE oRGAnER 
 
Yngre seniorer deltar svært aktivt og er godt representerte i politikk og samfunnsliv.  
Eldre seniorer har lav deltakelse og seniorer over 65 år er nesten helt fraværende i  
folkevalgte organer. Derfor er eldrerådene viktige.

Fns prinsipper  
for eldre i verden

Eldre skal 
forbli integrert i 
samfunnet, delta 
aktivt i utforming 
og gjennomføring 
av politikken som 
direkte angår 
deres velferd, 
og dele sine 
kunnskaper, 
ferdigheter og 
erfaringer  
med yngre  
generasjoner.
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Eldrerådene er viktige
Nettopp fordi eldre seniorer er underrepresen-
tert i folkevalgte organer, så er de kommu-
nale og fylkeskommunale eldrerådene viktige 
organer for å sikre deres innflytelse i lokal
samfunnet. Dessverre får ofte eldrerådene 
saker til uttalelse altfor sent. Statens seniorråd 
er opptatt av at det etableres gode rutiner som 
gjør at rådene får aktuelle saker til behandling 
til rett tid. Rådenes uttalelser må bli bedre  
synliggjort i forbindelse med den politiske  
behandlingen. 

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	De politiske partiene oppfordres  
 til å nominere flere personer over 60 år.
• 	Personer over 60 år må selv være villige  
 til å påta seg verv som folkevalgte.
• 	Negative holdninger i forhold til 
 eldres deltakelse i folkevalgte organer  
 bør bekjempes.
• 	Eldrerådene bør involveres tidligere i   
 saksprosessene, og deres uttalelser  
 må synliggjøres bedre. 
• 	En representant for eldrerådet må få   
 legge fram rådets synspunkter og få  
   argumentere for rådets forslag i 
 kommunestyret og andre relevante 
 organer.
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I de senere år har pensjonisters økonomi blitt 
bedre. Hvert nytt kull av pensjonister er mer 
velstående enn det foregående. Stadig flere har 
et bedre opptjeningsgrunnlag i folketrygden, 
tjenestepensjon i tillegg til folketrygden og 
oppsparte midler. Pensjonisters inntekt og 
formue har i de senere år økt relativt mer enn 
for øvrige aldersgrupper. Minstepensjonen er 
økt til 2G. Pensjonister har som regel lavere 
utgifter fordi de har mindre eller nedbetalte 
lån, lavere forsørgelsesbyrde og skattes  
lavere enn arbeidstakere. 

Fortsatt pensjonister med dårlig råd
Til tross for den positive utviklingen i senere 
år er det fortsatt pensjonister som har dårlig 
råd. Dette gjelder særlig de aller eldste, enslige 
og personer som har hatt liten eller ingen 
tilknytning til arbeidslivet. I hovedsak dreier 

dette seg om kvinner. Hele 9 av 10 minste-
pensjonister er kvinner, fordi opptjenings-
reglene for pensjon vektlegger inntekt og 
antall år med yrkesdeltakelse. 1 av 6 minste-
pensjo nister mottar bostøtte for å klare seg 
(Husbanken:2010). Andelen minste  -
pen sjo nister er synkende. I dag er under 1 
av 3 pensjonister minstepensjonister, 2 av 3 
minste pensjonister over 75 år, og 1 av 3  
minstepensjonister enslige (NAV:2010). 

Det er langt fra sikkert at den positive utviklingen 
fortsetter. Pensjonsreformens krav om lang 
tilknytning til arbeidslivet kan medføre at nye 
pensjonistkull ikke får like gode vilkår som  
dagens pensjonister. Det gjelder særlig for 
kvinner med kort og liten tilknytning til arbeids-
livet, personer som mottar uføretrygd og  
inn vandrere og flyktninger med kort oppholdstid  

lEVEKÅR  
 
Pensjonister som gruppe er bedre stilt økonomisk enn noen gang. Det er likevel enkelte 
fattige blant dem, særlig eldre enslige kvinner. Pensjonsreformen kan gi uheldige utslag for 
fremtidige pensjonister med liten tilknytning til arbeidslivet. Behovsrettede støtteordninger 
er nødvendige for at alle skal klare seg.
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i Norge. Det er derfor usikkert om andelen 
minstepensjonister blir lavere i fremtiden. 
De som er eldre og fattige er såkalt 
vedvarende fattige. Deres inntektssituasjon vil 
ikke forandre seg over tid, slik den kan gjøre 
for yrkesaktive. Likevel er ikke eldre nevnt som 
egen gruppe i regjeringens handlingsplan mot 
fattigdom. 

Behovsrettede ytelser
En likere skattlegging av pensjonister og 
lønnsmottakere vil gjøre det mindre lønnsomt 
enn før å være pensjonist. Ettersom det er 
så mange pensjonister og de fleste har det 
økono misk bra, er det lite realistisk og svært 
kostbart å gå inn for å øke de generelle 
ytelsene. For at alle pensjonister skal ha en 
inntekt de kan leve av, bør man derfor ha gode 
behovsrettede ytelser. Husbankens bostøtte er 
et presist og behovsrettet tiltak for å  
utjevne forskjeller. For å unngå fattigdom bør 
kombi nasjonen av minstepensjon og maksimal 
bostøtte gi en samlet inntekt som er vesentlig 
høyere enn i dag. 

Kvinner har, og vil fortsatt ha, mindre 
tilknytning til arbeidslivet enn menn, for  
eksem pel på grunn av omsorgsoppgaver. 
Både tidligere og nåværende pensjons-
systemer er innrettet slik at menn kommer 
gunstigere ut enn kvinner. I dag er kvinners 
pensjon om lag 30 prosent lavere enn menns 
pensjon. Pensjons reformen vil antakelig  
opp rettholde denne forskjellen. I dag har kun  
1 av 10 kvinner full opptjeningstid (40 år) i 
folke trygden, tilsvarende tall for menn er 6 av 
10 (NAV:2011). 

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Regjeringen bør ha et sterkere   
 fokus på fattigdom blant eldre.
• 	Regjeringen bør kontinuerlig overvåke  
 bostøttens innretning, samt forsikre  
    seg om at personer som oppfyller 
 kriteriene for støtte er kjent med 
 ordningen. 
• 	Regjeringen bør kontinuerlig følge med  
 på de økonomiske konsekvensene  
    av pensjonsreformen - særlig for 
 kvinner, enslige, innvandrere og grupper  
    med liten tilknytning til arbeidslivet - og  
 vurdere tilpasninger for å unngå store   
 usosiale utslag.
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Sysselsettingen i Norge er høy, også blant  
eldre arbeidstakere. Sysselsettingen for  
aldersgruppen 60-64 år er ca. 30 prosent i 
Europa, men 59 prosent i Norge. I 2009 var  
det bare Island og Sverige av europeiske 
land som hadde høyere sysselsetting i denne 
alders gruppen enn Norge. 

Det er en tendens at eldre arbeidstakere  
ønsker å fortsette noe lenger i arbeid.  
Oppfatningene av hva det er å være eldre  
eller senior i arbeidslivet er også i ferd med 
å forskyve seg noe oppover på aldersstigen, 
både hos arbeidsgivere og arbeidstakere.

Selv om sysselsettingen blant seniorer i Norge 
er høy, er det bare 31 prosent som er i arbeid 
helt til de fyller 67 år. Da er de som arbeider  
deltid inkludert. Over 40 prosent av alle 
66-åringer mottar uførepensjon. 

Andel av befolkningen, yrkesdeltakelse og  
pensjon, prosent (Kilde: nAV 2011) 
 

*Noe underrapportering pga. mangelfullt datagrunnlag 
for AFP-mottakere i off. sektor etter 2009.
**Ikke i arbeid eller mottaker av andre ytelser fra NAV 
NB! En person kan være i arbeid og motta pensjon.

Alder Alders-
pensjon

Uføre-
pensjon

AFP* I arbeid Ikke i  
arbeid**

50 0 10 0 79 14

55 0 15 0 76 13

60 0 25 0 69 12

62 7 30 8 57 13

65 6 37 21 36 15

ARBEIdSlIV 
 
Norge har behov for seniorenes arbeidskraft, erfaring og kompetanse. Derfor må  
forholdene legges til rette for å beholde dem i arbeidslivet. Det er en samfunnsutfordring  
at mange seniorer velger å slutte i arbeid tidlig.

Fns prinsipper  
for eldre i verden 
Eldre skal ha 
anledning til å 
arbeide eller ha 
adgang til andre 
inntekter.  
Eldre skal ha  
muligheter for å 
delta i avgjørelsen 
om, når og på 
hvilken måte en 
skal trekke seg 
tilbake og tre ut av 
arbeidslivet.
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Arbeidslivet trenger seniorenes erfaring og 
kunnskap
Vi lever lenger. Undersøkelser viser at eldre 
mennesker har bedre helse nå enn tidligere, og at 
mange har høy arbeidskapasitet. Eldre arbeids-
takere gjør en like god jobb som yngre. Likevel 
skyves mange ut av arbeidslivet lenge før pensjons-
alder. Slik forsvinner viktig kompe tanse som har 
blitt ervervet gjennom lang erfaring i arbeids-
livet. Dette tapper Norge for ressurser, og kan få 
alvorlige konsekvenser for framtidens arbeids-
kraftbehov og finansiering av velferdsordninger.

