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Forord. 
Senior Norge, tidligere Seniorsaken, har over tid fått en rekke spørsmål om ulike sider ved å 
være en senior. Det gjelder spørsmål om pensjonsrettigheter og andre økonomiske forhold 
som endrer seg litt med økende alder. Like vanlig er det at man funderer over hvilke regler 
som gjelder for helse og omsorg. Endelig er det mange som gruer seg litt for å skifte fra 
arbeidsliv til pensjonistliv.  
 
Vi har ikke svar på alle tenkelige spørsmål som omhandler seniorlivet, men vi har forsøkt å 
lage en seniorhåndbok som vi håper kan bidra til å gjøre overgangen fra yrkesliv til 
seniortilværelse mykere og føre til at vi trives som seniorer. Det er viktig å huske på at man 
aldri i livet har vært så unik som man er som eldre. Gratulerer! 
 
Denne seniorhåndboka tar utgangspunkt i den tidligere seniorhåndboka som ble utgitt av 
Seniorsaken. Det er meningen at den først og fremst skal være tilgjengelig på Senior Norges 
hjemmeside, men også gis ut som trykket bok. 
 
Under tiden som vi arbeidet med boken ble Norge og verden rammet av covid 19-
pandemien. Seniorhåndboken vil også være til hjelp og støtte når ulike temaer dukker opp 
som følge av pandemien. På slutten av kap. 4 er det også lagt inn generelle regler for 
bekjempelse av smitte. Det er relevant for covid-19, men også for andre epidemiske 
sykdommer som kan dukke opp. 
 
Det er frivillige i Senior Norge som til største delen har stått for tekstene. Ressursgruppen for 
helse og omsorg har skrevet om sine fagfelt og tilsvarende har medlemmer av 
ressursgruppen for jus og økonomi skrevet om familierett, pensjoner og andre aktuelle 
temaer. 
 
Seniorhåndboken, versjon 2021 er nå oppdatert etter at trygdereguleringen 2022 er 
gjennomført. 
 
Stor takk til alle som har bidratt! 
 
Mai 2022 
 
Jon Rogstad 
styreleder 
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Kapittel 1 - Velkommen til Senior Norge 
Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik 
 

Vår organisasjon 
Senior Norge er en landsdekkende interesseorganisasjon for seniorer.  Den ledes av et 
sentralstyre og har sekretariat i Bygdøy allé 5, Oslo. 
I ulike deler av Norge er organisasjonen representert ved lokallag med egne styrer. 
Det er opprettet to ressursgrupper for henholdsvis helse og omsorg samt jus og økonomi. 
Senior Norge arbeider sentralt mot regjeringen og stortinget for å påvirke ordninger som er 
av betydning for seniorene. Lokallagene arbeider fortrinnsvis regionalt, mot kommuner og 
fylkeskommuner. 
 

Om vårt eldrepolitiske arbeid 

Senior Norge er en ideell organisasjon som ivaretar seniorenes rettigheter i samfunnet når 
det gjelder helse, omsorg, yrkesliv, økonomi og bolig, samt forbud mot diskriminering. 
Seniorer skal, som andre i velferdsstaten, verdsettes ut fra personlige forutsetninger, 
samtidig som de sikres en trygg og verdig alderdom. Senior Norge arbeider også for å 
stimulere de eldre til å være aktive i yrkesliv, politikk og/eller frivillig sektor. Vårt arbeid er 
religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig og bygger på respekt, likeverd, deltagelse og 
livsglede. Våre holdninger og vår adferd skal preges av at vi er en interesse- og 
kunnskapsorganisasjon som er: 

• Samfunnsansvarlig ved at vi bekjemper diskriminering, synliggjør seniorene som viktig 

ressurs i samfunnet og arbeider for at alle mennesker uansett alder, helse og personlige 
forutsetninger skal ha en verdig alderdom, 
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• Energisk i vårt arbeid som pådriver for å finne gode løsninger for de eldre  

• Nøysom og kostnadseffektiv i disponeringen av våre ressurser 

• Innovativ, nytenkende og ligger i forkant av hva omgivelsene forventer 

• Ordentlig, grundig, nøyaktig og strukturert i alt vi utfører   

• Redelig og ærlig, viser respekt for alle og holder våre løfter 

Mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne livsvilkår og ved behov få nødvendig 
behandling, pleie og omsorg i alle livets faser.  
 
Vi bygger bro mellom generasjoner og skaper forståelse for eldregenerasjonen. Regjeringen 
ønsker å videreutvikle velferden og sikre at den også kommer oppvoksende generasjoner til 
nytte. Vårt arbeid er relevant også for de neste generasjonene.        
 
Vi har høy eldrepolitisk kunnskap, medisinsk, omsorgsmessig, juridisk og økonomisk 
fagkompetanse. Vi vet hva som er viktig for at dagens eldre skal kunne oppleve en trygg og 
verdig alderdom. I vårt arbeid ser vi også hen til de rammebetingelser som i fremtiden vil 
være bestemmende for de eldres livssituasjon, og hvordan denne vil bli påvirket av et 
samfunn i rask utvikling.  
 
For å bli hørt, må vi være synlige. Vi må ha størst mulig medlemsomfang. Organisasjonen må 
være entusiastisk og driftig. Våre budskap må være tydelige og kommuniseres profesjonelt. 
For å rekruttere og beholde medlemmer må våre argumenter være klare og overbevisende, 
kjent og akseptert gjennom hele organisasjonen. Medlemmene må føle at de tilhører et 
felleskap. Vi må vise resultater av vårt arbeid.  
 

Vår visjon: Vi skaper et seniorvennlig Norge! 
 
Hovedlinjene i Senior Norges eldre-politiske arbeid kan sammenfattes i følgende 
hovedpunkter:  
 

Møteplasser for synlighet og påvirkning. 
Senior Norge arbeider for å delta i og bidra til arbeidet i det regjeringsoppnevnte utvalget 
som skal arbeide for et aldersvennlig Norge.  
 
Senior Norge arbeider for etablering av én ny møteplass med de aktuelle departementer, 
hvor vi skal ta opp viktige saker med bl.a. finansdepartementet, helse- og 
omsorgsdepartementet og arbeids- og sosialdepartement. Denne kommer i tillegg til de 
årlige møtene om trygdeoppgjøret og statsbudsjettet.  
 
Senior Norge arbeider for at våre medlemmer og andre seniorer blir valgt inn i de 
fylkeskommunale og kommunale eldrerådene og/eller tar posisjoner der eldre-politiske 
saker drøftes og vedtak fattes. 
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Senior Norge utfordrer de politiske partiene og deres kandidater til kommune- og 
stortingsvalg i saker som er viktige for eldrebefolkningen /den eldre del av befolkningen. 
Oppfølging skal avdekke om de som ble valgt, leverer iht. hva de lovet under valgkampene.  
 
Senior Norge arbeider for at statsbudsjettene gir en samlet oversikt over budsjettiltak som 
har betydning for de eldres situasjon. Da blir det enklere å følge opp Senior Norges og 
andres innspill til statsbudsjettene. 
 

Organisasjonenes økonomiske rammebetingelser. 
Senior Norge krever at landsdekkende pensjonistorganisasjoner får bedre og likeverdige 
økonomiske rammebetingelser enn de har i dag. En større del av statstilskuddet må først gis 
til de organisasjoner som arbeider landsdekkende før resten av tilskuddsrammen fordeles 
iht. organisasjonenes medlemstall. Landsdekkende organisasjoners kostnader er en funksjon 
av mange andre forhold enn organisasjonenes medlemstall. Tildeling av statstilskudd må 
baseres på organisasjonenes individuelt betalende medlemmer. 
 

Seniorøkonomi 
Senior Norge krever at pensjonistene skal ha samme kjøpekraftsutvikling som 
lønnsmottagerne, og at avkortningen i pensjonene opphører. Subsidiært at avkortningen 
skjer iht. til opprinnelig forslag fra pensjonskommisjonen hvor underreguleringen skulle 
skje på grunnlag av gjennomsnitt av årlig pris- og lønnsvekst slik at pensjonistene normal 
kunne opprettholde sin kjøpekraft som et minimum. 
 
Senior Norge krever at økninger og reduksjoner av poster i statsbudsjettene fordeles 
forholdsvis likt mellom aldersgrupper, slik at ikke pensjonistene må bære byrdene alene og 
på urettferdig vis. Skatter og avgifter må også gis samme prosentvise utvikling for 
pensjonister som for yrkesaktive.  
 
Senior Norge arbeider for at tjenestepensjoner skal opptjenes fra første krone. Avkortning i 
grunnpensjon mellom ektefelle og samboer ved fylt 67 år må falle bort. Tjenestepensjonene 
i privat og offentlig sektor må harmoniseres ut fra behovet om forutsigbarhet og fleksibilitet 
for yrkesaktive som ønsker å skifte arbeidsforhold mellom offentlig og privat sektor.  
 
Senior Norge arbeider også for at andre pensjonsordninger blir forbedret; herunder bl.a. 
uføre-, etterlatte- og barnepensjoner.  
 
Senior Norge krever at minstepensjonistene må få styrket sin økonomiske stilling. 
 

Helse og omsorg 

Senior Norge arbeider for at eldreomsorgen ikke blir salderingspost i stats- og 
kommunebudsjettene. Kvaliteten på tjenestene i sykehjemmene og hjemmetjenesten må 
ikke avhenge av kommuneøkonomi og kommunenes prioriteringer.  
 
Senior Norge arbeider for et sunt kosthold i eldreomsorgen, gratis tannpleie for 
hjemmeboende eldre, og at nødvendige transportløsninger fra hjem til tannklinikk blir 
etablert. Reiser fra hjem til tannklinikk må likestilles med pasientreiser for behandling på 
legevakt eller sykehus. 
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Senior Norge arbeider for økte bevilgninger til bygging av flere sykehjemsplasser og 
omsorgsboliger. 
 
Senior Norge mener nye omsorgs- og seniorboliger må lokaliseres til sentrale områder, slik 
at beboerne kan delta i det daglige pulserende livet og nærmiljøet. 
 
Senior Norge arbeider for økte tilskudd for bygging av nye og tilpasning av eksisterende 
boliger for å stimulere de eldre til lengere botid i eget hjem. Tilskuddene må speile de reelle 
behovene, og ikke baseres på hva som er mest lønnsomt for det offentlige. 
 
Senior Norge arbeider for at det blir satt økt søkelys på forebyggende arbeid og økte 
bevilgninger til demensomsorgen, samt at tiltak iverksettes for å stimulere fysisk og mental 
helse, både hos demente og andre. 
 
Senior Norges krever at myndighetene følger bedre opp kommunenes planlegging- 
prosesser, slik at omsorgstilbudene til eldre blir tilfredsstillende, og ikke gjøres avhengig av i 
hvilken kommune man bor og tilhører.  
 
Senior Norge ber Regjeringen følge opp forsøksordningen med statlig finansiering av 
eldreomsorgen for å finne de beste løsningene på den kommunale eldreomsorgen. Klare 
nasjonale tildelingskriterier må ev. utarbeides for statlig finansiering av eldreomsorgen. 
 
Senior Norge arbeider for lik praktisering i hele landet mht. egenbetaling av opphold på 
kommunale institusjoner. Det må være like økonomiske vilkår for beboere på sykehjem og i 
omsorgsboliger med heldøgns omsorg.  
 
Senior Norge arbeider for rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) også etter 67 år. 
 
Senior Norge arbeider for at bemanningen på sykehjemmene og i hjemmeomsorgen blir 
styrket både kvalitativt og ressursmessig.   
 
Senior Norge arbeider for økte bevilgninger til arbeid med å hindre ensomhet blant eldre. 
Videre at det tilrettelegges for omsorgsfull omlegging fra den analoge til den digitale 
hverdagen for også å ivareta de som ikke henger med i den teknologiske utviklingen. 
 
Senior Norge har foreslått for myndighetene at kommunen pålegges å gi sine eldre digital 
hjemmehjelp som del av den kommunale eldreomsorgen.   
 

Arbeidslinjen 

Senior Norge går inn for at aldersgrensene i yrkeslivet blir opphevet, sekundært at disse 
settes til 75 år, slik at det blir samsvar med aldersgrensen for pensjonsopptjening. 
Særaldersgrenser må revurderes og kun knyttes opp mot det reelle behovet for slike. 
Særaldersgrenser som det ikke kan dokumenteres et reelt behov for, må falle bort.      
 
Senior Norge arbeider for at sykepenger og arbeidsavklaringspenger blir utbetalt til seniorer 
som er i jobb etter samme regler som for yrkesaktive. 
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Senior Norge mener det bør innføres redusert arbeidsgiveravgift ved nyansettelse av 
personer over 55 år.  

Aldersdiskriminering 
Senior Norge har igangsatt en intern prosess hvor vi med utgangspunkt i relevante lover og 
forskrifter kartlegger hvor det er mangel på vern mot forskjellsbehandling og diskriminering 
av eldre. 
 

«SENIORKRAFTEN» - Det er kraftfullt å bli eldre!  
Alle eldre som kan og vil engasjere seg på ulike arenaer i samfunnet (yrkesliv, politikk, frivillig 
arbeid o.a.), og på den måten bidra til å skape en trygg alderdom samt fylle eget og andres 
liv med mening og innhold, må få mulighet til det. Samtidig må de som trenger pleie og 
omsorg, tas godt vare på av det offentlige og av organisasjoner som Senior Norge. 
 

Seniorkraft – forberedelse til pensjonsalder. 
Senior Norge har utviklet et forberedelsesprogram, Seniorkraft, til bedriftsledere, 
senioransatte og tidligere ansatte (nå pensjonister) i private og offentlige virksomheter om 
hvordan forberede pensjonisttilværelsen og sikre at overgangen blir så «myk» og smidig som 
mulig. Programmet stimulerer også den enkelte eldre og bedriftsledere til økt engasjement i 
arbeidslivet samt i frivilligheten. 
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Kapittel 2 – Overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist 
Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik 

Om positiv aldring og hvordan unngå ensomhet 

Det moderne livsløpet inndeles gjerne i fire ulike livsfaser:  
 
Den første fasen, oppveksten, er preget av avhengighet, sosialisering og utdanning. 
 
Den andre fasen, arbeidslivet, preges av uavhengighet, sosialt og familiemessig ansvar. 
 
