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Hvorfor må vi tenke aldersvennlig?

Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Aldersvennlig utvikling og flere eldre gir mange muligheter!



Eldre er ikke som før

• Ressurser

• Kompetanse

• Erfaring

• Alderisme

Holdninger



Hva er Ola og Kari opptatt av når de blir eldre
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Nasjonalt program for et aldersvennlig Norge

1. Planlegg for egen alderdom – Planlegge litt.

2. Medvirkning og involvering av eldre

3. Nasjonalt nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn 

4. Partnerskapsordning 

5. Seniorressursen i arbeidsliv og frivillig arbeid

https://www.planleggelitt.no/


• Vi forbereder Norge på at det vil bli flere eldre i 
årene som kommer.

• For å sikre et bærekraftig og aldersvennlig Norge må 
vi alle engasjere oss. 

• Vi må tenke og jobbe langsiktig på tvers av arbeidsliv, 
næringsliv, lokalsamfunn, organisasjoner og 
forskning. 

• Eldres ressurser skal brukes til det beste for den 
enkelt selv og for samfunnet. Vi skal kunne holde oss 
aktive, delta sammen med andre og bo hjemme i et 
tilgjengelig nærmiljø så lenge som mulig.

Et aldersvennlig Norge i tiden som kommer



Vår plass i livsløpet – de mange friske og raske eldre



Hvem skal vi nå ut til - og hvorfor?

Storsamfunnet
Skape aldersvennlige 

kommuner og lokalsamfunn, 
organisasjoner og 

virksomheter 

Befolkningen
Bidra til at eldre mennesker 
deltar og bruke sine evner
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WHO: «inkluderende og tilgjengelig – fremmer aktiv aldring»

• Et samfunn der vi greier oss selv så lenge som mulig
• Et samfunn der det legges til rette for at vi skal greie oss selv
• Et samfunn der alle aktørene i storsamfunnet tar sitt ansvar
• Et samfunn der seniorene føler seg nyttig
Et bærekraftig samfunn = et aldersvennlig samfunn 

Hva er et aldersvennlig samfunn? 



Et lokalsamfunn: 

• Hvor jeg kan være engasjert i og delta på alt som skjer i nærmiljøet
• Hvor jeg lett kan komme dit jeg ønsker, når jeg vil
• Hvor jeg kan ha tilgang på gode helsetjenester og andre tjenester
• Hvor jeg kan ha påvirkning på hva som skjer i mitt nærmiljø/kommune om 

jeg ønsker
• Hvor jeg føler meg sikker og trygg
• Hvor jeg kan leve et sunt og aktivt liv
• Hvor unge og eldre kan være sammen og komme overens

Hva slags lokalsamfunn ønsker jeg å bli gammel i?

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Utgangspunktet for aldersvennlige Irland sitt arbeid, ikke bare i kommuner, byer og regionale myndigheter, men også i sitt arbeid med næringslivet





Innsatsområder i aldersvennlige lokalsamfunn

• Universell utforming/utendørsområder/plan

• Bolig

• Transport

• Samfunnsdeltagelse

• Medvirkning og kommunikasjon

Fra Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn
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• Uteområder og møteplasser
• Benker
• Belysning
• Toalett
• Turstier/snarveier
• Transportløsninger
• Boligformer
• Generasjonslekene

MEDVIRKNING

Aldersvennlige eksempler



Et aldersvennlig samfunn bygger på prinsippene for et 

bærekraftig samfunn som er beskrevet i Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging 

(2019-2023), Folkehelsemeldingen – «Gode liv i et 

trygt samfunn» og i FNs bærekraftsmål



• Ved å investere i aldersvennlige tiltak 
på tvers av sektorer vil kostnader og 
press på helse- og omsorgstjenester 
reduseres = mer bærekraftig 
samfunnsutvikling

• Aldersvennlige tiltak bidrar til å nå 
bærekraftsmålene

• Aldersvennlige tiltak øker livskvalitet i 
voksen alder, men kommer alle 
generasjoner til gode

Aldersvennlig er samfunnsnyttig investering



Suksesskriterier

• Forankring politisk og administrativt. Forankret i kommuneplaner 
(samfunnsdel og evt arealdel)

• Medvirkning – formell og uformell
• Tverrsektorielt samarbeid
• Synergier mellom ulike satsninger
• Bærekraftsmålene







Vi blir stadig flere eldre og vi lever lenger. 

For mange kommer pensjonisttilværelsen til å 
vare nesten en tredjedel av livet. 

Derfor må vi sørge for at den blir meningsfull både 
for den enkelte og for samfunnet. 

Planlegge litt



Hjemmet ditt er mer enn praktiske løsninger. 
Hvor sterkt knyttet er du til stedet du bor? 

Hvor vil jeg bo?

Hele ¾ sier de er villige til å betale selv for 
løsninger som bidrar til at de slipper å flytte 
hjemmefra.
(Opinion)



• Leve hele livet reformen: 
• Et aldersvennlig Norge

• Bo trygt hjemme reformen: 
• Levende lokalsamfunn

• Boligtilpasning og planlegging 
(aldersvennlige nærmiljø)

Overganger og videreføring nasjonale satsninger



Nettverksaktiviteter – nasjonalt og regionalt

• Webinarer
• Samlinger
• Nettverkskaffe
• Veiledning
• Verktøy
• Deltagelse møter, konferanser m.m
anne.berit.rafoss@helsedir.no
www.aldersvennlig.no

mailto:anne.berit.rafoss@helsedir.no
http://www.aldersvennlig.no/
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