Utstøtingsmekanismene i arbeidslivet begynner 
for mange helt ned i 40-50-årsalderen. Mange 
seniorer blir uføretrygdet eller motiveres til å 
gå av med pensjon så fort de har muligheten. 
Tidligpensjon har lenge vært et virkemiddel 
ved nedbemanning. Mange bedrifter har som 
praksis å tilby gavepensjon ved siden av AFP. 

Arbeidsløse seniorer og seniorer som ønsker 
å skifte jobb, kan ha vansker med å få ny jobb. 
Tidligpensjonering og vegring mot å ansette 
seniorer påvirkes av holdninger og kultur på 
arbeidsplassen. En bevisst og livsfaseorientert 
personalpolitikk er derfor avgjørende for å  
forlenge seniorenes yrkesliv.

Pensjonsreformen  
Fra 2011 er det mulig å ta ut  
alders pen sjon mellom 62 år og 75 år.  
Arbeidsinntekt og alderspensjon kan 
kombineres fritt, uten at pensjonen blir 
avkortet. Pensjonen blir leve aldersjustert 
i forhold til når man velger å ta ut pensjonen.  
Levealdersjustering vil si at pensjonen 
blir justert i forhold til forventet  
gjennomsnittlig levealder for hvert årskull.   
Pensjoneringstidspunktet er opp til den 
enkelte å bestemme. Personer med lav 
opptjening, for eksempel kvinner som  
har jobbet mye deltid og innvandrere,  
vil imidlertid ha begrensede reelle  
valg muligheter. Det samme gjelder  
arbeidstakere som opplever helsesvikt.

Retten til arbeid 
Det er et uttalt politisk mål å øke syssel  setting 
blant eldre i Norge. Pensjonsreformen  
legger opp til å belønne de som fortsetter 
i arbeid framfor å ta ut pensjon. Det er nå 
mulig å tjene opp pensjon til man fyller 75 år. 
Arbeidsmiljøloven tillater likevel oppsigelse 
av ansatte over 70 år, og en del bedrifter 
har interne aldersgrenser under 70 år. For at 
arbeidsinsentivene i pensjonsreformen skal 
kunne gi den ønskede effekten, må den  
enkelte arbeidstaker også ha reell mulighet  
til å fortsette i arbeid. 

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Øvre aldersgrenser i arbeids- 
 livet bør fjernes og reglene om 
 særaldersgrenser må gjennomgås.

Inkluderende arbeidsliv
Alle arbeidstakere har i følge arbeidsmiljøloven 
rett til faglig og personlig utvikling gjennom 
arbeidet. God seniorpolitikk er derfor også å 
føre en god personalpolitikk som sikrer faglig 
og personlig utvikling for arbeidstakere gjen-
nom hele yrkeskarrieren, og der tilrettelegging 
tilpasses den enkeltes behov og livsfase.  
Et godt arbeidsmiljø og arbeidsglede kan fore-
bygge utstøting og tidligavgang.

Resultatene av et godt IA-arbeid skapes i den 
enkelte virksomhet.

Målrettet IA-arbeid henger sammen med 
verdsetting og trivsel på arbeidsplassen. Like 
viktig som å fremme økt yrkesaktivitet for 
folk i 60-årene, er det å forhindre frafall blant 
40-50-åringer.
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IA-avtalen (IA)   
Partene i arbeidslivet har sammen med 
myndighetene inngått en intensjonsavtale 
om et mer inkluderende arbeidsliv (IA).  
Den første IA-avtalen ble inngått i 2001, 
mens dagens avtale som gjelder ut  
desember 2013, ble inngått i februar 2010. 
Det overordnede målet for IA-avtalen er å 
forebygge og redusere sykefraværet, styrke 
jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt 
hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.  
I 2009 var det bare delmål 3 – å utsette 
avgangen til pensjon med gjennomsnittlig 6 
måneder - som var nådd. I avtalen fra 2010 
ble målet omdefinert til å være at yrkes
aktivitet etter fylte 50 år skulle forlenges 
med seks måneder, sammenlignet med 2009.   
NAVs arbeidslivssentre har ansvar for å 
bistå bedriftene i deres IA-arbeid og stille 
opp med særskilte virkemidler, som  
tilrette leggingstilskudd og kontaktpersoner.  
Senter for seniorpolitikk (SSP) er et kompe-
tansesenter som arbeider med å stimulere 
arbeidsgivere i både privat og offentlig 
sektor til å utvikle god seniorpolitikk. SSP 
har inngått avtale med Arbeids- og velferds-
direktoratet (NAV) om å samarbeide med 
Arbeidslivssentrene i fylkene for å fremme 
godt IA-arbeid for eldre arbeidstakere.   

Statens seniorråd støtter målene i IA-avtalen 
om inkluderende arbeidsliv. Vi støtter også 
Senter for seniorpolitikks (SSP) arbeid med å 
fremme eldre arbeidstakeres stilling i  
arbeidslivet. Delmål 3 var det eneste delmålet 
som ble nådd i forrige avtaleperiode. Det kan 
se ut til at det nå er en tendens til at eldre  
arbeidstakere ønsker å jobbe lenger. 
Ambisjons nivået for delmål 3 bør derfor være 
høyere enn dagens mål. 

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	For at flest mulig eldre 
 arbeidstakere skal kunne fortsette lengst  
 mulig i arbeid, må innsatsen for å oppnå  
 dette intensiveres.

Tiltak for å forhindre tidlig avgang
Mange arbeidsplasser har innført ulike tiltak 
for å beholde seniorene lenger i jobb. Mange 
av tiltakene, som for eksempel ekstra fridager, 
redusert arbeidstid og forskjellige former for 
bonusordninger, har hatt form av seniorgoder. 

En viktig begrunnelse for seniortiltak i mange 
bedrifter har vært økonomi. Seniorene blir sett 
på som dyktige, erfarne og lojale, og arbeids-
giverne slipper opplæring av nye medarbeidere. 
Fram til 2011 var finansieringsordningen for 
AFP i privat sektor utformet slik at hver enkelt 
bedrift betalte en stor del av kostnadene for 
hver enkelt arbeidstaker som tok ut AFP. Den 
nye AFP-ordningen i privat sektor mangler 
slike insentiver for å beholde eldre  
arbeidstakere. Nå fordeles kostnadene i forhold 
til antall ansatte, ikke i forhold til antallet som 
velger å ta ut AFP.

Det er usikkert i hvilken grad seniortiltak faktisk 
har bidratt til å forhindre tidlig avgang. Noen  
vil uansett fortsette i arbeid, mens for andre 
kommer tiltakene for sent – de har allerede 
forlatt arbeidslivet. De nye pensjonsreglene 
legger opp til at flere seniorer skal velge å  
fortsette lenger i arbeid. Lavtlønte vil ikke  
alltid ha samme mulighet til å velge  
tidligpensjon på grunn av for lav opptjening. 

Mye kan tyde på at det er et større behov for 
mer individuelt tilrettelagte tiltak og fokus på 
arbeidsmiljø, framfor seniortiltak i form av 
seniorgoder. 
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STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Arbeidsplassene må føre en  
 livsfaseorientert personalpolitikk og   
 tilrettelegge for arbeidstakere som har 
 behov for det. Dette betyr at mange   
 tiltak må settes inn før arbeidstakerne   
 fyller 62 år.
• 	Seniortiltak må rettes mot de som   
 trenger det mest. Det må i større grad  
 tas hensyn til arbeidstakere i tunge,   
 manuelle eller andre krevende yrker. 

Økonomiske insentiver for arbeidsgivere
Etter at ny AFP har blitt innført i privat sektor 
har arbeidsgivere ingen økonomiske insentiver 
til å beholde folk i arbeid etter fylte 62 år.  
Dersom det viser seg at flere nå velger  
tidligpensjon i stedet for arbeid, bør det  
vurderes alternative økonomiske insentiver for 
arbeidsgivere som beholder seniorer i arbeid. 
Slike insentiver kan for eksempel være redusert 
arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år 
eller en form for lønnstilskudd til arbeidsgivere.

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Det bør utredes en ordning  
 med økonomiske insentiver til arbeids- 
 givere for å beholde eldre arbeidstakere  
 i arbeid.

Kompetanse
Seniorer har i dag ofte en langt bredere og 
lengre utdanningsbakgrunn enn før. De har  
erfaring fra et arbeidsliv som har vært i mer  
eller mindre kontinuerlig forandring, og de vet 
at det er nødvendig både med ny kunnskap  
og kompetansedeling for å kunne bidra i et  
arbeidsfellesskap. Seniorer har de samme 
forventninger og behov for kompetanse hevende 
tiltak som yngre arbeidstakere. 