Den tredje fasen, «de unge eldre», pensjonisttilværelsen, som preges av selvstendighet, 
likhet, ansvarlighet og anerkjennelse i sosiale fellesskap, gir store muligheter til å realisere en 
rekke drømmer og mål og å føle seg tilfreds. Denne fasen, fra om lag 60 år, omfatter en stor 
del av befolkningen, varer lenger og gir folk muligheter til utfoldelse mer enn noen gang 
tidligere. Kultur og sosiale krefter i industrialiserte samfunn har kompensert for mange av 
menneskenes iboende biologiske svakheter. Men så starter andelen av gjenværende leveår, 
som for mange leves med mentale og fysiske svekkelser. Menneskelig utvikling blir vanskelig 
når livet forlenges mot sine biologiske yttergrenser. 
 
Den fjerde fasen, alderdommen i egentlig forstand, er tidsepoken for ny avhengighet og for 
kroppslig og mental svekkelse. Noen hevder at den fjerde fasen starter når man runder 70 
år, mens andre «tøyer starten» til 80 år. Tidspunktet for når en beveger seg fra én fase til 
den neste, defineres ikke bare av alderen vår, men av mange andre variabler, slik som 
helsetilstand, innstilling og egne valg, ikke minst når vi begynner og slutter å jobbe. Derfor 
har de to siste fasene (den tredje og fjerde fase) sterkt glidende overganger. En frisk og sprek 
pensjonist tilhører den tredje alder og kan bli der i enda mange år, mens en jevnaldrende 
som derimot er syk eller ufør, har gått over i den fjerde alder lenge før.  
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Å ha det bra og nyte livet er mye enklere hvis man slipper unna plager og sykdommer. Og 
har man plager og sykdommer, handler det mye om hva man tenker om dem, og hva man 
gjør med dem. Mange engster seg f.eks. for hva ens kranglete knær og hofter kan finne på av 
fanteri når man trer inn i den tredje fase Det er viktig å passe oss så vi ikke blir tvunget til å 
spole fort forbi den tredje fasen og havne i den fjerde. Derfor er det viktig å investere mye 
der en er – f.eks. i den andre fasen og inntil man runder de 60 – for å holde på helsa så lenge 
som mulig, både fysisk og mentalt, og få maksimalt ut av hver livsfase.  
 
Hos de i den fjerde fasen handler det om mange forskjellige funksjonstap. Mange lever sine 
år i den fjerde fase med alvorlige funksjonstap og som krever både omsorg og tilsyn. Dette er 
det offentliges ansvar, og som velferdssystemet må ivareta. 
 
Overgangen fra arbeidslivet til pensjonstilværelsen skjer normalt mellom den andre og 
tredje fasenen og er en av de store omstillingene i livet. Gjennom årene frem til 
pensjonsalderen, har mange gjort små og store disposisjoner som påvirker ens muligheter til 
å velge hvordan man ønsker livssituasjonen som pensjonist. 

Nødvendige forberedelser 

Faren for at tingene kan gå galt, er størst i det øyeblikk du slutter å arbeide. Pensjonering er 
krevende fordi folk trekkes vekk fra sine tidligere roller. Ideelt bør man aldri slutte å arbeide, 
bare redusere mengden. 
 
Et grunnleggende element i kunsten å eldes med verdighet og stil er at du fortsetter med de 
tingene som er viktige for deg.  Det kan være å reise, åndelige sysler, hobbyer, sosiale 
sammenhenger, kontakt med familien eller frivillig arbeid. Forutsetningen er selvsagt at du 
har hatt et liv utenfor arbeidet. Hvis ikke, er det klokt å starte med å kopiere ditt liv som 
yrkesaktiv. Dermed åpner du døren for frivillig innsats for dine medmennesker og 
samfunnet. Du blir en verdifull ressurs, samtidig som du ikke kommer til å kjede deg én dag. 
 
Gjennom hele livet går vi gjennom faser, hvor vi har ulike handlingsrom blant annet i 
økonomien. Inntekter, gjeld og forbruk har variert og gitt ulike muligheter. Siden 
pensjonisttilværelsen medfører så store endringer, er denne «beste alderen» for mange en 
så fjern og usikker fremtid at prioritering av sparing inn mot pensjonsalderen er krevende, 
mens andre ikke ofrer dette en eneste tanke før de står foran eller er i denne nye fasen av 
livet. Og da kan tilværelsen for mange bli svært krevende.  
 
Som pensjonist går man inn i en tidsepoke hvor inntektene for mange er lavere, og hvor en 
må tenke over hvordan man forvalter det man eier og har spart opp. Mange har ikke tenkt 
over at det er viktig å begynne allerede i 40 årsalderen å planlegge sin pensjonisttilværelse, 
der mange opplever å møte en hverdag hvor beløpet på pensjonsslippen ligger hele 30 - 40 
prosent under det som sto på den siste lønnsslippen man fikk som yrkesaktiv. Da er det 
nødvendig å se hva man må gjøre for likevel å kunne leve en trygg, aktiv og innholdsrik 
pensjonisttilværelse.  

Strategier for positiv aldring 

Livet er ikke forbi, selv om du har levd over et halvt hundre år. Du kan ha 30-35 gode år å se 
frem til. Kanskje mer. Du har gode kort på hånden.  Et helt livs erfaringer er en del av deg og 
til stede i hvert valg du gjør. Tiden vi har igjen, øker imidlertid tempoet. Tingene blir 
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viktigere, de haster mer. Du kan ikke lenger utsette.  Livet blir mer intenst. Som i naturen er 
høsten en hektisk tid.  Fortsatt er det mulig å gjøre ditt liv fullendt. Øke verdien av og for deg 
selv og dem rundt deg og oppfylle din bestemmelse. Så du til slutt kan si til deg selv: Det har 
vært et vel-levet liv.   
 
Tre ting er viktig som gammel: At du bevarer helsen og humøret, og at det forventes noe av 
deg.  Alle vet at diett og trening hjelper. Når det gjelder helsen, er det viktig å ta seg ut. 
Svette litt. Humøret tar du vare på ved å gjøre noe som interesserer deg.  Utfordringen er 
hver dag å lære noe nytt og å utfordre hjernen. Vi bør bestrebe oss på å holde hjernen i 
form. Lese bøker, delta i diskusjoner, gå i teater, lære noe nytt.  
 
Ikke steng deg inne i deg selv og vær ”deg selv nok”, som en Peer Gynt. Spør deg selv hva du 
kan gjøre for deg selv og minst to-tre andre akkurat nå. Hvordan kan du gjøre en forskjell i 
deres liv? Vårt nærvær, vår energi og medfølelse kan gjøre en forskjell i vårt liv og for livet til 
menneskene rundt oss. Utnytt den erfaringen, talentet og innsikten du har opparbeidet 
gjennom mange år til å tenke ut hvordan du kan fylle ditt eget liv og dine nærmestes liv med 
mening. Du kan ikke lenger drømme om å forandre verden. Men i mindre skala kan du endre 
deg selv og noen andre litte grann til det bedre.  

Hold ensomheten på avstand 

Ensomhet dreier seg om en ubestemt lengsel eller et savn etter andre mennesker. Særlig 
høytider og begivenheter som forbindes med fellesskap og sosiale opplevelser kan bli 
vanskelige dersom du ikke har noen å dele dem med. 
 
Noen har større risiko for å bli ensomme og undersøkelser har vist at hele 20 prosent av oss 
føler seg ensomme. 
 
Det er to grupper som skiller seg ut og som rapporterer om mer ensomhet enn andre: unge 
og eldre. Ofte handler det om overganger i livet: For en eldre person faller kanskje de daglige 
rutinene bort etter pensjonsalder. Livet går inn i en ny fase. Det samme gjelder unge 
mennesker som flytter hjemmefra. Eldre som opplever tap, som blir alene etter at venner, 
naboer eller ektefelle dør, er i risiko for å oppleve ensomhet. Det samme gjelder ved tap av 
helse og mobilitet. 
 
Studier har vist at ensomhet øker risikoen for sykdom og dødelighet tilsvarende kjente 
sykdomsfaktorer som røyking, usunt kosthold og lite mosjon. Ensomhet ser også ut til å øke 
forekomsten av hjerte- og karsykdom.  
 
Ifølge psykolog og forsker på ensomhet John Cacioppo går hjernen inn i en 
overlevelsesmodus når du føler deg ensom. Dette kan føre til at du blir selvfokusert og 
opptatt av hvordan du selv har det, og glemmer å sette søkelys på hvordan andre rundt deg 
har det. 
 

Råd for å komme ut av ensomheten 
Det kan være vanskelig for andre å se at du er ensom, og det er ikke alltid så lett å fortelle 
omgivelsene at du ikke har det så bra. Nedenfor følger noen råd om hva du kan forsøke å 
gjøre for å komme deg ut av ensomheten. 
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• Snakk med noen du stoler på 
Snakk med noen du har tiltro til om hvordan du føler det. Ved å åpne deg og bli mer 
personlig overfor en du har tillit til, øker sjansen for at den du forteller det til, også 
følger opp dette senere. Det er også mulig å oppsøke fastlegen eller en psykolog 
dersom du trenger profesjonelle å drøfte problemene dine med. 

 

• Del positive erfaringer  
Å dele positive erfaringer eller opplevelser med andre har vist seg å ha en 
overraskende positiv virkning på følelsen av ensomhet. Oppsøk sosiale møteplasser, 
som organiserte fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid. Hvis du har en interesse 
eller hobby, forsøk å pleie denne i et felleskap med andre. Prøv å lage deg rutiner der 
du treffer de samme personene gang etter gang. Slik kan fremmede på sikt bli 
venner. 

 

• Ikke la frykt hindre deg 
La ikke frykten for å bli avvist hindre deg. Forsøk å ta initiativ. By på deg selv og på de 
kontaktene du allerede har. Forsøk å fokusere på hvordan andre rundt deg har det, 
mer enn på egen følelse av ensomhet. 

 

• Bruk internett 
Sosiale medier kan være en vei ut av ensomheten, i alle fall for dem som i 
utgangspunktet har hatt gode relasjoner, men som av en eller annen grunn har 
havnet i en situasjon der de kjenner seg ensomme. 

 

• Ikke har for høye krav 
Ikke ha for høye krav eller forventninger til et nytt vennskap. Det tar tid å få nære 
relasjoner. 

 
Kilder: 
www.nhi.no/psykisk-helse/psykisk-egenpleie/ensomhet-er-en-del-av-livet/ 
www.aldringoghelse.no/alle-artikler/ensomhet-kan-v%C3%A6re-helseskadelig/ 
www.helsenorge.no 
 
  

about:blank
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Kapittel 3 – Forventninger til pensjonisttilværelsen 
Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad 

Om opplevelsen av å bli eldre 

Mye forskning er gjort for å kartlegge de eldres egen oppfatning av det å bli gammel og hva 
forventningene er til alderdommen.   
 
Et prosjekt1 «Forberedelse til ny fase i livet med en kartlegging for å utvikle proaktive tiltak 
som kan øke selvhjulpenhet og mestring blant eldre» gir interessante funn.   

Hva innebærer det å være eldre? 

Dette besvarer eldre med fire stikkord:  
 
Frihet, som betyr å ha flere valgmuligheter og samtidig frihet til å disponere over egen tid og 
til å bestemme sitt aktivitetsnivå. 
 
Trygghet, som for de fleste betyr nærhet til familien og en ordnet økonomi. Dernest 
egenskaper ved det lokalsamfunn man bor i og tilbudene som finnes der. Videre tillit til, 
kunnskap om og tilgang til det hjemkommunen tilrettelegger for eldre primært innen helse 
og omsorg. 
 
Travelhet betyr for mange deltagelse i foreningslivet og frivillig arbeid, trimgrupper, politisk 
arbeid, tillitsverv i ideelle organisasjoner og organisering av møteplasser for andre eldre. 
Mange forbinder travelhet også med del- eller heltidslønnet tilknytning til arbeidslivet, dels 

 
1 Kilde: Rapport fra InnoMed (www.innomed.no) - Helsebasert verdiskapning til beste for pasienter og 
samfunnet 

about:blank
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som direkte forlengelse av sitt tidligere yrke, og dels som følge av at de har kompetanse og 
ferdigheter opparbeidet gjennom et langt yrkesliv og som etterspørres. Herunder ligger 
oppdrag som sensor i helsefag, styreleder i private bedrifter, leder i styrer for offentlige 
virksomheter, deltagelse i utrednings- og analysearbeid for kommuner samt 
konsulentvirksomhet og oppdrag der det offentlige er oppdragsgiver  
 
Å være til nytte sees i sammenheng med noe som skaper mening med tilværelsen som 
eldre. Mange hevder at fortsatt å kunne yte eller oppleve at andre har nytte av ens arbeid er 
viktig og stimulerer selvfølelsen ved det å være eldre. 

Forventninger til seniortilværelsen og alderdommen 

Hva det innebærer å være pensjonist/eldre samsvarer i stor grad med hvilke forventninger 
man har til pensjonstilværelsen/alderdommen. Ved å stille spørsmål om hvilke forventninger 
man har til en god pensjonisttilværelse/alderdom, får vi svar som må forstås som 
grunnleggende betingelser for å realisere pensjonisttilværelsen/alderdommen slik man 
opplever den i dag. 
 
På spørsmålet om hva som er en god pensjonisttilværelse og alderdom er de hyppigste 
svarene: 
 
Frihet til å ta ansvar for sitt eget liv. Dette betyr å ha styringen over ditt eget liv og dine egne 
valg. Det handler om å være bevisst alle valg du tar, både små og store, samt å være bevisst 
på hva du ønsker, hvorfor du ønsker det, og hva som vil skje når du får det du ønsker deg. 
 
Å oppleve trygghet økonomisk, sosialt, juridisk og bevare helsen ved å holde seg frisk 
mentalt og fysisk. Å bevare helsen hevder de fleste at innebærer å kunne beholde sitt 
funksjonsnivå lengst mulig, ha et godt syn og et klart hode (kognitive ferdigheter). Noen 
hevder at dette er viktigere enn å være mobil i betydningen «kvikke bein» eller «gangfør». 
Holdningen til mange er «håper jeg slipper at hodet går før beina». Mange opplever i dag å 
ha god helse og forventer at dette skal vare. De fleste innser imidlertid at funksjonsnivået en 
dag vil bli redusert, men færre ser for seg at de skal bli syke. Hovedforventningen til mange 
er «å ha det slik jeg har det nå».  
 