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Et viktig middel for å hindre  
 tidlig avgang fra arbeidslivet, er å tilby  
 seniorene opplæring og videreutvikling. 
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Å kunne bruke data- og telefonitjenester blir 
stadig viktigere. Seniorers bruk av disse ligner 
i økende grad på befolkningens for øvrig. 
Seniorer sender SMS, betaler regninger i nett-
banken og bestiller flybilletter på nett. Ikke alle 
har tilstrekkelige forutsetninger for å benytte 
seg av alle mulighetene. Særlig gjelder dette  
eldre som har vært utenfor yrkeslivet en stund. 

Utviklingen innenfor IKT går så raskt at det 
kan være en utfordring å holde seg oppdatert 
på alt som skjer. Derfor er det viktig at det 
finnes et tilpasset opplæringstilbud for alle i 
bruken av dataverktøy. Offentlige arenaer, som 
bibliotek og eldresentre, bør ha et slikt tilbud. 
Opplæring i bruk av elektroniske møteplasser 
som Twitter, Facebook og Skype kan bidra til å 
motvirke isolasjon og ensomhet. 

IKT brukes både for å gi brukerne et bedre 
tilbud og for at offentlig og privat sektor skal 
redusere sine utgifter. Særlig det offentlige 
har et ansvar overfor sine borgere i forhold til 
å tilby en service som er like tilgjengelig for 
alle. Det vil alltid være brukere og kunder som 
ikke har forutsetninger for å betjene automati-
serte elektroniske løsninger. Disse må sikres 
tilfredsstillende tilgang til tjenestene. 

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Seniorer som ikke har tilstrekkelig  
 kompetanse til å betjene elektroniske  
 løsninger må tilbys opp læring, for  
 eksempel på bibliotek eller eldresentre.
• 	De som ikke kan benytte digitale   
 og elektroniske løsninger, må sikres   
 tilfredsstillende tilgang til tjenestene. 

 

InFoRMASJonS- oG KoMMUnIKASJonS-
TEKnoloGI  
 
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) medfører nye muligheter, men også  
utfordringer i forhold til etikk og opplæring i bruk. Mange seniorer føler seg fremmed gjort 
overfor den nye teknologien.
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Alle har i utgangspunktet ansvar for egen 
bolig. Kommunen har ansvaret for de boligene 
den eier og leier ut. Mange eldre tilpasser sin 
bolig på eget initiativ og med egne midler. 
Flere bør oppfordres til dette, også gjennom 
finansiering med private lån. Myndighetene må 
imidlertid legge bedre til rette for at også de 
som har begrenset økonomi kan utbedre egen 
bolig. Kommunen må ta ansvar for utvikling 
og forbedringer av de boligene den eier. Det 
gjelder også eksisterende institusjoner. 
I kommunenes ansvar for planarbeidet etter 
plan- og bygningsloven er det viktig å sørge 
for at boligene egner seg for hele livet, også 
for omsorgstrengende, slik at hjemmet kan 
være et alternativ til institusjon. Kommunene 
må sørge for at brukerne tas med i planprosessen. 

I Norge er det 2 324 000 boliger. 1 220 000 
(52 prosent) er eneboliger, 479 000  
(20 prosent) er andre former for småhus 
(rekkehus, tomannsbolig) og 523 000  
(23 prosent) er boliger i blokk. Den årlige 
tilveksten av nye boliger er på 1 – 1,5 %. 
Samtidig er det en viss avgang av  
eksisterende boliger.  
Omtrent 85 prosent av 45 – 66-åringene 
og 75 prosent av personer over 67 år bor i 
enebolig eller småhus. Noe over halvparten 
av boligene i Norge er tilgjengelige for  
rullestolbrukere.Til tross for betydelig satsing 
de seinere år, er det forholdsvis få boliger 
med livsløpsstandard eller som er universelt 
utformet. 75 000 personer over 67 år bor i 
blokker uten heis.  (Kilde SSB:2010)

BolIG  
 
Det er et utbredt ønske blant eldre å kunne bo i egen bolig hele livet. De fleste husstander 
i Norge eier sin egen bolig. De aller fleste av fremtidens boliger er allerede bygget. Mange 
har imidlertid ikke tilfredsstillende tilgjengelighet, og gir heller ikke nødvendig trygghet 
for mennesker med redusert funksjonsevne. Det må derfor satses sterkt på å forbedre den 
eksisterende boligmassen, og på at nye boliger bygges med god tilgjengelighet.
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Antall universelt utformede boliger kan økes 
dels ved nybygg og dels ved ombygging av 
eksisterende boliger. Det forhold at det store 
flertallet av fremtidens boliger allerede er 
bygget, understreker betydningen av å satse 
sterkt også på ombygging av den eksisterende 
boligmassen.

Universell utforming: Utforming av  
bygninger, omgivelser, transportmidler og 
produkter gjøres på en slik måte at de kan 
brukes av alle, i så stor utstrekning som 
mulig, uten behov for tilpasning og spesiell 
utforming.  
Universelt utformet bolig: Bolig der 
atkomst og alle boligfunksjoner er  
universelt utformet: Inngangsparti/entre, 
stue, kjøkken, alle soverom, minst ett bad/ 
toa lett/vaskerom samt oppbevaringsplasser, 
uteplasser og alle fellesarealer.  
Bolig med livsløpsstandard: Bolig der 
atkomst og alle nødvendige boligfunksjoner 
på inngangsplan er universelt utformet: 
Inngangsparti/entre, stue, kjøkken og minst 
ett bad/toalett/vaskerom. For øvrige  
boligfunksjoner skal universell utforming 
kunne etableres.

 
En del seniorer ønsker å flytte til en mer egnet 
bolig, ofte sentralt i kommunen. De fleste 
seniorene eier egen bolig som kan omsettes 
ved flytting. Verdinivå på eiendommen, pris 
på ny bolig, hvilke alternativer som finnes og 
tilknytning til bolig og nærmiljø, har betydning 
for om seniorer flytter eller ikke. 

Både ved ombygging og nybygging er det 
viktig å vurdere muligheter som følger av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologien. 
Såkalt smarte løsninger, slik som for eksempel 
automatisk styring av belysning, vinduer og 
utkobling av elektroniske apparater om natten, 
kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for 
mange, uansett alder. Smarthusteknologien er 
tatt i bruk i omsorgsboliger og sykehjem, men 

også på det private markedet tilbys en rekke 
teknologiske tjenester og produkter. Seniorer 
er én av målgruppene for tekniske løsninger 
som gir økt trygghet og sikkerhet, mer komfort 
og lavere energikostnader. 

ombygging til mer tilgjengelige boliger,  
boligområder og nærmiljøer
En mer tilgjengelig boligmasse kan bidra til 
å redusere behovet for kommunale tjenester 
og boliger med heldøgns omsorg, og gi store 
samfunnsmessige gevinster.

I de siste årene har det vært stort fokus på å 
etablere boliger med livsløpsstandard og/eller 
universell utforming. Dersom boligen er  
tilrette lagt med god tilgjengelighet, kan  
eldre klare seg lenger selv. En godt tilrettelagt 
og tilgjengelig bolig vil også kunne redusere 
risikoen for fallulykker innendørs. Dagens 
virkemidler er i hovedsak rettet mot  
nybygging. Det må være et sentralt mål å få 
trinnfri atkomst til alle boliger og boligenes 
hovedrom. 

Husbanken har låne- og tilskuddsmidler til 
utbedring og tilpasning av boliger for å ivareta 
spesielle behov, for eksempel funksjons-
hem ning. For å nå målet om et universelt 
tilgjengelig samfunn innen år 2025, må 
innsatsen økes og rettes spesielt mot 
ombygging/tilpasning av boliger. Det må tas 
et stort løft for dette i de nærmeste årene, og 
det må være gode låne- og støtteordninger for 
dette. Husstander som vil forbedre sin egen 
bolig bør kunne få veiledning om dette fra 
kompetent og uav hengig rådgiver før arbeidet 
settes i gang.

Omgivelsene er minst like viktige som boligen, 
og tilgjengelighet for alle må være et bærende 
prinsipp i all planlegging. Det betyr at bebo-
erne ved egen hjelp kan komme seg fra bil 
eller annet transportmiddel fram til døren. For 
dem som ikke kjører bil, trengs tilgjengelig 
kollektivtransport. 
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For å sikre en bedre koordinering av rådgiv ning  
og tjenester ved tilpassing av boliger for  
personer med nedsatt funksjonsevne, er det 
gjennomført et samhandlingsprosjekt mellom 
utvalgte kommuner, NAV hjelpemiddel sentraler 
og Husbanken. Ordningen retter seg mot  
personer som på grunn av alder eller 
funksjons hemning har problem med atkomst  
til, eller i, egen bolig. I stedet for å måtte  
henvende seg til tre ulike instanser som har 
ulike typer tilskudd, kan en få samordnet 
rådgivning for boligtilpasning og økonomisk 
hjelp til å tilpasse boligen etter eget behov. 

De gode erfaringene har resultert i  
videreføring av prosjektet, og vi mener at en 
slik samhandlingsordning bør innføres permanent 
i alle kommuner. Både kommunene, som har 
rådgivningsansvaret, og brukerne som trenger 
gode råd, er tjent med det.
 
Installering av heis i boligblokker og bygårder 
En gjennomgang av boligmassen viser at så 
mange som 36 prosent av boligene i bygg med 
5 etasjer eller mer mangler heis. 90 prosent av 
boligene i lavblokker mangler heis. Etterinstal-
lasjon av heis er derfor et sentralt virkemiddel 
for å utbedre boligmassen (NIBR:2009:21).

Mange eldre bor i hus med tre til fire etasjer og 
ingen heis. Mangel på heis rammer personer 
med midlertidige eller varige funksjonsned-
settelser uavhengig av alder, og hindrer mange 
i å være aktive. Resultatet kan være at man 
må ha omfattende hjelp fra kommunen som 
følge av at man ikke kommer ut og inn av lei-
ligheten ved egen hjelp. Installasjon av heis vil 
føre til at mange flere med nedsatt bevegelighet 
kan bli boende i eget hjem lenger, og derved ha 
muligheten til å være aktive i samfunnet. 

I NIBR-rapport 2009:15 ”Husholdningenes 
verdsetting av heis i boligblokker”, konklu-
deres det med at ”boligprisvirkningen pluss 
besparelser i institusjonsbasert eldreomsorg til 

sammen gjør at heisinstallasjon i prosjektet er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt”. Dette synlig-
gjør at det vil være samfunnsmessig riktig å 
etablere gunstige låne- og tilskuddsordninger 
til etterinstallering av heis. 

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Tilgjengelighet og trygghet må  
 være et bærende prinsipp i all 
 plan legging av boliger og boområder.
• 	Krav til tilgjengelighet med god atkomst  
 til uterom, bygninger og boliger må  
    følges opp med gode kontrollordninger.  
 Det må føres en restriktiv dispensasjons  
 praksis for offentlige og private  bygg på  
 dette området.
• 	Kommunene må være pådrivere i 
 arbeidet med å øke tilgjengeligheten i  
    boligmassen, og samarbeide aktivt med  
 utbyggere og potensielle kjøpere tidlig i  
 planleggingsprosessen.
• 	Eldrerådene bør delta med råd i 
 planleggingsprosessen ved bygging av  
 boliger i kommunene.
• 	For å øke antall tilgjengelige boliger må  
 Husbanken få tilstrekkelige rammer,   
 samt prioritere å gjøre kjent låne- og   
 tilskuddsordningene for ombygging av  
 boliger og uteområder. 
• 	Husbanken må få tilstrekkelige midler til  
 låne- og tilskuddsordninger til etter-
 installering av heis til sameier og 
 borettslag.
• 	Husbankens kriterier for tildeling av lån  
 og tilskudd bør gjennomgås og vurderes  
 jevnlig. 
• 	Boligtilpasning med samordnet rådgiv-  
 ning mellom kommune, Husbanken og  
 hjelpemiddelsentralene bør innføres  
 som en ordning i alle kommuner. De   
 som har behov for råd om ombygging   
 av egen bolig må kunne få det.
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Blant de eldste eldre mener i overkant av 
halvparten at helsen deres er god eller meget 
god. Den enkeltes helse og helsetilstand 
påvirkes av blant annet utdanning, arbeid, 
økonomi, boforhold og levevaner gjennom 
livsløpet.

Mange vil etter hvert som de blir eldre, oppleve 
større grad av ensomhet, delvis som følge 
av egen og andres sviktende helse og tap av 
livsledsager, familie og venner. Da er det viktig 
at det finnes tilbud og aktiviteter som gir livet 
mening og verdi. Slike tilbud kan for eksempel 
være eldresentre og seniorsentre. 

Kultur gir livskvalitet
Kulturopplevelser virker positivt på trivsel og 
helse. Å delta i kulturaktiviteter skaper en 
følelse av fellesskap og tilhørighet og gir livet 
mening. De fleste eldre tar ansvar for egne 
kulturaktiviteter. Det må likevel legges til rette 
for sosiale møteplasser og kulturelle aktiviteter 
i lokalsamfunnet. Møteplasser, som 
eldre sentre og seniorsentre, spiller en viktig 
rolle som kulturformidler i eldres hverdag. 
Frivilligsentralene kan også være et godt 
alternativ.

For å kunne delta på kulturelle aktiviteter  
har mange eldre som ikke kan benytte egen  
bil eller kollektivtransport, behov for  
transport ordninger. Dette må inngå som en  
del av kultur tilbudet. 

hElSEFREMMEndE oG FoREBYGGEndE TIlTAK 
 
Storparten av seniorene er friske og selvhjulpne. Alder er underordnet så lenge livet føles 
meningsfullt. Livskvalitet henger blant annet sammen med evnen til å greie seg selv.  
Selv om mange over 50 år har en eller flere varige sykdommer eller lidelser, er det få som 
opplever at de har dårlig helse. En meningsfull hverdag er en viktig faktor for å oppleve 
god helse.
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den kulturelle spaserstokken
Den kulturelle spaserstokken gir gode  
kultur opplevelser for eldre og stimulerer til et 
tverrfaglig samarbeid mellom kultursektoren og 
helse- og omsorgstjenestene i kommunene. 
Dette er spesielt viktig for de som ikke har  
mulighet til å oppsøke kulturarrangementer  
på egen hånd.

Tiltakene som er iverksatt i regi av Den  
kultu relle spaserstokken viser et omfattende  
engasjement og en stor bredde i kulturtilbudet 
for eldre. Ettersom de bevilgede midlene har 
vært beskjedne til nå, er det imidlertid ikke 
mulig å realisere Den kulturelle spaserstokken 
over hele landet. 

Det er viktig at det settes høye kvalitets messige 
mål for de kulturelle arrangementene. Samtidig 
er det også viktig å slippe til frivillige og amatører, 
gjerne i samarbeid med profesjo nelle kunst- 
og kulturformidlere. Dette vil kunne bidra til å 
spre kulturopplevelser til flere. 

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Ordningen med Den kulturelle  
 spaserstokken må gjøres permanent.  
    Bevilgningene bør tredobles fram til   
 2014 – i tråd med Kulturløftet II.
• I retningslinjene for tildeling av midler   
 under Den kulturelle spaserstokken, 
    må kulturprosjekter rettet mot eldre også 
 kunne være tuftet på lokale krefter, både  
 amatører og profesjonelle.

Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet er viktig for alle. Det gir en 
følelse av mestring og virker forebyggende  
for både fysisk og mental helse. Regelmessig  
fysisk aktivitet kan forebygge sykdom og 
skader. Øvelser som styrker muskulaturen  
og balansen kan forebygge fallulykker. 

Eldresentre, idrettslag og andre frivillige organisa-
sjoner har tilbud om fysisk aktivitet for eldre. Mange 
eldre bruker også mye av sin fritid på fysisk  
aktivi tet, som spaserturer og turer i skog og mark.

For en del eldre kan reelle hindringer, som  
manglende tilrettelagt miljø eller fysisk 
funksjons svikt, være en hindring for deres  
aktiviteter. Det er derfor viktig å oppfordre til  
at idretten og andre aktører samarbeider om å 
tilrettelegge og utvikle tilbud med fysisk aktivitet 
for eldre. 

Etter ny folkehelselov vil kommunen få et  
overordnet ansvar for folkehelsen i  
kommunen, med større ansvar for å spre 
informa sjon om og tilrettelegge for fysisk  
aktivitet som et forebyggende tiltak.

Det finnes statlige tilskuddsordninger (blant 
annet spillemidler) til nærmiljøanlegg for fysisk 
aktivitet, og mosjonstiltak for grupper med 
spesielle behov.

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• Tilskuddsordningene bør 
 innbefatte tilrettelagte arenaer og 
 aktiviteter som fremmer fysisk aktivitet  
 for eldre.
• 	Kommuner bør i samarbeid med frivillige  
 organisasjoner legge forholdene til rette  
 for fysisk aktivitet blant eldre.
• 	NRK og andre radio- og TV-stasjoner  
 oppfordres til jevnlig å sende mosjons-  
 program mer rettet mot eldre, med for   
 eksempel enkle forebyggende styrke-   
 og balanseøvelser. 
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Transporttilbud
For å kunne delta i aktiviteter og ha sosial  
kontakt med andre, er mange eldre  
avhengig av et godt transporttilbud. For  
funksjonshemmede som ikke kan benytte seg 
av kollektivtransport, er den fylkeskommunale 
transporttjenesten (TT-ordningen) et godt  
supplement. Det er imidlertid store fylkesvise 
forskjeller i dette tilbudet, både når det gjelder 
omfang og kriterier for tildeling. En del eldre 
blir godt hjulpet med tilpassede bussruter, 
men det er likevel mange som er avhengig av 
tilrettelagt transport på grunn av sykdom og 
funksjons hemning. På landsbasis er manglende 
transporttilbud og ulike regler med på å øke  
forskjellen med hensyn til muligheter for mobilitet.