At barn og barnebarn har det bra, dette fremheves av mange som «det viktigste i livet».   
 
Det å være to trekkes frem av mange som særdeles viktig for en god pensjonisttilværelse og 
alderdom. Det de fleste frykter mest av alt er å bli alene igjen i parforholdet, samtidig som 
man er realistisk og klar over at det vil skje tap av nære relasjoner (ektefelle, partner, 
venner, familie og kolleger). 
 
Å klare seg hjemme i egen bolig lengst mulig og å treffe valg som gjør dette mulig. De fleste 
ønsker å kunne bli boende i egen bolig. Flere tenker over muligheten å bytte bolig, men er 
«ikke kommet så langt». Andre vurderer det slik at tilgangen på alternative boliger til en 
overkommelig pris er for dårlig. De fleste ser at dette er et spørsmål de før eller senere må 
ta stilling til. De som har tatt valget med å skifte bolig, eller foretar tilpasninger av den 
boligen de bor i, opplyser å være fornøyde. Mht. tilpasning av egen bolig ønsker de fleste seg 
tilbud med en vurdering av hva som bør tilpasses i boligen, og hva dette vil koste i god tid før 
de blir pleietrengende. 
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Å holde seg i aktivitet, være sosial, bygge nettverk og oppsøke fellesskap. Å holde seg aktiv 
innebærer å bestemme sitt eget aktivitetsnivå lengst mulig i livet, delta i de foreninger og på 
de arenaer de deltar på i dag samt å drive med aktiviteter som man har interesse av.   
 
Å være uavhengig, noe som innebærer «å ikke legge andre til byrde» og å klare seg selv 
lengst mulig på flest mulige områder. Mange er likevel realistiske til fremtiden og åpne for å 
ta imot hjelp når de trenger det. Dernest innebærer uavhengighet å kunne være mobil, og 
f.eks. kunne kjøre bil, uten å være avhengig av andre. 
 
Å ha en trygg og ordnet økonomi, noe som innebærer å ha en god pensjon og en økonomi 
som skaper trygghet. 
 
Å være fremtidsrettet, men på en slik måte at man balanserer mellom «å ta ting som de 
kommer» og å legge detaljerte og langsiktige planer. «En gylden middelvei» hevder mange 
at er å ikke legge planer som strekker seg lengre enn noen år frem i tid, da det er grenser for 
hvor mye man kan forberede seg på. 
 
Å kunne bidra på en meningsfylt måte i yrkeslivet, politikk, frivillig sektor eller andre arenaer, 
f.eks. å være familiens «hjemmefront». Å føle at det en yter og bidrar med blir verdsatt, at 
myter og aldersdiskriminering gjøres til skamme. 
 

Overgangen fra yrkesliv til pensjonisttilværelse 

De fleste er forberedt på at overgangen fra yrkeslivet er å ta bevisste valg om fortsatt å 
jobbe heltid eller redusert, det siste enten like før pensjonsalderen eller like etter man er fylt 
67 år. Alternativet for andre er å avslutte yrkeslivet og bli pensjonist på heltid.  
 
Følgende er fremtredende: 

• Friske eldre ønsker å ha en tilknytning til arbeidslivet i alle fall i noen år etter at de 
har blitt pensjonister. 

• Å jobbe redusert letter overgangen til pensjonisttilværelsen og blir sett i 
sammenheng med å skape mening i sin nye tilværelse. 

• En gradvis nedtrapping er også en oppskrift på å stå lenger i yrkeslivet. 

• Motivasjonen for fortsatt å jobbe er knyttet til at man både har glede av å jobbe og 
oppfatter at det fortsatt er behov for ens kompetanse, kunnskap og erfaring. 

• Å fortsatt stå i jobb henger sammen med viktigheten av å søke fellesskap og «å høre 
til», enten gjennom tilknytning til arbeidslivet eller på arenaer knyttet til f.eks. 
frivillighet. 

Deltakelse i nettverk og frivillig arbeid  

Forberedelse til pensjonisttilværelse/alderdom beskrives av mange som en forberedelse til 
mer fritid, og hvor et alternativ er å øke sin deltakelse i frivillig arbeid eller i andre 
nettverk/fellesskap. Deltakelse i nettverk har stor betydning for trivsel hos 
pensjonister/eldre, og sannsynligvis har dette større betydning for denne gruppen 
sammenlignet med de som fortsatt er yrkesaktive.   
 
Mange understreker betydningen av å delta i frivillig arbeid, og at de er blitt mer bevisst på 
dette etter at de er blitt pensjonister. Deltakelsen innebærer at de gjør en samfunnsinnsats 
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samtidig som det har en egenverdi. Det er meningsfullt å delta i frivillig arbeid, dvs. føle at de 
«bør bidra» samtidig som de opplever å få noe verdifullt igjen. Holdningen til de som deltar i 
frivillig arbeid er at «vi som er friske må hjelpe de andre» og «man gjør jo ikke bare en god 
gjerning, men det gir jo også mening».  
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Kapittel 4 – Helse og aldring 
Ved Ressursgruppen helse og omsorg 

Om helse og aldring 

Vi eldre har den helsen vi har. Det er fornuftig å ta vare på den – og gjerne forbedre den om 
vi kan, fordi, enten vi vil det eller ikke, er det nå slik at vi alle blir litt skrøpeligere med årene. 
Naturen har bestemt det slik. Men heldigvis er det også slik at vi i dag kan fikse en hel del 
helseplager som våre forfedre og –mødre måtte slite med. Derfor disse tipsene til dagene 
fremover for de som vil følge dem.  
 
Oversikt over det viktigste:  

• Det er klokt å følge helserådene fra helsemyndighetene. 

• Hold deg i form. Både i kroppen, og i hodet. 

• Pass på tannhelsen. 

• Spis godt og sov godt. 

• Ha samvær med andre og med ting du liker å gjøre. 

• Merker du noen tegn til plager i kroppen eller sinnet, så ikke nøl med å snakke med 
fastlegen eller andre hjelpere. De er der for deg. 

• Opplever du at du kunne trenge hjelp, snakk med kommunen din. Kommunen har 
kanskje tilbud og tjenester du ikke vet om. 

• Pass på smittevernreglene ved epidemier 
I det følgende tar vi opp disse forholdene hver for seg, og tar med både råd som passer for 
dem som er fullt friske, og for dem som har begrensninger.  
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Hold deg i form 

I Norge er omtrent 1 million mennesker over 60 år og cirka 215.000 er eldre enn 80 år. Dette 
viser at vi er mange! Litt foruroligende er det da at 2/3 av oss som er 60+ er passive og 
beveger oss altfor lite. 
 
Folk som har en aktiv livsstil, holder seg friskere i alderdommen og lever noen år lengre 
sammenliknet med dem som er passive. Tendensen er basert på statistikk, ingen kan love 
deg et lengre og bedre liv, uansett hva du måtte foreta deg. Mange faktorer spiller inn, 
kanskje først og fremst flaks og uflaks. 

 
Hva er god helse for deg? Svarene kan variere, men vi kan vel være enige om at klarer vi å 
tilpasse oss livets utfordringer, vil det være bra for oss. I de fleste land anbefales 150 
minutter fysisk aktivitet i uken fordelt på 3 – 4 dager, inkludert noe styrketrening. For mange 
som ikke er vant med fysisk aktivitet, og ikke bruker ordet trening, kan slike råd kanskje virke 
i overkant utfordrende.  
 
Mye moderne forskning tyder på at hverdagsaktivitetene våre, utført daglig og bevisst, er 
bra for oss. Sjansene vil øke for at du føler deg sprekere i hverdagen, og at du kan fortsette å 
leve et aktivt liv. For mange timer i sengen og for mye sitting svekker kroppen. 
 
De daglige aktivitetene vi foreslår, går nettopp ut på å snu de nedbrytende prosessene, og i 
stedet bygge opp kroppen til å tåle fremtidig aktivitet. Hva skjer med kroppen når vi ikke 
beveger oss tilstrekkelig? Kondisjonen blir gradvis dårligere, vi blir slitne og andpustne i 
bakker og trapper, musklene blir svakere og vi orker gradvis mindre løfting og bæring.  
Balansen blir også dårligere, særlig er det merkbart etter fylte 75 år. 
 
Det er vanskelig å gi generelle råd som passer for oss alle, men det er noen råd som er 
nyttige for de aller fleste. Aktivitet er bra for alle, uansett plager og sykdommer, med noen 
få forbehold: I akutte sykdomsfaser kan ro være det riktigste. 
 
Mange av oss føler at hele kroppen er i ulage når vi står opp av sengen om morgenen. Og 
morgengymnastikk høres ut som gammeldagse greier med musikk på radioen, hopp og 
sprett og veiving med armene. Men det var faktisk ganske smart å starte dagen på denne 
måten.  
 
Vi har god erfaring med følgende ”oppskrift”: Stå opp og sett på tevannet eller 
kaffetrakteren, start så med noen øvelser i 3 – 5 minutter for å ”tenne” kroppen. Vi foreslår 
at du lærer 5 – 6 øvelser som kan varieres fra dag til dag. Dette er øvelser som både gir noe 
styrke og øker balansen. Pulsen øker, og pusten blir raskere.  
 
Prøv å få rutine med å avbryte sittingen hvert 3. kvarter. Gå litt rundt, gjør ett par 
knebøyninger og kanskje noen armbøyninger, f. eks mot en bordkant. Det tar ikke mange 
minuttene, du føler deg bedre og det er faktisk god styrketrening som summeres opp i løpet 
av dagen. 
 
10-15 minutter rask gange daglig kan være kondisjonstrening, vel å merke når du går fort 
nok til at du blir andpusten. Bruk trappene og bær handleposene så lenge du orker. Når du 
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utvider disse korte turene til litt lengre turer med hyggelige venner, da har du virkelig 
oppnådd noe. 
 
Manglende styrke er faktisk den største hindringen for de fleste eldre til å kunne leve et 
aktivt liv. Her er noen forslag til øvelsene du kan gjøre hjemme: 

• Knebøy 

• Tå hev 

• Armbøyninger 

• Mageøvelser liggende på ryggen 

• Ryggøvelser liggende på magen.  

Det skal ikke mye innsats til for å ha det bedre i hverdagen og for å legge grunnlaget for en 
sprekere fremtid. 
 

 Husk din daglige mosjon 
 
I tillegg til å gjøre styrketrening med kroppen som vekt (for eksempel armbøyninger), er 
trening med strikker enkelt og effektivt. Strikker kan kjøpes i alle sportsforretninger. De 
finnes som lette, middels og tunge. Prøvd deg frem til det som passer deg i forretningen. 
Hvor tunge du vil at øvelsene skal være kan du også regulere ved å holde lengre inn på 
strikken. Etter en stunds trening kan det være aktuelt å kjøpe en strammere strikk. 
Bildene her viser 2 faser av hver øvelse. Begynn litt forsiktig slik at muskler, ledd og sener 
venner seg til øvelsene. Etter en stund vil du kunne greie 10-15 repetisjoner av hver øvelse. 
Det tar gjerne 8-10 minutter. Når du føler at du gradvis har blitt sterkere kan disse 
repetisjonene økes til 2 eller 3 serier. Jeg velger selv å gjøre disse øvelsene om morgenen 
mens kaffen blir klar og morgen-nyhetene står på. Gjør det så ofte du kan. Ett par ganger i 
uken er brukbart, 3- 4 ganger er bra og det anbefaler jeg. Jeg gjentar det gjerne: Etter hvert 
som vi blir eldre, blir det viktigere å opprettholde styrken! 
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Foto: Oddvar Hesjedal 

Bruk hodet 

Det gjelder å holde hjernen i gang. Fortsett å lese, hold deg oppdater! Dagsrevyen er nokså 
passifiserende der du sitter i sofaen og følger med.  
 
Fortsett med hobbyene dine, og vurder om det er noen gamle planer som det kan være tid 
til å ta opp igjen, fra å lære et nytt språk til snekker- og håndarbeid. Ikke minst kan herrene 
prøve seg på matlagingens kunst og konene bør slippe dem til. Gjør gjerne ting sammen med 
andre. Barnebarn kan virke sterkt aktiviserende! Vi trenger sosial kontakt. 
  
En ny studie av rundt 500 eldre publisert på forskning.no konkluderer med at å løse 

vanskelige oppgaver kan heve intellektet og utsette svekkelsen som kommer med alderen.  
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Her er noen forslag til hjernetrim: 

• Lær deg å spille et nytt instrument 

• Les en komplisert roman. Gjerne på et annet språk! 

• Løs sudoku eller kryssord. Velg vriompeisen! 

• Lær deg nye ting på data 

• Spill brettspill med familie eller venner. Strategispill er topp! Da må du holde orden 

på både regler og relasjoner 

• Engasjer deg og delta i diskusjoner, men ikke hiss deg opp, det gir motsatt virkning 

Det er best for hjernen å gjøre nye ting. Og jo vanskeligere jo, bedre. Husk at det som er bra 

for hjertet er bra for hjernen! 

Kilde: forskning.no 

Spis godt 

Det viktigste å tenke på i forbindelse med matinntak og måltider er å trives med måltidene, 
at man spiser god mat, dvs. det man har lyst på og liker. Har man "levd en stund", er såkalte 
kostholdsråd om alt man ikke bør spise, beregnet på "ungdommen". Risikoen for å pådra seg 
sykdommer som følge av kostholdet i moden alder er minimal. Dog må spesielle forhold som 
allergier og bestemte råd fra fastlegen tas hensyn til. Dog må man ta hensyn til spesielle 
forhold som allergier og bestemte råd fra fast legen. 
 
Det er ønskelig med kostinntak svarende til 1700-2300 kilokalorier per dag, og 1-1,5 g 
eggehvite pr kg kroppsvekt/dag. Daglig melk og/eller ost sikrer kalkinntak. Et allment 
sammensatt kosthold som angitt i helsekostrådene vil samtidig dekke det daglige behovet 
for vitaminer og sporelementer. En multivitamintablett daglig, ved lavt kaloriinntak, vil også 
sikre vitamin/sporelementbehovet.  
 
Mange ser det som riktig også å bruke tilskudd av vitamin D og kalsium, men bruk ikke 
tilskudd med mer enn 500 mg kalk og inntil 1000 IE (internasjonale enheter) vitamin D per 
dag. 
 