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	For å unngå forskjells-
 behandling i forhold til alder og økonomi,  
 må det være gode overordnede nasjonale  
 kriterier i regelverket for tildeling av  
   TT-ordningen.

Eldresentervirksomhet
Jo lenger man lever, desto større er sjansen 
for å miste nær familie og venner. Det sosiale 
nettverket endres, og blir for mange helt 
fraværende. Det har vist seg at møteplasser 
rettet mot eldre, så som eldresentre, kan fylle 
noe av tapet. Dette er attraktive møteplasser 
for sosial omgang og trivsel, med for eksempel 
kulturaktiviteter, fysisk aktivitet og et måltid mat.

I Folkehelseinstituttets forebyggingsrapport 
2011:1 ”Bedre føre var… Psykisk helse:  
Helsefremmende og forebyggende tiltak og 
anbefalinger”, trekkes eldresentre spesielt 
fram som forebyggingsarena. Der påpekes det 
at eldresentrene bør videreutvikles på en slik 
måte at de fremmer psykisk helse og forebygger 
ensomhet, fysisk inaktivitet og depresjon.  

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Eldresentervirksomhet som  
 møteplass og forebyggingsarena må   
 lovfestes som kommunalt ansvar.

Sunt kosthold 
Kombinasjonen mat og mosjon har vesentlig 
betydning for helse og velvære i eldre år. For 
eldre som er avhengig av pleie- og omsorgs-
tjenester, er det viktig at deres behov for sunn 
og veltillaget kost ivaretas av ansatte som har 
god kunnskap om kosthold for eldre.

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Det er behov for en nasjonal  
 kampanje for et godt og riktig kosthold  
 for eldre.  
• 	Det bør skaffes kunnskap om hvordan  
 tilberedning og distribusjon av  
    kommunenes mattilbud virker inn på   
 eldres matlyst og helse.

Forebygging av fallulykker
En tredjedel av alle dødsfall som er forårsaket 
av ulykker, er fallulykker hos personer over 
75 år. Faren for varig hjelpavhengighet er stor 
dersom brudd blir konsekvensen av fallet. 
Sunn kost, tilpasset mosjon og balansetrening, 
kan bidra til å minske antall fallulykker. Nesten 
alle fallulykker med døden til følge skjer i 
eldres egne hjem. For å forebygge fallulykker 
er det derfor viktig å identifisere aktuelle risiko
områder i hjemmet. 
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STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Det bør utarbeides en nasjonal  
 veileder med kunnskap og råd om  
 enkle tiltak for å redusere fallulykker  
 i hjemmet og for å redusere negative  
    konsekvenser av eventuelle fall.
• 	Kommuner og andre lokale aktører bør  
 oppfordres til å tilby tiltak som kan  
    forebygge fallulykker.

Trygghetsalarm 
Trygghetsalarm etter dagens standard er et 
viktig og samfunnsøkonomisk rimelig tiltak 
for at eldre skal kunne leve og bo godt og 
selvstendig lengst mulig. Dette er ikke en 
lovbestemt tjeneste for kommunene. Det er 
store forskjeller mellom kommunene, både når 
det gjelder kriterier for tildeling og egenandeler 
til installering og leie. 

Tildeling av trygghetsalarm kan være en  
forutsetning for at brukerne fortsatt kan bo 
hjemme, og kan erstatte tilsynsbesøk fra 
hjemme tjenesten. Når trygghetsalarm ytes 
som en tjeneste, gjelder betalingsreglene for 
hjemme tjenester med utgiftsskjerming.

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	De som trenger det mest, må 
 være sikret tilgang til trygghetsalarm,  
    uavhengig av bostedskommune.
• 	Kommunene må få en påminning om at 
 der trygghetsalarm ytes som en del av   
 tjenestene, skal egenbetalingen inngå i  
 betalingsreglene for hjemmetjenester.

 
 
 
 

Trygghetspakke 
Dagens trygghetsalarmer må etter hvert  
erstattes av nye teknologibaserte produkter 
og tjenester. Dette kan øke muligheten for at 
eldre kan bo lenger i eget hjem. Samtidig kan 
det muliggjøre deltakelse gjennom sosiale og 
elektroniske møteplasser, som igjen hindrer 
isolasjon og ensomhet. Også pårørende med 
omsorgsarbeid vil kunne få avlastning og 
støtte med tilpasset teknologi.

Statens seniorråd støtter Teknologirådets  
anbefaling om å utvikle en ”Trygghetspakke”, 
det vil si en utvidet trygghetsalarmfunksjon 
som bør inneholde:
-  Smarthusteknologi med styring av for 

eksempel lys, varme, dører/vinduer og 
varsling av brann, lekkasjer og fall.

-  Kroppssensorer for å måle helsetilstand 
med tanke på medisinering og behov for 
akutt hjelp.

-  Sporingsteknologi, for eksempel GPS-
løsninger, som kan bæres på kroppen.

-  Roboter som kan løse praktiske oppgaver  
i hjemmet.

Teknologirådet anbefaler en offentlig satsing 
på ”Trygghetspakken”, med egen investerings-
støtte. For mange vil et slikt tilbud skape  
trygghet og trivsel i eget hjem. Det er derfor 
viktig at denne teknologien blir brukt som en 
stimulans for et bedre sosialt liv, og ikke noe 
som skaper mer sosial isolasjon.

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Hjemmeboende omsorgs -
 mottakere bør snarest mulig få tilbud om  
    elektronisk basert ”trygghetspakke” som  
 en del av omsorgstilbudet.
• 	Det bør opprettes en egen investerings   
 støtte for å fremme hjemmebasert  
    trygghets- og sikkerhetsteknologi.

24 25



25

De fleste eldre er friske, men de fleste som blir 
syke er eldre. Med økende alder blir reservene 
mindre og sykdom kan ytre seg på andre 
måter enn hos yngre. Dette stiller krav til 
spesiell kompetanse om aldring og sykdom 
hos helse- og omsorgspersonell. Rask  
diagno stikk og behandling ved sykdom og 
skade er nødvendig for å sikre at sykdommer  
kan oppdages og behandles tidlig, slik at 
unødig funksjonstap og varig avhengighet av 
hjelp og pleie unngås.

Resultater fra den norske studien om livsløp, 
aldring og generasjon (NorLAG) gjennomført av 
Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring 
(NOVA), peker i retning av at morgen dagens 
helse- og omsorgstjenester vil møte brukere 
som stiller større krav og vil bestemme mer selv. 

Som pasient og bruker av tjenestene  
forventer en å bli møtt av fagfolk med høy 
fagkompe tanse og å bli behandlet med respekt. 
Det er viktig at utdanningsinstitusjonene 
legger vekt på holdningspraksis, med  
pasienters/brukeres tilbakemeldinger som en 
god rettesnor.

Mange lever lenge med økende grad av 
funksjonsnedsettelser og sammensatte 
lidelser, som fører til behov for tilrettelagte 
omsorgstjenester. Vi støtter de vedtatte 
målene i Omsorgsplan 2015 om økning av 
antall heldøgnsplasser i sykehjem og 
omsorgsboliger, og økning av personell for 
omsorgs- og behandlingstrengende. Vi er 
tilfreds med at det avsettes spesielle midler 
til dette i de årlige statsbudsjettene.

hElSE oG oMSoRG 
 
Statens seniorråd er opptatt av at alle, uansett alder, skal få best mulig diagnostikk,  
behandling og oppfølging, med forpliktende samarbeid mellom spesialist- og  
primær helsetjenesten. Det er derfor viktig at helse- og omsorgstjenestene legger  
til rette for at personer i alle faser av livet får et likeverdig helse- og omsorgstilbud.

Fns prinsipper  
for eldre i verden 
Eldre skal 
ha adgang til  
helsetjenester som 
hjelp til å  
opprettholde eller 
gjenvinne fysisk, 
psykisk og sjelelig  
velvære og  
forebygge eller 
utsette sykdom.
Eldre skal ha 
adgang til sosiale og 
lovmessige tjenester 
som ivaretar  
selvstendighet,  
trygghet og omsorg.
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omsorgsplan 2015 
Omsorgsplan 2015 omfatter delplaner og 
tiltak som følger av Stortingsmelding nr. 25  
(2005-2006) ”Mestring, muligheter og  
mening”. Stortingsmeldingen ble lagt frem  
av regjeringen Stoltenberg II høsten 2006  
og behandlet av Stortinget våren 2007.  
Omsorgsplan 2015 består av blant annet: 
- Demensplan 2015 ”Den gode dagen” 
- Kompetanseløftet 2015 
- 12 000 nye årsverk (2008-2015) 
- Investeringstilskudd til sykehjem og  
 omsorgsboliger 
- Omsorgsforskning og regionale  
 FOU-sentra for omsorgsforskning 
- Nasjonal standard for legetjeneste i  
 sykehjem 
- Den kulturelle spaserstokken

Statens seniorråd er spesielt opptatt av at 
eldre mottakere av pleie- og omsorgstjenester 
får den hjelpen de har krav på, og at hjelpen 
som gis har et forsvarlig innhold og omfang. 
Helsetilsynets rapport ”Tilsyn i 2010 med  
kommunenes sosial- og helsetjenester til  
eldre” viser imidlertid at ”ledelsen i mange 
kommuner er for lite opptatt av å sikre at 
ansatte har tilstrekkelig kompetanse, og at 
tjenestene er planlagt og organisert slik at 
rammebetingelsene setter ansatte i stand til å 
yte forsvarlige tjenester”. Videre: ”Kommunens 
ledelse gjør ikke nok for å trygge sine tjenester 
til personer med demenssykdom”  
(Helsetilsynet:2010:5). 

Statens seniorråd finner det uverdig og  
uakseptabelt at det i om lag 2/3 av 342 tilsyn 
ble konstatert at tjenestetilbudet ikke oppfylte 
lovkravene for de områdene som ble  
undersøkt.

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Det er nødvendig med en egen  
 undersøkelse om årsakene til at  
    kommunene ikke oppfyller sine 
 forpliktelser.

demensplan 2015 
I Demensplan 2015, som er en delplan til  
Omsorgsplan 2015, går det fram at antallet med 
demenssykdom vil fordobles i løpet av 30-35 
år. Mange familiemedlemmer som lever 
sammen med personer med demens trenger 
aktiv oppfølging fra pleie- og omsorgs tjenesten. 

Eldre med annen språk- og kulturbakgrunn 
får ofte en ekstra funksjonshemning, fordi de 
glemmer sine tillærte norskkunn skaper når de 
blir rammet av demens. Utviklings arbeidet som 
skisseres gjennom bevilgninger og engasjert 
innsats i demensplanen, er gode tiltak.

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Målet i Demensplan 2015 om å  
 innføre lovfestet plikt til å tilby dagtilbud 
 til hjemmeboende med demens, er 
 nødvendig og bør komme på plass  
    snarest mulig.
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Tjenester tilpasset brukerens behov
Statens seniorråd vil fremheve kommunens 
ansvar for å legge til rette for at hver enkelt som 
trenger behandling og omsorg, får tilpassede 
tjenester etter skiftende behov. Det vil si at 
”du skal få det du trenger, når du trenger det”.
Kommunens ansvar for å tilrettelegge  
tjenestene etter behov, kan illustreres med 
tiltaks trappa:

Tiltakstrappa 

Frivilligsentral
Eldresenter
Transporttjeneste – TT-kort

Hjemmetjenester
Tilpasset bolig
Trygghetsalarm
Dag og aktivitetstilbud
Ergo- og fysioterapi

Avlastnings- og korttidsopphold
Rehabilitering
Dagopphold
Omfattende hjemmetjenester

Døgnkontinuerlig pleie 
og omsorg hjemme                                                                
og i institusjon

Mobilisering av frivillige - Kulturelle og sosiale 
aktiviteter tilrettelagt for omsorgstrengende
Mange eldre opplever ensomhet. For eksempel 
er mange eldre forhindret fra å oppsøke og 
delta på ulike kulturarenaer og arrangementer 
på grunn av sykdommer og funksjonshemninger. 
Statens seniorråd mener det er et viktig  
samfunnsansvar å bekjempe ensomhet og 
legge til rette for at alle skal kunne delta i et 
sosialt liv, på kulturarrangementer og  
aktiviteter, uansett alder og helse. 

Den kulturelle spaserstokken har bidratt til at 
mange kommuner har etablert egne kultur-
tiltak for omsorgstrengende. Frivilligsentraler 
er også en viktig møteplass for frivillighet, der 
organisasjoner og enkeltpersoner deltar, ofte i 
samarbeid med aktuelle kommunale instanser. 

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Frivillige organisasjoner bør 
 utfordres til å gå inn i et aktivt samarbeid  
 med pleie- og omsorgstjenesten om 
 fellesaktiviteter og tilrettelagte aktiviteter  
 for enkeltpersoner.
• Kommunene må stimuleres til at det  
 settes i verk tilpasset opplegg med  
    fysisk aktivitet for brukere av pleie- og   
 omsorgstjenesten (på linje med 
 frisklivssentraler).
• 	Ungdom i ungdomsskolen bør møte   
 brukere av pleie- og omsorgstjenesten.

Bruk av IKT i omsorgstjenestene 
Ny teknologi kan forbedre kvaliteten og øke 
innsatsen i behandling og omsorg. Denne 
teknologien vil bli viktig både for friske og syke 
i fremtiden. Behandling og omsorg for kronisk 
syke kan i større grad skje i eget hjem ved 
hjelp av ny teknologi. Sporingsteknologi kan 
for eksempel gi personer med demens  
sikkerhet og frihet til å bevege seg utenfor 
hjemmet. 

I de senere år er IKT-løsninger blitt tatt mer 
i bruk i omsorgstjenestene. Flere av disse 
løsningene medfører økt trygghet og bedre 
livskvalitet for brukeren, samt frigjøring av 
arbeidskraft til andre nødvendige  
arbeids oppgaver. Likevel er bruk av teknologi 
i omsorgstjenestene foreløpig lite utbredt i 
Norge. Derfor er det behov for et nasjonalt 
krafttak som stimulerer og anbefaler hvordan 
det kan og bør benyttes. 

26 27



    28

Teknologi vil aldri kunne erstatte menneskelig 
omsorg, sosial kontakt og fysisk nærhet.  
Derfor er det viktig at teknologien er et tillegg 
til, og ikke en erstatning for, manuell  
arbeids kraft. Velferdsteknologi kan styrke  
kvaliteten i det samlede tjenestetilbudet og gi 
eldre nye muligheter til selvstendige liv,  
fortsette å bo i egen bolig og klare seg på 
egenhånd i daglig livet. Det er behov for  
retningslinjer og føringer for det videre  
arbeidet, for eksempel som del av  
Omsorgsplan 2015.  

Bruk av IKT i omsorgstjenestene innebærer 
utfordringer i forhold til personvern, både i 
form av overvåkning av atferd og registrering 
av sensitive opplysninger. Det er derfor viktig 
med en grenseoppgang i forhold til bruk av 
velferdsteknologi, der økonomiske hensyn må 
balanseres i forhold til etikk og personvern. 
Administrativ teknologi kan hjelpe ansatte til  
å gjøre en bedre og mer effektiv jobb, noe 
som frigjør tid til mer pasientkontakt. Det må 
imidler tid, i enhver situasjon, vurderes hva 
som er hensiktsmessig teknologibruk for den 
enkelte og for tjenestene.

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Det bør utarbeides en   
 handlings plan for bruk av teknologi i   
 helse- og omsorgstjenestene som en 
 del av Omsorgsplan 2015.
• 	Bruk av IKT i omsorgssektoren bør   
 forankres i nasjonale retningslinjer og  
    planer. Det må tas hensyn til brukernes  
 personvern og integritet. IKT-løsninger  
 skal være et tillegg til, og ikke en 
 erstatning for, menneskelig omsorg.

Samhandling i helse- og omsorgstjenestene
Samhandlingsreformen, ny lov om helse- og 
omsorgstjenester i kommunene og ny lov om 
folkehelse, vil få stor innvirkning på  
organisering og utøvelse av behandling og 
tjenester for de som trenger behandling og 
hjelp. Tilsynsrapporter om helse- og  
omsorgstjenester til eldre viser at ikke alle 
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kommuner gir alle brukere det tilbudet de har 
krav på. Rapport fra Helsetilsynets  
Internserien 15/2010 – ”Identifisering av  
risiko områder innen spesialisthelsetjeneste-
tilbudet til eldre – oppsummeringsrapport” 
viser også manglende innsats i  
spesialisthelsetjenester for eldre.

Samhandlingsreformen innebærer flytting av 
oppgaver mellom spesialisthelsetjenesten og  
kommunene. Mer ansvar flyttes over på  
kommunehelsetjenesten. I forbindelse med 
denne flyttingen av oppgaver er det viktig å  
bygge opp tilstrekkelig kapasitet og  
kompe tanse ved sykehusene innen geriatri. 
Samtidig må kommunene bygge opp sine 
tilbud innenfor etterbehandling, rehabilitering 
og omfattende pleie og omsorg. Ved flytting 
av oppgaver må ikke pleie og omsorg erstatte 
diagnostikk og behandling. 

Med utgangspunkt i at det ikke er alder,  
men brukerens behov som er avgjørende  
for hvilken behandling eller tjeneste  
vedkom  m ende får, vil Statens seniorråd følge 
utviklingen framover og gi tilbakemeldinger  
på ulike planarbeid, tiltak og regelendringer.