Nattekramper kan lindres hos mange med en tablett med magnesium. 
 
 Kontroller vekten en gang i uken, fortrinnsvis når du er fastende med tom blære og etter 
toalettbesøk.  
 
1. Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, 

og rimelige mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker. 
2. Ha en god balanse mellom hvor mye energi du får i deg gjennom mat og drikke, og hvor 

mye du forbruker gjennom aktivitet 
3. Fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag er ønskelig, men kanskje vanskelig å 

oppnå. 
4. Man bør spise grove kornprodukter daglig. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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5. Man bør spise fisk til middag noen ganger i uken. Bruk gjerne fisk som pålegg. 
6. Meierismør/Kviteseidsmør er godt og sunt for eldre mennesker i rimelige mengder. 
7. Bruk raps- eller solsikkeolje i matlagningen. 
8. Velg matvarer med lite salt, og begrens bruken av salt i matlagning og på maten. 
9. Melk og melkeprodukter er en viktig kilde til kalcium, protein og jod. 
10. Velg vann som tørstedrikk. 
 
(Kilde: helsenorge.no) 
 
Mengdene angitt i kostholdsrådene tar utgangspunkt i matinntaket til en normalt fysisk aktiv 
voksen. De må tilpasses dine behov for energi, og andre spesielle forhold. »Nøkkelhullet», 
som er en offentlig merking for sunnere matvarer, kan hjelpe deg å ta sunnere valg når du 
handler. 

Hva du bør vite om munnhelse 

Kanskje har du vært igjennom mange år med få tannhelseproblemer og oppdager at det 
begynner å dukke opp problemer i munnen hyppigere enn du ønsker. 
 
Det er to sykdommer som gjør seg mer og mer gjeldende med tiltagende alder: Hull i tennene 
(karies) og tannløsningssykdom (periodontitt). Hull i tennene oppstår hos eldre primært i 
tannhalsområdet, dvs. langs tannkjøttskanten. Dette skyldes at det blir liggende 
bakteriebelegg her grunnet tiltagende munntørrhet og utilstrekkelig renhold i vanskelig 
tilgjengelige områder. Hvis disse angrepene får utvikle seg over tid, blir det hull som må fylles 
(plomberes) av tannlegen. Dette kan unngås hvis man har et effektivt eget regelmessig 
renhold og skyller daglig med fluor. 
 
Tannløsningssykdom (periodontitt) oppstår av samme årsak, bakteriebelegg langs 
tannkjøttskanten. Periodontitt begynner som regel med en betennelse i tannkjøttet (gingivitt). 
Begge er betennelsessykdommer som gir få eller ingen smertesymptomer Disse kan derfor 
utvikle seg langt før de blir oppdaget. Noen måter å undersøke seg selv på er å spise et eple. 
Hvis det blir blod på eplet etter at man har tatt en bit, er dette tegn på at tannkjøttet er betent. 
Man kan også rugge på tennene. Hvis disse kjennes løse ut, er det tegn på at sykdommen har 
utviklet seg langt. Alle tennene blir ikke løse på en gang, det kan være en eller flere. Hvis slike 
symptomer oppdages, bør tannlege oppsøkes så snart som mulig for behandling. Det er viktig 
å vite at sykdommen ikke kureres ved behandling, men utviklingen/progresjonen stanses. Den 
må så holdes i sjakk ved regelmessig profesjonell rengjøring og ved et effektivt eget renhold. 
 
Det profesjonelle renholdet utføres av tannpleier som er spesialutdannet til å rense tenner og 
å drive forebyggende tannhelsearbeid.. Hyppigheten avhenger av sykdoms- og risikograd. 
Intervallene kan være hver 3., 4. eller 6. måned.  
 
Det er i de senere år påvist en sannsynlig sammenheng mellom hjerte/kar-sykdommer og 
periodontitt. Dette er nok en grunn til å ta tannrenholdet og egeninnsatsen på alvor. 
 
Rent teknisk er ikke et daglig effektivt renholdsregime vanskelig. Men det krever litt kunnskap 
og omtanke. Det er ikke avgjørende hva slags børsteteknikk eller hva slags tannbørste du 
velger. Det viktige er at tannbørsten rengjør de flatene den kan nå, men det er også viktig å 
vite at den ikke rengjør mellom tennene. Her må det brukes andre hjelpemidler som 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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«flaskekoster» eller tannstikkere. Tannstikkere skal helst kombineres med en solobørste, dvs. 
en enbindlet børste som kommer til i de ytre deler av tannmellomrommene som tannbørsten 
og tannstikkerne ikke når. En effektiv bruk av tanntråd er svært vanskelig å lære seg i moden 
alder. Derfor anbefales ikke dette alternativet. Valg av tannbørste, manuell eller elektrisk, er 
heller ikke avgjørende for resultatet. Det er hånden som holder i børsten som avgjør 
resultatet. Velg den tannbørsten som føles best for deg. 
 
Daglig skylling med fluor er svært viktig for seniorer. Grunnet munntørrhet utvikler man hull i 
tennene raskere i moden alder. Daglig fluorskylling styrker tennene og motvirker derfor 
utvikling av hull i tennene 
 
Implantater er erstatninger for tapte tenner. Enten enkelttenner, eller ved tap av flere tenner 
fungerer disse som forankring for broer. På denne måten unngår man løse proteser. 
Implantatene er titanskruer som skrus inn i kjevebenet. Tannlegen din kan gi deg utførlig 
informasjon om denne behandlingen. 
 
Som senior vil man ha behov for tannrens noen ganger i året og et tannlegebesøk en gang i 
året eller annet hvert år, avhengig av stabiliteten i tannhelsetilstanden. Du skal følge deg trygg 
på at tannlegen og tannpleieren ivaretar din tannhelse på beste måte. Det er derfor viktig at 
du også får et tilbud om tannrens hos tannpleier to eller flere ganger i året avhengig av risikoen 
du har for å utvikle tannløsningssykdom og hull i tennene.  
 
Tannlegen er pålagt å gi en grundig forklaring på hva som må gjøres og hvorfor. Det skal også 
gis et kostnadsoverslag. Hvis du ikke føler deg helt bekvem med behandlingsforslaget, ber du 
tannlegen forklare deg det så godt at du forstår hva det innebærer. Føler du fortsatt usikkerhet 
om forslaget, bør du oppsøke en annen tannlege for å få en “second opinion”. Det er en redelig 
sak og du kan si til tannlegen at du gjør det før du bestemmer deg. Det er også fullt "lovlig" å 
takke nei til behandlingsforslaget på basis av en god begrunnelse. 

Sov godt 

Vi sover i snitt 7-8 timer i døgnet, noen en time mer og noen en time mindre. Noen av oss 
har behov for å legge seg tidlig og stå opp tidlig (A mennesker), andre vil tvert imot legge  
seg sent og stå opp utpå dagen (B mennesker). Begge deler er helt normalt. Finn din egen 
rytme. Søvn er helt nødvendig for restitusjon og hvile. Spesielt hjernen må «ta seg igjen» om 
den skal fungere. 10 – 15 minutters middagshvil kan også være bra for mange. 
 
Forekomsten av søvnforstyrrelser øker med alderen. Nærmere 50 prosent av alle over 65 år 
rapporterer om søvnvansker. 
 
Forskning viser at det i gjennomsnitt tar lengre tid å sovne, mindre av tiden vi sover er dyp 
søvn, og at søvnen brytes oftere opp i løpet av natten hos eldre mennesker. Studier har også 
vist at dårlig søvnkvalitet henger sammen med en rekke tegn på dårligere hukommelse og 
depresjon. 
 
Det fins noen gode livsstilsråd som kan hjelpe deg å få en god natts søvn (gjelder friske 
mennesker): 

• Regelmessig mosjon, men unngå hard fysisk trening de siste tre timene før sengetid. 



 
 

28 
 

• Stå opp igjen om du ikke sovner i løpet av en halvtime. Men unngå sterkt lys eller 
skjermtid. 

• Unngå å sjekke klokken når du våkner. 

• Forsøk å bli ferdig med diskusjoner og bekymringer før du legger deg. 

• Å ha faste leggetider hele uken, også i helgen, bidrar til god døgnrytme. 

• Unngå å være veldig mett eller sulten når du skal legge deg. Det kan også være lurt å 
holde seg unna kaffe, te, tobakk og alkohol sent på ettermiddagen eller kvelden om 
du sliter med å få sove. 

 
Husk at en natt eller to uten søvn ikke er farlig, bare slitsomt. 
 
(Kilde: NHI.no 
Kilde: forskning.no) 
 

Betydningen av sosialt samvær 

Familien er ofte det nærmeste du har. Pass godt på den om du kan. Legg ellers vekt på 
sosialt samvær, gjerne med andre som liker det samme som deg. Behold de nettverkene du 
har, og se om du kan bygge nye også. Her er deltakelse i frivillig arbeid en god 
inngangsportal. De fleste kommuner har en frivillighetssentral hvor du kan henvende deg. 
 
I de fleste kommuner finnes det godt med foreninger og lag for alle aldersgrupper og 
interesser. Finn en som passer for deg og meld deg inn! 
 
Ensomhet kan være en belastning, særlig for de av oss som blir eldre. Men problemet bør 
ikke overdrives, antallet ensomme eldre er mindre enn vi tenker oss, og vi kan gjøre noe 
med det. Det viktigste er kanskje å få understreket at det å være enslig ikke er det samme 
som å være ensom. Norge er faktisk et av landene i Europa hvor færrest føler seg ensomme. 
I Norge lever i dag omkring 40 % av oss alene, i hovedstaden nærmere 70%, og mange setter 
faktisk pris på å være alene. 
 
Ensomhet er en vond følelse av at en skulle ha hatt mer ut av kontakten med andre enn det 
en opplever å få. Du trenger ikke være enslig for å føle deg ensom. Du kan være ensom i et 
sosialt nettverk også. Ensomhet har vi alle følt i perioder igjennom, livet så 
ensomhetsfølelsen er faktisk en normal ting i livet selv. Men lengre perioder med 
ensomhetsfølelse kan være belastende for noen, og kan vi bryte denne følelsen, bør vi gjøre 
det. Andre synes å leve greit også med å være ensomme. 
 
Vi kjenner i dag enkelte ting som gir økt risiko for at en kan utvikle ensomhetsfølelse. Å miste 
noen er et av dem, og vi eldre har økt risiko for å oppleve tap. Vi kan dessverre få 
helsereduksjon når vi opplever tap av venner og ektefeller. 
 
Så, hva kan gjøres? Rådene er greie, men vi ser at de første skrittene for å komme i gang kan 
være vanskelige. Prøv likevel. Ta kontakt med andre og del dine positive erfaringer og 
opplevelser med dem. Du vil få mye tilbake. Oppsøk sosiale møteplasser.  
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Venke Knutson har nå laget og utviklet «Skravlekoppen», en grønn kopp som det er skrevet 
«skravlekopp» på. Koppen holder nå på å bli innført på mange kafeteriaer og i flere 
kommuner. Be om en slik kopp, sett deg ned og du signaliserer at du gjerne vil snakke  
med en annen. Bli ikke forbauset om noen kommer bort til deg. Over har vi snakket om 
deltakelse i frivilligheten. Der er det alltid plass for deg. Og la ikke frykten for å bli avvist 
hindre deg. Prøv og prøv igjen. Noen kommuner vil også i årene som kommer, forsøke å få i 
gang tiltak for å møte de som er ensomme i kommunen. 

Nærhet og intimitet hele livet  

Over 90 prosent av norske menn mellom 60 og 75 år er seksuelt aktive. Det samme gjelder 
nærmere 75 prosent av kvinnene. Det viser en undersøkelse ledet av Bente Træen, professor 
i helsepsykologi. 
 
Eldres seksuelle behov og utfoldelse er et av våre siste tabu. Det er stor mangel på åpenhet 
og kunnskap både i samfunnet og blant de eldre selv. Omtale av eldres seksualitet er ofte 
enten problemfokusert eller skjønnmalt. Eldres seksualitet er like individuell og 
situasjonstilpasset som i alle andre grupper. Men generelt kan vi si at yngre ektepar ofte 
setter søkelys på det tette samliv med samleie flere ganger per uke, mens i mer voksen 
alder, og hos eldre, er samlivet ofte basert på fellesskap, trygghet og nærhet i tillegg til fysisk 
appell. 
 
All positiv fysisk nærhet øker produksjon av hormonet Prolaktin, som bidrar til å motvirke 
depresjon, redusere muskelspenning og gir bedre søvnkvalitet. Derfor kan det være vel så 
viktig å søke nærhet og positive relasjoner fremfor å fokusere for mye på fravær av seksuell  
aktivitet. 

 

Vi kan leve med litt plager 

Mange av oss sier vel som så at «helsa er god nok». En rimelig og praktisk definisjon av helse 
er derfor at helse er å ha et overskudd i forhold til hverdagens krav. Helsen behøver altså 
ikke å være fullkommen, men god nok til at det er litt å gå på. «Helse på tross av sykdom» er 
ganske vanlig. 
 
Det er jo også slik dessverre at vi får mer helseplager med alderen. Heldigvis er det også slik 
at medisinen i vår tid kan fikse en del tekniske ting som redusert hørsel, grumsete øyelinser 
og utslitte knær med mer. Andre helsesvekkelser må vi dessverre leve med. Men merker du 
noen tegn til plager i kroppen eller sinnet, så ikke nøl med å snakke med fastlegen eller 
andre hjelpere. Det er oftest ikke så lurt selv å forsøke å finne ut av «hva dette er» ved å gå 
på internettet. Fastlegen er der for deg.  
 
På den andre siden har det ingen hensikt å gå til legen for en «helsjekk» om du ikke har 
plager. Det er mange, mange store studier som viser at dette ikke har noe for seg.  
 

Senior Norge har gitt innspill til Helsedirektoratets innstilling; «Ny strategi for seksuell 
helse 2021». Den skal blant annet bidra til at eldre får et aktivt, trygt og godt seksualliv.  
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Men visse ting er det likevel greit å ha kontroll på. Blodtrykket er bra å få målt en gang 
imellom. For høyt blodtrykk kan over tid gi helseskade.  
 