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Det må opprettes forpliktende  
 samarbeidsformer mellom spesialist-
    helsetjenesten og primærhelsetjenesten  
 for gjensidig rettledning og overføring av  
 kompetanse innen geriatri, psykiatri og  
 rehabilitering.
• 	Det må være likeverdige partsforhold 
 ved inngåelse av avtaler mellom  
    kommuner og helseforetak, slik at  
 helse- og omsorgstjenestene styrkes  
 for alle pasienter og brukere, uansett  
 diagnose og alder.
• 	Det må være like stort fokus på  
 helsetjenester som på omsorgstjenester  
 til eldre.

Tannhelse
Helsetilstanden svekkes fort når tannhelsen 
ikke tas vare på. En del eldre lever med store 
problemer knyttet til tannhelse. En kartlegg ing  
av institusjonsbeboeres munnhelse og 
munnstell viste store variasjoner både mellom 
individer, institusjoner og fylker. Mange eldre får 
ikke det tannhelsetjenestetilbudet de har krav 
på. I henhold til Lov om tannhelse tjenester og 
grunnleggende behov for de som mottar pleie 
og omsorgstjenester, inngår nødvendig  
tann behandling og munnstell som et 
selvfølgelig tiltak. 

Tannhelse har ikke vært viet nok oppmerksomhet 
i helsetjenestens forebyggings- og 
behandlingsarbeid. Stell av munnhule og 
behandling av tenner må være like viktig som 
ivaretakelse av resten av kroppen. Dette er 
spesielt viktig for eldre og andre utsatte 
gruppers verdighet og helsetilstand.

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• Tannhelsetjenesten bør  
 integreres med den øvrige  
 helsetjenesten og organiseres og  
 finansieres på linje med de andre  
 helsetjenestene.
• 	Regjeringens punkt i ”Politisk plattform   
 for 2009-2013”, der de vil innføre  
    gratis tannhelsekontroll for eldre over 
 75 år, må iverksettes.
• 	Kommunene og den fylkeskommunale  
 tannhelsetjenesten bør pålegges å 
 samarbeide for å sikre at eldre,
 langtidssyke og uføre i institusjon og   
 hjemmesykepleie får den tannhelse- 
    hjelpen de har rett til.
• 	Det bør rettes spesiell oppmerksomhet  
 mot eldre med minoritetsbakgrunn, med  
 hensyn til kartlegging av tannstatus og   
 behov for eventuelle spesielt tilrettelagte  
 tiltak.
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Samer og personer med minoritetsbakgrunn 
har spesielle behov 
Det er behov for flere helse og omsorgsansatte 
med kunnskap om samisk språk og kultur. 
Samer med behov for behandling, pleie og 
omsorg mangler noen ganger norskkunnskaper.  
Et minimum bør være at det finnes  
tolke adgang i de kommunale og spesialiserte 
tjenestene.

Etter hvert kommer pleie- og omsorgstjenestene 
til å få flere samer og andre minoriteter  
som brukere. Disse må få dekket sine 
spesielle behov bedre enn i dag. Ansatte bør 
derfor få bedre kunnskap om aktuelle brukeres 
språklige, kulturelle og religiøse behov.  
Erfaringene viser blant annet at det oppstår 
et kommunikasjonsproblem når demenssyke 
mennesker med annen språkbakgrunn enn 
norsk, i overveiende grad går tilbake til å 
snakke sitt morsmål (førstespråk).

I sykehjem og boliger med heldøgns tjenester 
blir det en oppgave å tilpasse kulturer og  
hindre kulturkonflikter i fellesskapet. Arbeidet 
med kulturulikheter vil bli en vesentlig oppgave 
i helse- og omsorgssektoren når hjelpebehovet 
blant innvandrerbefolkningen øker. Kunnskap 
om dette må inngå i utdanningene, og det bør 
utarbeides en nasjonal veileder om temaet til 
bruk i tjenesten. 

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Det bør utdannes flere tolker til  
 bruk i tjenestene.
• 	Ansatte må i grunnutdanningen sikres   
 tilfredsstillende kunnskap om aktuelle   
 brukeres spesielle kulturelle og religiøse  
 behov.

 
 
 
 

Styrking av kunnskap og innsats i geriatri, 
alderspsykiatri og rehabilitering
Statens seniorråd vil spesielt fremheve  
tre fagområder som er forsømt, men helt 
nødvendige for behandling og omsorg av eldre 
med akutte, kroniske og sammensatte lidelser: 
geriatri, psykiatri og rehabilitering. Det er et 
faktum at eldre blir hyppigere syke enn yngre,  
og i mange tilfeller er helt avhengige av rask 
og riktig behandling for å unngå unødige 
komplikasjoner og varig funksjonssvikt. Eldre 
reagerer ofte med tap av funksjon ved akutt 
sykdom, med blant annet forvirring, falltendens 
og bevissthetssvekkelse. Eldre trenger  
annerledes behandling og medisinering for 
sine sammensatte lidelser enn yngre. 

Kunnskap om hvordan vanlige lidelser,  
alders relaterte lidelser og sammensatte 
lidelser forløper og må behandles hos eldre, 
kan ofte være avgjørende for livskvalitet og 
hjelpebehov videre i livet. Rask igangsetting 
av rehabilitering i forbindelse med blant  
annet hjerneblødning, hjertelidelser og brudd 
er helt avgjørende for at den eldre pasienten 
skal bli frisk og selvhjulpen. Statens seniorråd 
er derfor fornøyd med at videreutdanning i 
geriatri og rehabilitering for høgskoleut dannet 
personell inngår i Kompetanseløftet 2015, men 
ser at behovet er mye større enn antallet 
spesialutdannede til nå. 

Alderspsykiatri er et forsømt område, spesielt  
i forhold til behovet for psykologisk og 
psykiatrisk hjelp til aleneboende eldre. Tre av  
ti enslige over 70 år lider av depresjoner. Det 
er viktig at lidelsen oppdages og at det blir gitt 
riktig behandling. 

Ved alvorlig og akutt sykdom hos eldre som 
behandles i sykehus, er det viktig at spesia list -
helsetjenesten har et klart ansvar for igangsetting 
av behandling og rehabiliteringstiltak. Det må 
deretter, gjennom nær kontakt og samarbeid 
med første linje tjenesten, gis rette beskjeder og 
informasjoner om pasienten, slik at videreføring 
av en adekvat behandling og opptrening ivare-
tas best mulig.
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STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Det må vurderes å ta i bruk  
 spesielle tiltak og ordninger for å  
 rekruttere og beholde personell i  
 omsorgssektoren.
• 	All helse- og sosialutdanning må styrkes  
 med relevant kunnskap i geriatri,  
    alderspsykiatri og rehabilitering.
• 	Rekruttering til geriatrisk 
 spesial  utdanning av leger, og styrking  
 av legetjenester for eldre i spesialiteten  
 allmennmedisin, må stimuleres med nye  
 virkemidler.
• 	Det må bygges opp bedre kompetanse  
 om psykisk helsearbeid for eldre i 
 kommunene.

Ressurskrevende brukere
Mange pleietrengende har sammensatte 
og kroniske lidelser med omfattende behov 
for tilrettelagt behandling og pleie. Målet og 
forventningene til økt innsats og kvalitet på 
tjenestene som inngår i Omsorgsplan 2015 
er, og vil i økende grad bli, svært ressurs-
krevende. Eksempelvis er det forventet at det 
skal ytes bedre behandling, tjenester og  
aktiviteter til personer med demens, og 
spesielt til de med store atferdsavvik. For å 
sikre at de som har behov for stor  
ressurs innsats får et best mulig tilbud uavhengig 
av kommunens økonomiske situasjon, er  
ordningen med kompensasjon for lønnsutgifter 
over et fastsatt innslagspunkt nødvendig.

Det fremmer ikke likebehandling at ordningen 
ikke gjelder etter at tjenestemottakeren har fylt 
67 år. Skal målet om økt innsats og kvalitet gi 
bedre behandling, tjenester og aktiviteter  
overfor hver enkelt, bør ordningen med 
kompensa sjon for utgifter til ressurskrevende 
brukere gjelde alle, uten øvre aldersgrense.
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STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Regelverket for toppfinansiering  
 for ressurskrevende tjenester bør endres  
    slik at det inkluderer tjenester til enkelt-  
 personer i alle aldre.

Støtteordninger til pårørende
Den beste støtten det offentlige kan gi pårørende 
med tunge omsorgsoppgaver, er forutsigbarhet 
med avtalte tider for hjelp og avlastning, samt 
trygghet for at en får hjelp ved behov. 

Avlastning i hjemmet eller i institusjon er med 
på å gi pårørende pauser i omsorgsarbeidet, 
og kan være nødvendig for at de kan fortsette 
omsorgen for sine pleietrengende hjemme. 
Det er imidlertid ganske vanlig at kommunene 
innvilger korttidsopphold med døgnbetaling for 
den pleietrengende, som svar på søknad om 
avlastning fra pårørende (jfr. Landsomfattende 
tilsynsmeldinger i 2010). 