Hørselen svekkes nærmest for alle med alderen, og du merker det ikke selv i begynnelsen. 
Når omgivelsene begynner å klage på at du ikke hører, så er det i virkeligheten litt sent. Du 
skulle sannsynlig hatt høreapparat for flere år siden.  
 
Det kan være vanskelig å komme til audiograf hos en ørelege for å få testet hørselen, men 
Hørselshemmedes Landsforbund har lokalavdelinger i mange kommuner, og de har ofte en 
hørselstestboks som kan gi deg en grovanvisning på hvordan hørselen din ligger an. Da kan 
du lettere bestemme om du skal be om en henvisning hos fastlegen til ørelegen. Det kan 
synes som om hørselssvekkelse i dag er «det siste tabuet» som vi ikke vil erkjenne, derfor er 
det dessverre mange som heller ikke gjør noe med det før hørseltapet er blitt alvorlig. 
Høreapparatene skal av en eller annen grunn skjules, briller er det ok å gå med. 
 
Mesteparten av utgiftene til høreapparater betales av det offentlige. 
 
Synet forandrer seg også med alderen. De fleste av oss må innom optikeren for å skifte 
briller. Da måler de fleste også trykket i øyet, og gjør ikke optikeren dette, så be han/henne 
gjøre dette. Er trykket forhøyet, så må du raskt skaffe deg time hos øyelege. Ellers er det slik 
at om du merker «forandring på synet» så ta kontakt med fastlegen eller legevakt med det 
samme. «Forandringer på synet» kan dessverre være signal om at noe er alvorlig galt. 

 
Blant oss eldre i dag kan også benskjørhet (osteoporose) bli et problem for mange. Du holder 
det i sjakk så godt du kan ved fysisk aktivitet, kalk i maten og nok vitamin D. Men brekker du 
noe, kan det være lurt å høre om det er grunn til å ta en bentetthetsmåling. 
 
Dessuten bør du ta influesavaksine hver høst og pneumococ (lungebetennelsesbakterien) 
vaksine hvert 10. år. Grunnen er at pneumococcen gir lungebetennelse hos yngre som 
rimelig lett lar seg behandle, mens den hos oss eldre altfor ofte meget raskt gir 
blodforgiftning som er livstruende. 

Demens må vi dessverre vite noe om. 

Demens er en hjernesykdom og ikke en normal aldringsprosess. Men demens er mest vanlig 
hos eldre mennesker. Demenssykdom kan også oppstå hos yngre mennesker, men det er 
sjeldent. Demenssykdom gir rett til helsehjelp  

Det første tegnet på demens er vanligvis økende glemsomhet. De som rammes får 
problemer med å huske småting, som hva de gjorde i går. Sykdommen utvikler seg langsomt 
og etter hvert svekkes orienteringssansen og en kan gå seg vill eller ha lett for å bli forvirret. 
Til slutt kan en glemme hvordan en gjennomfører viktige, hverdagslige ting som å tilberede 
måltider, kle på seg eller gå på toalettet.  

Vær likevel oppmerksom på at man lettere «ikke kommer på» navn eller spesielle ord er en 
naturlig del av å bli eldre, og ikke betyr at man er i ferd med å utvikle demens. 

Søvnmønsteret kan forandre seg slik at mange sover mindre om natten og mer på dagen. 
Noen kan få problemer med å kjenne igjen nære familiemedlemmer. Den syke kan få 
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personlighetsendringer. Han/hun kan lettere bli irritert, få angst eller bli aggressiv og få 
problemer med å uttrykke seg og forstå hva en sier til dem.  

Personer med demens kan også få vrangforestillinger eller hallusinasjoner (de ser ting som 
ikke finnes). Dette kan gjøre den syke opprørt. Noen kan for eksempel tro at folk prøver å 
skade dem eller stjele ting fra dem. 

Dessverre finnes det ennå ingen behandling som helbreder demens, men det finnes 
legemidler som kan virke lindrende på plagene (snakk med fastlegen). Men det er omsorg 
personer med demens og familiene deres trenger mest. I mange kommuner har man egne 
demensteam som hjelper med bred tilnærming til hjelpe- og omsorgsbehov, og 
demensforeninger finnes mange steder. Målet med støtten er at mennesker med demens 
skal fortsette å være selvstendige så godt som mulig så lenge som mulig. Det kan trenges 
tilpasninger i hjemmet som hjelper pasienten til å mestre ting bedre, og noen kan ha nytte 
av GPS-sporer slik at de kan gjenfinnes om de «går seg bort». 

Ved moderat demens kan man aktivisere den enkelte med kognitiv stimulering. For at den 
syke skal føle seg inkludert kan omsorgspersonene be han/hun snakke om personer på 
familiefotografier, spille spill sammen, eller legge puslespill. En stor kalender eller tavle kan 
brukes til å minne henne eller ham om hva som skal skje i løpet av dagen. Denne 
tilnærmingsmåten kalles virkelighetsorientering. Musikk kan også prøves for den demente, 
og kan bidra til at de føler seg gladere og mer avslappet. Musikkpåvirkningen kan bestå i å 
lytte til musikk de kjenner fra før, gå på konsert, danse eller spille instrumenter. Enkelte 
undersøkelser tyder på at musikk kan hjelpe mennesker med demens til å føle seg mindre 
rastløse og urolige.  

Personer med demens husker ofte ting som skjedde for lenge siden bedre enn nylige 
hendelser. En kan derfor stille spørsmål om barndommen eller finne frem gjenstander fra 
fortiden som pasienten kan se og ta på. En ting som å leke med et kjæledyr eller et kosedyr 
bidrar ofte til hygge og trivsel. 

Demenssyke vil ha forskjellige behov avhengige av sykdommens alvorlighetsgrad og 
livssituasjon. Det er derfor viktig å legge til rette på individnivå slik at den syke kan 
opprettholde aktivitetsnivået og være så selvstendig som mulig. 

Det er vanskelig å vite hvor raskt demenssykdommen utvikler seg. Noen har de samme 
plagene i lang tid. Andre har noen gode dager og noen dårlige dager. Til slutt vil imidlertid de 
fleste trenge hjelp til dagligdagse ting som å få vasket og kledd seg. 

 
Personer med mild demens og deres pårørende har behov for å planlegge fremtiden. Det er 
ikke uvanlig for den syke å miste evnen til å holde orden på penger. Derfor er det viktig å 
avklare på forhånd hvem som skal hjelpe til med beslutninger om penger og helsetjenester. 
(Det bør lages verge- og fremtidsfullmakt før den syke blir for preget av tilstanden, se 
avsnittet om Fremtidsfullmakt i kapittelet Jus for Seniorer.) 

Mange har glede av deltagelse i faste demensmøter på dagtid hvor de aktiviseres med enkle 
oppgaver i et lite, kjent miljø. Dette kan være et aktiviseringstilbud så lenge de bor hjemme.  
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En dement pasient hjemme er en stor utfordring for pårørende. Det er derfor viktig å hjelpe 
til med ukesopphold for den demente som en avlastning for omsorgspersonen. 

Viktig for de pårørende. 

Som pårørende til en som har fått tegn på eller diagnosen demens, bør en søke hjelp i tide. 
En vil etter hvert ikke klare å håndtere en demenssyk på egenhånd. Ta kontakt med 
hjemmesykepleien for å få informasjon om lokale tilbud om hjelp, planlegging og omsorg. 
Det finnes også ofte lokale støttegrupper og kurs for omsorgspersoner for demente. 
Nasjonalforeningen for folkehelsen driver med informasjonsarbeid om demens på internett 
og ellers. Demenslinjen har tlf. nr. 23120040 som er bemannet med fagfolk. 

Forebyggende tiltak for bevaring av helsen  

Over har vi snakket om hva du kan gjøre for å bevare helsen. Vær så fysisk aktiv som du kan, 
ha samvær med andre, spis godt og sov godt.  
 
Da gjenstår det viktige: Du må ikke falle, det er farlig for oss eldre!  
 
Vi blir alle svekket i musklene med alderen, og balansen taper seg. Med andre ord er vi i 
risikogruppen for å kunne falle og slå oss alvorlig. Dessuten kan en del av oss (særlig menn) 
ha vansker med å erkjenne at vi ikke bør gå på tak eller klatre i stiger lenger. Det gikk jo så 
lett i tidligere år. 
 
Vi bør alle treffe forebyggende tiltak mot fallskader. Dette desto mer som myndighetenes 
signaler innen eldreomsorgen for tiden er at de eldre må ta vare på seg selv bedre enn i dag 
og planlegge for egen alderdom i større grad enn det skjer i dag. Dette gjelder i særlig grad i 
forhold til egen bolig. Vi må dessverre vurdere om vi kan bo der vi bor uten justeringer i 
heimen.   
 
Her er rådene fra Skadeforebyggende forum og Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap: 
 
Fare for fall utendørs:  

• Strø – ha en sekk med sand eller grus stående. 

• Bruk brodder under skoene. (Da trenger vi også en stol å sitte på. Enkelte kommuner 
som deltar i prosjektet «Aldersvennlig kommmune» vil sannsynligvis samarbeide 
med alle butikkene slik at butikkene også har en stol innenfor døren hvor vi kan sitte 
og ta av og på oss piggene). 

• Bruk utelys med fotocelle. Lyset slår seg da på automatisk når det blir mørkt. 

• Monter et støttehåndtak ved inngangsdøren. 
 
Fare for fall innendørs: 

• Bruk lamper som gir godt lys (vi trenger meget sterkere lys ettersom vi blir eldre). 

• Legg «anti-sklibelegg» i trappen og marker eventuelt øverste og nederste trappetrinn 
med en kontrastfarge. 

• Ha gripevennlig rekkverk på begge sider av trappen. 

• Bruk stødige innesko. 
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• Fjern gulvtepper eller legg dem på sklisikkert underlag og fest hjørnene med 
dobbeltsidig tape. 

• Fjern dørtersklene til de rommene som benyttes hyppigst. 
 
På kjøkkenet (men kan også gjelde andre rom): 
Sett de tingene du bruker mest i benkehøyde så du lett får tak i dem. 
Må du opp – så bruk en stødig gardintrapp med ramme til å holde seg i når du skal hente 
noe høyt oppe. 
I stuen: 

 

• Møbler slik at det er lett å bevege seg i rommet. Møbler, som for eksempel tyngre 
stoler, kan være gode å støtte seg til. 

• Sørg for god belysning (vi trenger meget sterkere lys ettersom vi blir eldre), men pass 
på at det ikke kommer sterkere pærer i lampen enn den er beregnet til. 

• Unngå at ledninger ligger løse på gulvet. Og unngå bruk av skjøteledninger (få heller 
en elektriker til å montere flere stikkontakter. (Gjerne i hoftehøyde så du slipper å 
bøye deg når du skal koble til noe – for eksempel støvsugeren). 

 
På badet: 

• Det er lurt å ha en stabil krakk i dusjen. 

• Legg sklisikker matte i bunnen av badekaret eller dusjen. 

• Monter håndtak ved badekar, dusj og toalett. 

• (For øvrig kan det være klokt å fjerne badekaret og installere dusj uten kabinett der 
det er mulig) 

• Vurder å fjerne høye baderomsterskler og det kan være en fordel med varmekabler i 
gulvet slik at fuktighet på gulvet tørker opp raskere. 

 
På soverommet: 

• Pass på at veien til toalettet ikke er overmøblert og at det er god belysning. 
 

Mange blir lett svimle når de reiser seg fra sengen – bli stående et øyeblikk før du begynner 
å gå. Det kan være lurt med et støttehåndtak. 
 

• Ha fastmontert nattlampe med godt lys og lett tilgjengelig bryter. 

• Det kan være lurt med en lommelykt i nattbordskuffen. 
 
Ikke minst viktig: Det er hjelp å få, og benytt deg av det! (Vi eldre må klare å overvinne den 
ubehagelige følelsen det er å skulle be om hjelp for ting vi i gamle dager hjalp andre med). 
Kommunen din kan ha tjeneste som «forebyggende hjemmebesøk». 
Det finnes lån og tilskuddsordninger. Kontakt kommunen din eller husbanken, 
 
Det finnes tekniske hjelpemidler. Kontakt ergoterapeuten/fysioterapeuten/hjemmehjelpen i 
kommunen. For «småtjenester» som snømåking, innkjøp og ærender, mindre monteringer 
og reparasjoner, kontakt kommunen, en frivillighetssentral eller «eldre hjelper eldre» 
tjenester. 
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Om noe elektrisk – kontakt en elektriker. Om noe usikkert som kan gi brann – kontakt 
brannvesenet/feiervesenet i kommunen. (Det kan absolutt være klokt å få brannvesenet til å 
ta en brannsikkerhetskontroll på hjemmet ditt). 
 
Pass på smittevernreglene ved epidemier 
Covid-19 har lært oss mye om smittevern. Dette er kunnskap som er helt sentral i den 
pågående pandemien, men som også er allmenngyldige for å unngå smitte. Tiltakene som 
ble iverksatt våren 2020 har vist at også andre smittsomme sykdommer enn Covid-19 ble 
redusert.  Forholdsreglene mot covid-19 vil ha begrenset varighet, men dette regimet kan 
måtte tas frem igjen hvis nye pandemier dukker opp i fremtiden. Noen enkle regler vil bidra 
til å begrense smitte som spres via luftveier. 

• Holde avstand til andre mennesker. 

• Vask hendene og bruk håndsprit. 

• Bruk gjerne munnbind i butikker og andre samlinger av folk dersom du ikke 

greier å holde avstand. 

• Anbefaling om at alle i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense 

sosial kontakt med andre mennesker.  

• I private hjem, hager eller hytter bør man ha få gjester i tillegg til 

husstandsmedlemmer.  

• Følg myndighetenes råd og pålegg. 
 
 
Kapittelet er sammenstilt av: 
Ressursgruppen for helse og omsorg: 
Thomas Bøhmer, Professor emeritus, dr.med., Thor-Øistein Endsjø, spes. lege, Elsa 
Kristiansen, pensjonert sykepleier, Birgitta Langhammer, professor Oslo Met., Axel Wannag, 
lege og Per Nygaard-Østby, tannlege MNTF, spesialist i periodonti. 
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Kapittel 5 - Pårørendes roller og rettigheter 
Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad 

Innledning 

I løpet av livet vil de fleste av oss kunne oppleve å få aldrende foreldre med sviktende helse, 
sykdom som rammer noen nær oss – ektefelle, partner, søsken eller i verste fall barn.  Dette 
kan innebære at vi som pårørende må påta oss nye omsorgsoppgaver. 
En kartleggingsstudie viser at det nå er flere pårørende som omsorgsgivere enn noen gang. 
Dette kan ses på som en positiv ressurs, men kan også innebære store utfordringer. I det 
påfølgende henvender vi oss til pårørende til eldre. 
 