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Det bør understrekes overfor  
 kommunene at det ikke kan tas betalt 
 for avlastning for pårørende, verken i   
 hjemmet eller på institusjon.

Verdig omsorg i livets sluttfase
Alle pasienter, uansett alder, skal behandles 
med verdighet. Skal den siste tiden bli en 
så god opplevelse som mulig for alle parter, 
må det gis en helhetlig omsorg med fokus 
på det gode stell, psykisk omsorg, smerte-/ 
symptomlindring og omsorg for pårørende. 
Spesialenheter ved enkelte sykehus, hospits 
og sykehjem har kunnskap om og erfaringer 
med omsorg for døende. Deres kunnskap har 
nasjonal overføringsverdi. 

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Undervisning om pasientens  
 behov i livets sluttfase bør inngå i grunn-  
 og videreutdanningene i helse- og 
 sosialfag.
• 	På bakgrunn av prosjekter med nasjonal  
 overføringsverdi, bør det utarbeides et   
 nasjonalt kursopplegg for god omsorg og  
 behandling i livets sluttfase.

Kvalitet og prioritering i helse- og omsorgs-
tjenesten
Statens seniorråd er opptatt av at ressursene i 
tjenestene brukes til beste for alle som trenger 
helse- og omsorgstjenester. Vi vil derfor  
fremheve behovet for sterkere fokus på kvalitet 
og prioriteringer i omsorgssektoren, og kvalitet 
og prioritering av tjenester overfor eldre i livets 
sluttfase.

Vi er fornøyd med at mandatet i det nye  
departementsoppnevnte Rådet for kvalitet og 
prioritering i helse- og omsorgstjenesten har 
inkludert omsorgstjenesten som en viktig del 
av sitt arbeid i 4-årsperioden. Vi vil følge med 
i deres prioriteringer og gi innspill til deres 
arbeid.

STATEnS SEnIoRRÅd 
MEnER: 

• 	Eldre må på lik linje med andre  
 aldersgrupper sikres rett til diagnosti-  
 sering, behandling, pleie- og omsorg.
• 	Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i 
 helse- og omsorgstjenesten har et   
 spesielt ansvar for å forhindre at eldre   
 diskrimineres på grunn av alder.
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I løpet av få år vil seniorgenerasjonen øke 
betydelig i antall. Eldre er minst like ulike som 
yngre. Kanskje blir spredningen i livssituasjon, 
forutsetninger, tilgang til ressurser og  
inte resser og preferanser større enn i dag. 
Mange vil være friske og ha god helse – også 
i høy alder. Andre kan komme til å slite med 
helse problemer i mange av sine eldre år.

I en framtidsrettet seniorpolitikk inngår tiltak 
for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet, 
kulturaktiviteter og innsats i nærmiljøet. Boliger 
og boområder må utvikles videre og tilpasses 
til eldres situasjon. Fokus må hele tiden være 
på forebygging, det vil si å hindre det uønskede 
i å skje – eller sørge for at det skjer senere 
enn uten slik innsats.

Samfunnet skal legge til rette og skape gode 
rammer om et godt liv, men den enkelte må 
også ta ansvar for eget liv.

Helse- og omsorgspolitikken blir viktig i  
framtidens Norge. Stortinget har vedtatt ny 
lov om folkehelse og ny lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester. Statens seniorråd 
vil følge nøye den videre oppfølging av disse 
lovene.

Umiddelbart etter at Statens seniorråd 
slutt behandlet dette dokumentet, avga 
Hagen-utvalget (etter dets leder Kåre Hagen) 
sin innstilling om fremtidens omsorgspolitikk 
(NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg). 
Lederen av Statens seniorråd har deltatt i 
dette arbeidet. Seniorrådet vil behandle 
utvalgets innstilling og avgi sin uttalelse om 
den når den kommer på høring. 

En hElhETlIG SEnIoRPolITIKK
Det er behov for en mer helhetlig, kunnskapsbasert og fremtidsrettet seniorpolitikk. 
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Ivar leveraas, Oslo, leder 
Født 1939. Pensjonist. Tidligere direktør i Arbeidstilsynet (1994-
2005) og administrerende direktør i Husbanken (1986 - 1994). 
Partisekretær i Arbeiderpartiet (1975-1986). Utdannet mekaniker 
og ingeniør. Har også befalsskole og økonomisk-administrativ  
utdanning og en mastergrad i styring og ledelse. Er tildelt  
Kongens fortjenstemedalje i gull.

STATEnS SEnIoRRÅdS MEdlEMMER 2010-2013 
 
Rådet består av 15 medlemmer med bred samfunnsmessig erfaring og spesiell innsikt i  
seniorers stilling i samfunnet. Det oppnevnes ved kongelig resolusjon for en periode på fire år. 
To av medlemmene oppnevnes etter forslag fra Norsk Pensjonistforbund.

Randi Gabric Bjørgen, 
Trondheim, nestleder 
Født 1947. Seniorrådgiver i 
Yrkesorganisa sjonenes sentralforbund 
(YS). Leder av YS 1996 - 2006 og 
sentrale verv samme sted 1987 - 1996. 
Medlem av en rekke offentlige råd og 
utvalg. Utdannet bioingeniør.

Erik Råd herlofsen, Oslo 
Født 1961. Tidligere konserndirektør i  
Storebrand. Nå partner i advokatfirmaet 
Ræder, hvor han blant annet arbeider 
med diskrimineringsrett. Møterett for 
Høyesterett. Nestleder i styret for 
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). 

Morten Jonas danielsen, 
Snåsa 
Født 1943. Pensjonist. Aktiv 
reindrifts utøver i over 40 år. Innehatt 
flere tillitsverv i reindriftens  
organisasjon. Leder i fylkeslaget. 
Leder av områdestyret i to perioder. 
Deltatt i lokalpolitikken i flere år. 

Anne Inga hilsen, Oslo 
Født 1959. Forsker ved 
Fagbevegelsens senter for forskning, 
utredning og dokumentasjon (Fafo). 
Tidligere seniorforsker ved AFI.  
Doktorgrad om bedre forvaltning av 
seniorressursene i arbeidslivet ved 
Norges teknisk-naturvitenskaplige 
universitet (NTNU).

Wenche Malmedal, Trondheim
Født 1957. Utdannet sykepleier med 
videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, 
hovedfag i helsefag og i gang med 
doktorgrad i helsevitenskap. Ansatt 
som høgskolelektor ved Høgskolen i  
Sør-Trøndelag. Erfaring fra politisk 
arbeid og organisasjonsarbeid. 

Rita Kumar, Trondheim 
Født 1954. Doktorgrad i cellebiologi. 
Ansatt ved NTNU. Tidligere leder av  
Kontaktutvalget mellom innvandrere  
og myndighetene (KIM). Erfaring fra 
politisk arbeid.
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Einar Eriksen, Tromsø 
Født 1939. Pensjonist. Har over 40 
års tjeneste i offentlig virksomhet, de 
siste 26 årene som fylkesarbeidssjef i 
Troms. 

Karin Stoltenberg, Oslo 
Født 1931. Pensjonist. Medlem i 
bydelsutvalg i Oslo fra 2007. Tidligere 
ekspedisjonssjef i Barne- og  
familie departementet. Bred erfaring fra 
politisk virksomhet og organisasjons-
arbeid. Har vært statssekretær, og har 
i tillegg arbeidet for NORAD og Røde 
Kors. 

Ragnhild Queseth haarstad, 
Grue 
Født 1939. Stortingsrepresentant i 
16 år. Kommunal- og regionalminister 
1997 - 1999. Utdannet agronom. 

Terese Folgerø, Tromsø 
Født 1959. Eldreoverlege i Tromsø 
kommune. Dr. med. Spesialist i 
Fysikalsk medisin og rehabilitering. 
Tidligere overlege ved 
Universitetssykehuset Nord Norge. 

Florentino Bulnes, Bergen
Født 1955. Spesialrådgiver i Bergen 
kommune. Tidligere rektor og ansvarlig 
for tospråklig opplæring for  
minoritets språklige elever. Opprinnelig 
fra Chile.  

liv Thun, Steinkjer
Født 1939. Nestleder i  
Pensjonist forbundet. 22 år som LOs 
distrikts sekretær i Nord Trøndelag.  
Erfaring fra fylkesting og mange  
sentrale utvalg. Aktiv i  
kommunepolitikken. 

harald olimb norman, 
Bærum
Født 1958. Generalsekretær i  
Pensjo nistforbundet. Tidligere  
driftsleder og spesialrådgiver i Posten. 
Bred erfaring fra organisasjonsarbeid 
som forbundssekretær og senere  
konsernhovedvernombud. 

henry høgmo, Gratangen
Født 1935. Lærer i 40 år. Politisk aktiv 
på fylke og kommunenivå. 
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