Hvem er pårørende? 

Det er forskjell på å være pårørende, som vi er gjennom tilknytning til våre foreldre og våre 
barn, og det å være definert som noens «nærmeste pårørende».  
 
Begrepet nærmeste pårørende brukes særlig om en relasjon barn, pasienter, klienter, 
ansatte i risikable yrker, beboere i institusjoner, innsatte i fengsler m.v. har eller hadde til 
vedkommende pårørende. (Wikipedia) 
 
Det er pasientene/brukeren som utpeker sin nærmeste pårørende. Den som er syk, kan peke 
ut mer enn en «nærmeste pårørende».  
 
Dersom pasienten er ute av stand til, eller ikke ønsker å oppgi nærmeste pårørende, skal 
nærmeste pårørende være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med 
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pasienten. I denne vurderingen skal det tas utgangspunkt i følgende rekkefølge, jfr 
Vergemålsloven (vgml) §94: 
 

• Ektefelle eller samboer. Samboere er i den nye arveloven definert som to personer, 
over 18 år, som lever i ekteskapslignende forhold. 

• Barn over 18 år 

• Foreldre  

• Søsken  

• Andre familiemedlemmer som står pasienten nær 

• Dersom en person har opprettet fremtidsfullmakt, og der har oppnevnt én (eller 
flere) personer som sin nærmeste pårørende, vil dette overstyre bestemmelsen i 
vgml. §94. 

Nærmeste pårørendes rettigheter og plikter i lovverket 

I lovverket er involvering av pårørende i første rekke relatert til pasientens/brukerens behov 
for helsehjelp. Utgangspunktet er at pårørende skal være med å bidra til å ivareta pasientens 
interesser i møte med helse- og omsorgstjenesten. Jo mindre pasienten er i stand til å 
ivareta seg selv, desto flere rettigheter har pårørende. Pårørendes rettigheter gjelder både i 
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
Dette gjelder både når brukeren eller pasienten bor i eget hjem og på sykehjem eller 
tilsvarende, og er uavhengig av årsaken til den eldres helse og omsorgsbehov. 
 
Pårørende er gitt definerte rettigheter i: 

• Spesialisthelsetjenesteloven 

• Helsepersonelloven 

• Pasient- og brukerrettighetsloven 

• Psykisk helsevernloven 
 
Ovennevnte lovverk gir, når nærmere bestemte vilkår er oppfylt, nærmeste pårørende 
informasjonsrett, medvirkningsrett, uttalerett, beslutningsrett og klagerett. 
 
Innsynsrett for nærmeste pårørende 

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i pasientjournal etter en pasients eller brukers død, 
om ikke særlige grunner taler mot dette. 
Innsynsretten er av betydning for å kunne ivareta etterlattes interesser mht. krav om 
forsikring, erstatning mv. 
 

Samtykke og samtykkekompetanse – viktige begreper 

Med samtykkekompetanse menes pasientens kompetanse til å ta avgjørelser i spørsmål om 
helsehjelp, for eksempel når han eller hun står overfor valg om ulike behandlingstiltak. 
Samtykke er et begrep som brukes i helsetjenesten når man skal beskrive om den som er syk 
er enig eller uenig i ulike tiltak, for eksempel behandlingstiltak eller det å gi informasjon til 
andre. 
Dersom den som er syk ikke samtykker til at du som pårørende skal få informasjon, har du 
som pårørende likevel rett til generell informasjon. 
 

http://ps2016.desti.no/rettigheter/%c3%a5-motta-informasjon-fra-helsetjenesten
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Det er den som yter helsehjelp, som avgjør om pasienten mangler kompetanse til å 
samtykke. En persons samtykkekompetanse kan variere både avhengig av hvilken helsehjelp 
som skal gis og av personens tilstand.  
Et eksempel er en person med demens som kan være i stand til å samtykke i tider på døgnet 
hvor vedkommende er uthvilt. Det kan også være pasienter som midlertidig er i en tilstand 
som gjør at de ikke er samtykkekompetente, for eksempel ved en kraftig infeksjon eller 
liknende. I slike situasjoner er det viktig at helsehjelpen legges til rette slik at den enkelte 
kan samtykke så langt det lar seg gjøre. 
 
Dersom det vurderes at den som er syk åpenbart ikke kan ivareta sine interesser på grunn av 
psykiske forstyrrelser, demens eller psykisk utviklingshemming, har både pasient og 
nærmeste pårørende rett til informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelpen 
som ytes. 

Ekstra krevende ved demens  

Pårørende til personer med demens opplever større grad av stress og sårbarhet for 
sykdommer sammenlignet med andre grupper av pårørende. De kan oppleve store 
belastninger og har stor risiko for å utvikle depresjon og redusert livskvalitet.  
 
Studier viser at tiltak som kombinerer undervisning om demens med praktisk støtte i noen 
grad kan redusere depresjon, gi bedre livskvalitet og øke kunnskap om demens hos 
pårørende. 
 
Din rolle som pårørende kan underlettes noe om det iverksettes tiltak som gjør at du får 
bedre mulighet til å bevare den rollen du har hatt overfor pasienten eller brukeren. 
Det er krevende å plutselig skulle gå fra å være datter eller ektefelle til å være omsorgsyter. 
For å avlaste de pårørende burde for eksempel hjemmetjenesten i større grad ta hånd om de 
personlige og intime ting, slik at rollene i større grad blir bevart. 

Fra omsorgsperson til besøksperson 

Alle pårørende til eldre kan ha behov for støtte i prosessen når de nærmeste flytter til 
institusjon. Det kan være godt å få hjelp til å bearbeide sorg og til å reetablere vaner og 
mønstre for å kunne gå videre i livet. Mange pårørende opplever en følelse av å være 
utestengt som omsorgsperson og at de blir redusert til besøkende. Et godt samarbeid 
mellom pårørende og helsepersonell på institusjon kan forebygge at pårørende slutter å 
være omsorgspersoner for personer som bor på institusjon. En studie viser også at 

pårørendes sorgreaksjoner knyttet til død ofte bagatelliseres i den eldre delen av befolkningen, 

og kunnskap innen sorg, knyttet til død, hos eldre pårørende er svært begrenset. Dette kan 

være et tabu du som pårørende kanskje behøver litt hjelp til å bryte. Det er både vanlig og 

naturlig å være lettet over at et langt sykeleie er over og sørge over sin ektefelle samtidig. 

Ingen skal behøve å føle skam over sin sorg. 

Boformer påvirker pårørenderollen 

En undersøkelse har vist at i hvilken grad voksne sønner og døtre yter omsorg for eldre 
foreldre kan ha sammenheng med boformen til de eldre foreldrene. Barn med, foreldre som 
bor i eget hjem, gir ofte mer omsorg, sammenliknet med barn som har foreldre som bor i 
omsorgsboliger eller sykehjem. Forskjellen gjelder i størst grad for praktisk hjelp og kontakt. 
Resultatene synes å gi støtte til antakelsen om at boformer med høyere nivå av tjenester kan 
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erstatte familieomsorgen. Resultatene gir også støtte til antakelsen om at pårørende vil få 
stadig større ansvar ettersom eldre skal bo lengre hjemme. Det er viktig å tenke gjennom 
hvordan man vil bo som gammel mens man fremdeles er i stand til å ta et valg og 
gjennomføre ønskene. Pårørende vil kunne være en god støttespiller i vurderinger rundt 
bytte av bolig i overgang til en ny livsfase.  

Digitale utfordringer for pårørende 

En norsk studie viser utfordringer knyttet til bruk av GPS i demensomsorgen, og de oppgaver 
og ansvar som tillegges de pårørende ved implementering av ny teknologi. Et kritisk punkt er 
at mange pårørende ikke har kapasitet, ferdigheter eller nødvendig kompetanse til å ivareta 
det ansvaret og de oppgavene som de tildeles ved bruk av velferdsteknologiske løsninger. 
Dette er aspekter knyttet til det potensialet som velferdsteknologien forventes å utgjøre, og 
som sjelden er belyst i dagens meningsutveksling om temaet. 

Positive aspekter ved pårørenderollen 

Selv om det å være pårørende ofte er forbundet med belastinger, bekymringer og byrder 
opplever mange også positive og tilfredsstillende sider ved rollen. Pårørende kan oppleve 
både moderat byrde og god tilfredsstillelse i rollen samtidig. I senere tid er det derfor et 
økende fokus på å undersøke og beskrive positive dimensjoner ved omsorg. Slike 
dimensjoner kan inkludere erfaringer, samarbeid, følelser og individuelle styrker og ressurser 
pårørende kan hente frem i møte med disse utfordringene. Pårørende kan også oppleve at 
det er bruk for dem og at omsorgen de gir er nyttig. En sentral del av pårørendes positive 
erfaringer er derfor i hovedsak knyttet til opplevelsen av mening og mestring i 
omsorgsrollen. 

Framtidens pårørende. 

Samtidig med økt levealder i befolkningen har barnekullene de siste 50 årene blitt stadig 
mindre. Denne samfunnsendringen kan bety at det i framtiden vil bli vanligere å være 
pårørende til flere eldre – som foreldre og søsken av foreldre – samtidig som kanskje flere 
eldre opplever å ikke ha nære pårørende. I tillegg er det villet politikk at vi skal bo hjemme så 
lenge som mulig når vi blir eldre. Pårørende til eldre er tiltenkt en viktig og tydelig plass i 
fremtidens helse- og omsorgstjenester i Norge. 
Pårørendes innsats på 110 000 årsverk tilsvarer nær halvparten av hva kommunene selv 
yter. Om innsatsen skulle kompenseres med lønn ville dette hatt en verdi på minst 40 
milliarder kroner. 
 

Mange pårørende «overtar» det digitale livet til den de yter omsorg for. 
Både barn, barnebarn og andre hjelpere opplever å få tilgang til bank-ID og passord for å 
bistå med betaling av regninger i nettbank eller andre oppgaver som krever innlogging.  
Senior Norge fraråder pårørende på det sterkeste å gjennomføre banktjenester på denne 
måten. . Den beste måten å bidra med ærender i nettbanken på er gjennom å bli oppført 
som en ny disponent på gjeldende konto. Da vil det være synlig at det er du som 
disponent som har gjennomført transaksjonene. Avtalen opprettes i nettbanken. Du og 
den du skal være disponent hos må være kunder i samme bank. 
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Nær 50 prosent av omsorgsoppgavene som utføres for eldre i Norge gjøres av nære 
pårørende, som ektefeller og voksne barn. 

Krav på koordinator og individuell plan 

Som en del av den snart ti år gamle Samhandlingsreformen ble det innført et krav om at 
brukere og pasienter med behov for langvarige tjenester fra flere hold har krav på en 
koordinator og en individuell plan. Koordinatoren skal være kontaktperson og ha 
hovedansvar for å følge opp innspill fra pasienter og deres pårørende. Ideen er å bidra til at 
de får et mer «sømløst» tilbud. 
Ordningen er innført for å sikre best mulig tilbud til den enkelte, men også for å 
ansvarliggjøre dem som skal gi tjenestene. Selv om noen kommuner har fungerende rutiner 
rundt dette, er det fortsatt slik at det brede flertall må klare seg uten koordinatorhjelp.  
Fra 1. januar 2020 er det en lovfestet plikt for alle norske kommuner å ha tilbud om 
dagaktivitetstilbud til personer med demens. 

Pårørendeskole 

I mange kommuner arrangeres det pårørendeskoler, eller kurs for pårørende. Fellesskap 
med andre i samme situasjon kan være en viktig støtte for både pårørende og den som har 
demens. 
Pårørendeskolene har som målsetting: 

• å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap om sykdommen 

• å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og 
venner 

• å bedre kvaliteten på samværet med personen med demens både i 
hjemmesituasjonen og på institusjon 

• at pårørende får et bedre utgangspunkt for å stille krav om tjenester. 

Ta vare på deg selv! 

Som følge av stor omsorgsbelastning kan pårørende oppleve helseproblemer og å bli isolert. 
I tillegg kan det bli vanskelig å følge opp forpliktelser i forbindelse med utdanning, arbeid 
eller øvrig familie. 
 

• Kunnskap om demens gjør det lettere å håndtere disse utfordringene. 

• Søk støtte og avlastning i tide, og gjør deg kjent med det kommunale helse- og 
omsorgstilbudet. 

• Drøft med andre familiemedlemmer om de har anledning til å yte praktisk hjelp, eller 
støtte deg følelsesmessig. 

• Venner eller naboer kan ønske å hjelpe, bare du tør å spørre dem. 

• Sett opp en konkret plan over når og til hva du trenger assistanse, slik at venner eller 
familie som spør om å hjelpe til, kan få velge mellom konkrete oppgaver. Listen kan 
for eksempel inneholde: hjelp til innkjøp, husarbeid eller tilsyn. 

• Sett deg inn i offentlige ordninger, som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, 
støttekontakt, dagsenter, avlastningsopphold og korttidsopphold. Ta kontakt med 
hjemmetjeneste og lege for å søke om aktuelle tilbud og få dem tilpasset ditt behov 
for avlastning. 

• Undersøk om frivilligsentral, menighet eller andre organisasjoner kan bidra med 
regelmessig avlastning og støtte. 
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Mere Informasjon er tilgjengelig 

Helsemyndighetenes anbefalinger om hvordan helse- og omsorgspersonell skal, bør og kan 
møte pårørende er beskrevet i nasjonale veilederen for involvering av pårørende i helse- og 
omsorgstjenesten: 

helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder 

Få råd fra fagfolk om demens 

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til 
fredag kl. 09-15. 
Tlf. 23 12 00 40 

Kilder: 

• nasjonalforeningen.no/demens/pårorende-og-demens 

• parorendealliansen.no/for-parorende/ 

• parorendesenteret.no/hjem 

• regjeringen.no/globalassets/departementene/hod/fellesdok/levehelelivet/kunnskaps
oppsummering/delrapport5_paarorende_eldre.pdf 

 
  

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder
tel:004723120040
https://parorendealliansen.no/for-parorende/
http://www.parorendesenteret.no/hjem
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Kapittel 6 - Seniorenes velferdsrettigheter 
Ved jurist Stig Klingstedt og tidl. kommuniksajonssjef Christin Engelstad 

Om folketrygden, behandling og pleie 

(Se også kapittel 8 om pensjoner i folketrygden) 
 

Hvem har tilgang til det offentlige velferdssystemet?  

For rett til ytelser og tjenester som er finansiert gjennom folketrygden er det et vilkår at 
vedkommende er medlem. For å få rett til pensjonsytelser er det i tillegg krav til forutgående 
medlemskap.  
 

Noen hovedmomenter: 

Personer som er bosatt i Norge er pliktige medlemmer i folketrygden. Som bosatt i Norge 
regnes den som oppholder seg i Norge, når oppholdet er ment å vare, eller har vart i minst 
12 måneder. En person som flytter til Norge, regnes som bosatt fra innreisedatoen (ftrl. §2 – 
1). Det finnes noen unntak fra denne hovedregelen.  
Et medlem kan midlertidig oppholde seg i utlandet, dvs. opphold som varer i inntil 12 
måneder, og fortsatt være medlem i folketrygden. Unntak her er blant annet:  
• Dersom vedkommende skal oppholde seg eller har oppholdt seg i utlandet mer enn 

seks måneder pr. år i to eller flere påfølgende år.  
• Dersom vedkommende kommer i inntektsgivende arbeid i utlandet.   

  
Personer som ikke er medlem i folketrygden, har ikke rett til å få dekket utgifter til 
helsetjenester fra denne trygdeordningen, hverken når det gjelder sykdom som man får 
under utenlandsoppholdet eller under eventuelle ferieopphold i Norge. Personer som ikke er 
pliktig medlemmer i folketrygden, kan søke om frivillig medlemskap. 
.  
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§ 2-8. Frivillig medlemskap for personer utenfor Norge 

En person som oppholder seg utenfor Norge, og som ikke er pliktig medlem i folketrygden 
etter bestemmelsene i dette kapitlet, har etter søknad rett til å bli medlem dersom han eller 
hun: 

• er arbeidstaker i utlandet og er ansatt i en virksomhet med hovedsete i Norge 
• studerer ved universitet eller høgskole i utlandet 
• har et offentlig oppdrag eller stipend i utlandet 
• mottar pensjon i utlandet etter denne loven og har minst 30 års medlemskap i trygden 

etter fylte 16 år. Pensjonisten må ha minst 10 års medlemskap umiddelbart før 

søknaden om opptak. Tidsrom mellom 1. januar 1937 og 1. januar 1967 regnes med 

dersom vedkommende da ville ha fylt vilkårene for medlemskap. 
  
Også andre personer enn de som går inn under første ledd, kan tas opp som medlemmer når 
særlige grunner gjør det rimelig. Det er et vilkår for medlemskap at vedkommende har vært 
medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet, og 
at han eller hun har nær tilknytning til det norske samfunnet. 
 
Både pensjonspoengene og trygdeavgiften beregnes på grunnlag av pensjonsgivende 
inntekt. Full trygdetid er 40 år. Med trygdetid menes antall år man har vært bosatt i Norge 
mellom 16 og 67 års alder, men også år hvor du har bodd i utlandet og opptjent 
pensjonspoeng i Norge. Trygdetiden er viktig for beregning av pensjonens størrelse. 
Pensjonspoengene gir rett til tilleggspensjon og fremkommer av skatteseddelen. Systemet 
sikrer også en minimumsytelse uavhengig av tidligere inntekt. For alders- og  
uførepensjonistene betegnes dette som minstepensjon. Ved trygdetid på mindre enn 40 år 
blir ytelsen forholdsmessig avkortet.  
Pensjonsreformen innføres gradvis i folketrygden og vil påvirke alle nåværende og fremtidige 
alderspensjonister, men på ulik måte. Regelverket berører alle nåværende og fremtidige 
alderspensjonister, men får størst betydning for personer født i 1954 og senere.  
 
På Navs nettside, www.nav.no/pensjon, kan du se hvordan du berøres av pensjonsreformen. 
Her finner du blant annet oversikt over hvilke regler som gjelder for ditt årskull, og svar på 
de vanligste spørsmålene om ny alderspensjon fra folketrygden. (Se også kap. 8 her) 
 

Behandling og undersøkelse 

Vi har et hjelpeapparat som kan være vanskelig å finne frem i. Helsetjenesten er fordelt 
mellom staten og kommunene, supplert med private aktører. Folketrygden gir økonomisk 
stønad til helsetjenester. 
Kommunehelsetjenesten har ansvar for å organisere og finansiere primærhelsetjenesten, 
med fastlege og legevakt, fysioterapi, hjemmebasert pleie og sykehjem. 
Staten, ved helseforetakene, har ansvar for spesialisthelsetjenesten med privatpraktiserende 
legespesialister, laboratorier, røntgeninstitutter og sykehus.  
 

Fastlegeordningen 
Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som 
sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Ordningen er 
frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis 
du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en 
fastlege.  
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Du kan bytte fastlege to ganger pr. kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder 
flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin. Du kan velge 
fastlege i en annen kommune enn der du er bosatt. Du kan foreta byttet selv (eller stille deg 
på venteliste) på www.helsenorge.no.  
 
Overføring av journalen fra tidligere fastlege til ny skjer ikke automatisk. Hvis du ønsker at 
journalen skal overføres til den nye fastlegen, må du betale et beløp til din tidligere lege. 
Dette beløpet kan ikke føres på egenandelskortet. Du må betale det uavhengig av om du har 
frikort eller ikke. Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at det er registrert. Du 
vil ikke få et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege. Trenger du et slikt brev, kan du 
kontakte helsenorge.no på telefon 23 32 70 00. 
  
Stortingsmelding nr. 45(2002-2003) vektlegger at det bør bli mulig å bruke sin fastlege også 
ved opphold på sykehjem. Det vil bedre kontinuiteten i lege - pasientforholdet.  
 

 Legevakt 
Når det er behov for øyeblikkelig hjelp kreves det ikke fastlegeavtale når legehjelpen gis av 
kommunal legevakt eller er øyeblikkelig hjelp. 
 

Legespesialist 
Hos legespesialist med avtale med helseforetaket skal du bare betale godkjente egenandeler 
og eventuelle materialkostnader. For at du skal få subsidiert behandling må spesialisten ha 
avtale om driftstilskudd med helseforetaket. Fastlegen, som henviser deg, kan fortelle deg 
hvilke legespesialister med avtale du kan velge mellom. Du må i tillegg ha henvisning fra 
allmennlege/fastlege. Hvis du ikke har henvisning, må du betale høyere egenandel. 
 

Psykolog 
Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling hos psykolog som er spesialist i klinisk 
psykologi. Du må vanligvis betale en egenandel, og du trenger henvisning fra lege for å få 
dekket utgifter. Uten henvisning kan du få dekket utgifter til opptil tre utredende samtaler. 
For at du skal få dekket utgifter, må psykologen ha avtale om driftstilskudd med et regionalt 
helseforetak. For å finne ut om psykologen har driftstilskudd, kan du enten spørre 
psykologen direkte eller gå inn på nettsiden til det regionale helseforetaket du tilhører. Hvis 
du går til psykolog uten driftstilskudd, må du betale alle kostnader selv.  
  

Tannlege 
Den offentlige tannhelsetjenesten, i regi av fylkeskommunene, gir gratis tannbehandling til 
utvalgte grupper blant annet pasienter i hjemmesykepleien og sykehjem. I noen tilfeller har 
du rett til å få dekket deler av tannlegeutgiftene dine fra HELFO, men de fleste må betale 
utgiftene til tannbehandling selv. Hvis behovet for tannbehandling skyldes en av flere 
definerte sykdommer/tilstander/skader, kan det ytes stønad/trygd /støtte fra folketrygden. 
Det er tannlegen som tar stilling til om du har rett på stønad. Be derfor tannlegen vurdere 
dette. Det er HELFO som utbetaler eventuell stønad. Noen tannlegeutgifter omfattes også av 
ordningen med frikort egenandelstak 2.  
Det er langt på vei fri prisfastsettelse hos privatpraktiserende tannleger. Du betaler den 
prisen tannlegen setter for behandlingen. 
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MUSKEL OG SKJELETT 

Fysioterapi 
Kommunen skal legge til rette for fysioterapitjeneste. Med virkning fra 1. januar 2020 er det 
ikke lenger nødvendig med henvisning fra lege for å få stønad fra trygden til behandling hos 
fysioterapeut. Behandlingen må være av vesentlig betydning for din sykdom og 
funksjonsevne. Fysioterapeuten må ha avtale om driftstilskudd med kommunen. Hvis du går 
til en fysioterapeut uten driftstilskudd, må du betale alle kostnader selv. 
 

Kiropraktor 
Folketrygden yter stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor. Det er gjort 
tilsvarende endringer for kiropraktor som gjelder for fysioterapeuter. Det er ikke lenger 
nødvendig med henvisning fra lege for å få dekket utgiftene. Behandlingen må være av 
vesentlig betydning for personens funksjonsevne. Stønaden ytes etter fastsatte satser og 
kiropraktor må ha avtale med kommunen. 
 

Ergoterapi 
Ergoterapeutens oppgave er å vurdere hvilke hjelpemidler som kan være egnet for å hjelpe 
deg. Det kan være både hjemme og på arbeidsplassen, slik at du skal kunne fungere bedre i 
dagliglivet. Ergoterapeuter og fysioterapeuters vurderinger kan gi deg tilgang på 
hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. 
 

Laboratorier og røntgeninstitutter 
Rekvisisjon fra lege, tannlege eller kiropraktor må foreligge for å få dekket deler av utgiftene 
til undersøkelser ved privat medisinsk laboratorium og røntgeninstitutt. Du må betale 
egenandel. 
 

Opptreningsinstitusjoner 

Folketrygden kan gi stønad til opphold på offentlig godkjent opptreningsinstitusjon når du er 
henvist fra lege. Opptreningsinstitusjonen vurderer om den har et opptreningstilbud som 
passer deg. Lokalt Nav-kontor fatter vedtak om dekning av oppholdet. Folketrygden yter ikke 
stønad til opphold på opptreningsinstitusjon dersom formålet er hvile, avlastning, slanking, 
kostholdbehandling, eller dersom opptrening/behandling kan gjøres hos fysioterapeut eller 
lignende førstelinjetjeneste. Ved sykelig overvekt kan stønad til opphold i noen tilfeller 
likevel gis. 
  

Medisiner, hjelpemidler og reiseutgifter 

Medisiner 
Har du en kronisk sykdom som du trenger behandling for i minst 3 mnd. i løpet av året, kan 
du ha krav på medisiner på blå resept. Behandlingen trenger ikke være sammenhengende. 
Det er kun bestemte sykdommer som utløser blå resept. Pasienter ved sykehjem skal ikke 
selv betale for medisiner.  
 

Egenandel 
Du må betale en egenandel når du får medisiner på blå resept. Ved kjøp av 
legemidler/medisinsk utstyr på blå resept, kan man få dekket 39 prosent av reseptbeløpet, 
men ikke mer enn 520,- kroner per utlevering av et kvantum svarende til tre måneders 
forbruk.  
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Minstepensjonister skal ikke betale egenandel. Informasjon om denne ordningen fremgår av 
melding om pensjonsutbetaling med teksten: ”Alders- og uførepensjonister med 
minstepensjon fra folketrygden er fritatt for egenandel for medisiner og sykepleieartikler på 
blå resept. Denne meldingen kan vises på apoteket eller hos bandasjisten som en bekreftelse 
på at du omfattes av reglene om egenandelsfritak”. 
 
Sykehjemmene må selv betale beboernes medisiner. De får ikke kjøpt dem på blå resept. 
Dette kan gå ut over pasienter med dyre medisiner når det er stramme budsjetter. Senior 
Norge mener derfor at ordningen med blå resept bør gjelde uansett om personene er på 
sykehjem eller hjemme. 
  

Hjelpemidler  
Folketrygden dekker utgifter til nødvendige hjelpemidler som kan bedre din alminnelige 
funksjonsevne. Har du varig - dvs. over 2 år - og vesentlig innskrenket funksjonsevne på 
grunn av sykdom, skade eller lyte, kan du få stønad til hjelpemidler fra folketrygden. Har du 
et kortvarig behov for hjelpemidler som for eksempel krykker må du be om hjelp fra 
kommunen. For nærmere informasjon ta kontakt med det lokale Nav-kontoret eller 
kommunens hjemmesykepleie. 
 
I hvert fylke er det en hjelpemiddelsentral som tilpasser og leverer hjelpemidler. Lege, 
ergoterapeut, fysioterapeut, hjemmesykepleier, eller behandlingsinstitusjon kan bistå deg i 
arbeidet med å finne frem til egnede hjelpemidler.  
  
 Eksempler på hjelpemidler fra Nav kan være: 
 • Hjelpemidler når syn, hørsel, gange eller taleevnene er skadet 
 • Datahjelpemidler 
 • Hjelpemidler til personlig stell 
 • Spesialsøm av klær for personer med avvikende kroppsform 
 • Seksualtekniske hjelpemidler for funksjonshemmede 
 • Tilpassede hjelpemidler for arbeidsplassen 
 • Transport og bilstønad 
 • Proteser 
 • Ortopediske hjelpemidler (f.eks. proteser og støtteskinner) 
 • Kosmetiske proteser (f.eks. bryst- og øyeproteser)  
  

Hjemmebasert pleie 

Kommunene har ansvar for en del ordninger rettet mot å bistå dem som trenger pleie, både 
i hjemmet og i institusjon. Hjemmebasert pleie består av elementer som kan brukes som 
alternativ – eller helst kombineres - tilpasset ditt behov.  
 

Hjemmesykepleie/psykiatrisk hjemmesykepleie 
Hjemmesykepleie er oftest gratis, men kommunehelsetjenesteloven åpner for en 
vederlagsordning. Det kan være vanskelig å skille mellom hjemmehjelp og hjemmesykepleie. 
Sykepleie er hjelp i form av stell, pleie eller behandling av deg – mens det som gjelder stell 
av din bolig, innkjøp osv. er hjemmehjelp. 
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Hjemmehjelp 

Helse- og omsorgstjenesteloven inneholder følgende bestemmelse i § 3-2 pkt. 6 b: 
Kommunen skal blant annet tilby ”personlig assistanse herunder praktisk bistand og 
opplæring og støttekontakt”. 
Hjemmehjelp/personlig assistanse kan omfatte rengjøring, matlaging eller matlevering, vask 
av klær, innkjøp, snømåking, personlig stell og hjelp til andre nødvendige praktiske gjøremål. 
Formålet med tjenesten er at brukerne skal få hjelp slik at de kan bo i eget hjem.  
Det må søkes om tjenesten, og kommunen skal fatte vedtak. Vedtaket skal inneholde 
opplysninger om søknaden innvilges helt eller delvis. Hvis søknaden avslås, skal det opplyses 
om ankemulighet til Fylkesmannen, klagefrist og hvor klage skal sendes. Kommunene kan ta 
egenandel for de tjenester som ikke omfatter egenomsorg og personlig stell. 
 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fra 01.01.12 er kommunens plikt til å ha 
tilbud om brukerstyrt personlig assistanse videreført og understreket i § 3-8, som lyder: 
”Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i 
form av praktisk bistand og opplæring, organisert som BPA.” Ordningen er utvidet slik at 
retten også omfatter personer over 67 år. En forutsetning er at de før fylte 67 år har fått innvilget 
brukerstyrt personlig assistanse. 
Kommunen har en plikt til å tilby BPA, men avgjør selv innenfor lovens rammer hvilke 
tjenester som skal tilbys den enkelte bruker, og om de skal gis i form av BPA. Det er 
imidlertid viktig å påpeke den plikten kommunen har etter pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 3-1 annet ledd til å rådføre seg med brukeren og legge stor vekt på brukerens synspunkter.  
 

Støttekontakt  

Helse- og omsorgstjenesteloven har følgende bestemmelse i § 3-2 pkt. 6 b –  
«For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende:  
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og 
støttekontakt,» 
«Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og 
aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for 
det», jf. § 3-3.  

Ordningen med støttekontakt er ment å hjelpe mennesker til en mer meningsfull fritid. 
Målgruppen har hovedsakelig vært yngre funksjonshemmede, men alder er også et 
kriterium i loven. For eldre er dette en ordning som kan være underforbrukt. For at 
samarbeidet mellom bruker og støttekontakt skal fungere bra over tid, er det sentralt at 
personene får anledning til å ”velge hverandre”. 
  

Omsorgslønn 

Helse- og omsorgsloven har følgende bestemmelse i § 3-6. Omsorgslønn:  
«Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende 
omsorgsarbeid.» 
Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan tildeles omsorgslønn. Den gis uten 
hensyn til alder, funksjonsnedsettelse eller sykdom hos den som mottar omsorgen. 
Kommunen avgjør om omsorgslønn skal gis, og hvilket nivå lønnen skal ligge på.  
Kommunen kan ved utmåling av omsorgslønn ta hensyn til om den omsorgstrengende 
mottar hjelpestønad og/eller andre tjenester. Det må søkes om tjenesten, og kommunen 
skal fatte vedtak. Vedtaket skal inneholde opplysninger om søknaden innvilges helt eller 
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delvis. Hvis søknaden avslås, skal det opplyses om klagefrist og hvor klage kan sendes. 
Fylkesmannen er klageinstans. (Kilde: Helsedirektoratet). 
Personer som har behov for pleie og omsorg på dette nivået, kan også ha rett til 
hjelpestønad fra Nav.  Den som pleier kan ha rett til omsorgspoeng, som vil kunne nyttes i en 
senere pensjonsberegning til pleier. Nav kan gi nærmere informasjon.  
  

Dagsenter 

Dagsenter/seniorsenter er opprettet i mange kommuner for å gi mer innhold i hverdagen for 
den enkelte som har behov for det, samt være en avlastning for omsorgspersoner. Det kan 
også bidra til at den enkelte kan greie å bo lengre hjemme. 
 
Rettigheter 

Helse- og omsorgstjenesteloven har følgende bestemmelser i § 3-5 – Kommunens ansvar for 
øyeblikkelig hjelp: 
«Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må 
antas at den hjelp kommunen, kan gi er påtrengende nødvendig. Kommunens ansvar for 
øyeblikkelig hjelp etter første punktum gjelder undersøkelse, behandling eller annen hjelp 
som det er forsvarlig at kommunen yter.  
Plikten til å yte øyeblikkelig hjelp etter første ledd inntrer ikke dersom kommunen vet at 
nødvendig hjelp vil bli gitt av andre som etter forholdene er nærmere til å gi den i tide.»  
Dette sikter bl.a. til ulike former for praktisk bistand slik som brukerstyrt personlig assistent, 
avlastningstiltak og støttekontakt. 
 

Medvirkning, samtykke og samarbeid 

Som bruker eller pasient har du rettigheter overfor hjelpeapparatet selv om det ikke alltid 
føles slik.  
 
Du er tillagt viktige rettigheter om innsyn i egen sak: 
”Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og 
innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risiki og bivirkninger” 
(pasientrettighetsloven § 3- 2). Dersom pasienten samtykker til det eller forholdene tilsier 
det, skal pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens helsetilstand og 
innholdet i helsehjelpen” (pasientrettighetsloven §3-3). ”Pasienten har rett til innsyn i 
journalen sin med bilag” (pasientrettighetsloven §5-1).  
Det finnes her noen spesielle unntak. 
  

Medvirkning i egen sak 
Både pasientrettighets- og helse- og omsorgstjenesteloven legger vekt på 
brukermedvirkning. Følgende er nevnt i pasientrettighetsloven § 3-1: «Pasient og bruker har 
rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Tjenestetilbudet skal så 
langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker.» I helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-10 heter det: «Kommunen skal sørge for at virksomheter som yter 
helse- og omsorgstjenester omfattet av loven her, etablerer systemer for innhenting av 
pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter.»  
 

Ditt samtykke er nødvendig  
”Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel 
eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. For at samtykket skal være 
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gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i 
helsehjelpen. Pasienten kan trekke sitt samtykke tilbake. Trekker pasienten samtykket 
tilbake, skal den som yter helsehjelp gi nødvendig informasjon om betydning av at 
helsehjelpen ikke gis” (pasientrettighetsloven §4-1).  
En spesiell form for samtykke gjelder for tjenester du søker på. Du må her vanligvis 
undertegne søknader om hjemmebasert pleie og sykehjem. Det for å sikre at du ikke får 
tjenester du ikke ønsker. Det vil ikke være hyggelig å komme på sykehjem mot eget ønske. 
Problemet er at det ikke alltid er avgjørende hva den berørte egentlig ønsker. Det er ikke lett 
å stå imot det helsearbeidere og leder av hjemmetjenesten går inn for når man er syk og det 
virker som om de vet best. 
 

Individuell plan. 
I saker som trenger koordinering - kan du kreve ”individuell plan” 
Følgende bestemmelser er gitt i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1:  
«Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for 
langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen skal samarbeide med andre 
tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte.»  
Den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet 
individuell plan. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren. Sosialtjenesten og 
helsetjenesten er lovpålagt denne oppgaven. Planen skal inneholde hvilke tiltak som skal 
sette inn, hvilke instanser som skal gjøre hva, koordineringsansvaret skal være plassert. Alle 
har ikke krav på en slik plan, men alle kan søke om det. 
  

Taushetsplikt 

Det er krav til taushetsplikt både i helsetjenesten, trygden og i sosiallovgivningen. Det betyr 
at de opplysningene du gir dem, ikke kan utleveres til andre. Det er riktignok noen unntak – 
men hovedregelen er at du må samtykke til at andre skal få opplysninger. 

  

Klageadgang 

Du kan formelt klage både på kvaliteten i den tjenesten du får og på avgjørelser om tjenester 
du har søkt på, se punktet Klageadgang sist i dette kapitlet. 
  

Ombud 

Det er opprettet ombudsordninger for å ivareta dine rettigheter:  
Pasientombud skal arbeide for å ivareta pasientenes behov, interesser og rettsikkerhet 
overfor helsetjenesten, og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten. Ombudet behandler saker 
som gjelder den offentlige spesialisthelsetjenesten, enten på grunnlag av muntlig eller 
skriftlig henvendelse. Pasientombud finnes i alle fylker, se: www.helsenorge.no. 
Det er sosialombud eller eldreombud i en del kommuner. Disse kan bistå deg i saker som 
blant annet omhandler hjemmebaserte tjenester. 
Fra 2020 erogså et eldreombud på plass. Eldreombudet skal på alle samfunnsområder 
arbeide for å fremme eldres interesser overfor det offentlige og private og følge med på 
utviklingen i eldres situasjon. Eldreombudet kan virke av eget tiltak eller etter henvendelser 
fra andre. Alle kan henvende seg til Eldreombudet. 
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Behandling og pleie i institusjon 

Behandling og pleie i institusjon er delt mellom stat og kommune. Staten ved 
helseforetakene har ansvar for sykehusene mens kommunene har ansvar for 
sykehjemmene. For begge gjelder de pasientrettigheter som er beskrevet ovenfor. 
 
Beredskap 
 Civid 19-pandemien har vist hvor sårbart samfunnet er ved store og plutselige hendelser og 
katastrofer. Det er derfor nødvendig for myndighetene å sørge for tilstrekkelig beredskap 
slik at befolkningen får best mulig beskyttelse. Senior Norge er pådriver for at utstyr lagres, 
personale trenes og planene til enhver tid er oppdatert. 
 

Sykehus 

For å få behandling ved sykehus må du i utgangspunktet være henvist fra lege. Ved behov 
for øyeblikkelig hjelp kan du ringe legevakten eller nødhjelpssentralen/ambulanse på telefon 
113. 
  

Dine rettigheter ved sykehusinnleggelse: 

Fritt behandlingsvalg  
Følgende rettigheter er gitt i pasientrettighetsloven § 2-4: 
”Pasienten har rett til å velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet henvisningen skal 
vurderes, jf. § 2-2. Pasienten kan bare velge virksomheter som har rett til å tildele pasient- 
og brukerrettigheter etter § 2-1 b. 
Pasient som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, jf. § 2-1 b andre 
ledd, kan velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet helsehjelpen skal ytes. Pasienten 
kan bare velge privat virksomhet som enten har avtale med et regionalt helseforetak eller er 
godkjent etter forskrift med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 4-3. 
Pasienten kan ikke velge behandlingsnivå. 
For informasjon og rådgivning, ring telefon 800 43 573. 
  

Rett til vurdering innen 30 dager 
Alle som blir henvist til slike sykehus har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 
virkedager. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom har pasienten rett til raskere 
vurdering. Det skal vurderes om det er nødvendig med helsehjelp, og gis informasjon om når 
behandlingen forventes å bli gitt. 
 

Rett til fornyet vurdering  
Etter henvisning fra allmennlege har pasienten rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand 
av spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare én gang for samme tilstand 
(pasientrettighetsloven § 2-3). 
  

Fastsetting av individuell frist for når man skal få behandling (rettighetspasienter) 
 For å sikre at de pasienter som har størst behov for behandling, kommer først i køen, gis de 
en rett til å motta nødvendig behandling. Sykehuset vurderer og avgjør hvem som er 
”rettighetspasient”. Er du ikke rettighetspasient, blir du lavere prioritet, og må vente lenger 
på behandling. Oppfylles ikke fristen rettighetspasienter har fått, kan de få et alternativt 
tilbud:  
 For informasjon og rådgivning, ring telefon 800 43 573. 
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Innleggelse i sykehus er gratis for pasienten inkl. behandling og medisiner 
Det er noen unntak: 
 

• Ved poliklinisk behandling (behandling uten innleggelse) kan sykehus kreve 
egenandel fra pasienten.  

• Staten dekker ikke utgifter til behandling ved private sykehus, unntatt når det er 
avtaler om dette med helseforetaket.  

• Person som ikke er medlem i folketrygden har ikke rett på gratis behandling. 
 

Rett til medvirkning i valg av behandlingsmetoder 
«Pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen. Pasienten har 
herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og 
behandlingsmetoder» (pasientrettighetsloven § 3 – 1). 
  

Sykehjem 

For å oppfylle ansvaret etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 skal kommunen blant 
annet tilby følgende: 
«Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: plass i institusjon, herunder sykehjem”, jfr. 
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 pkt. 6.  
Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til 
pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter 
og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til, jf. helse- 
og omsorgstjenesteloven § 3-5. 
Lov om sosiale tjenester § 4-2 sier at ”tjenesten skal omfatte: d) plass i institusjon eller bolig 
med heldøgns omsorgstjenester til dem som har behov for det på grunn av 
funksjonshemming, alder eller av andre årsaker”. Noen av godene man har ved sykehus, har 
man ikke ved sykehjemsinnleggelser. 
  

Det er ikke fritt sykehjemsvalg 
Det er ikke fritt sykehjemsvalg på landsbasis, men kommuner kan åpne for det lokalt.  
Det er positivt at det finnes rett til valg innenfor den enkelte kommune, men det er etter 
Senior Norges oppfatning behov for et reelt fritt sykehjemsvalg, ikke bare innenfor enkelte 
kommunegrenser, men på tvers av kommunegrensene. Eldre kan ønske å flytte til sykehjem i 
andre kommuner der de har sine nærmeste pårørende.  
 
Fritt sykehusvalg er viktig, men Senior Norge mener at også fritt sykehjemsvalg bør være 
regel siden pasientene oppholder seg relativt lang tid der. 

 
Frihet i sykehjemsvalg kan vurderes som viktigere enn sykehusvalg, fordi mennesker er kort 
tid på sykehus, mens de oftest er resten av livet på sykehjem. I Stortingsmelding nr. 45 (2002 
– 2003) slås det fast at eldre pleietrengende har juridisk rett til å flytte mellom kommuner. 
Regjeringen vil presisere at dagens regelverk sikrer ”einskilde pleietrengande retten til å 
flytta mellom kommunar. Kommunar kan difor ikkje nekte å ta mot pleietrengande som 
ønskjer å flytte til ein ny kommune ….I enskilde tilfelle vil eit dårleg sjukeheimstilbod føre til 
at sterk pleietrengande faktisk ikkje kan flytte”. Denne retten til å flytte mellom kommuner 
er nå under press ved at enkelte kommuner forsøker å innføre en minste botid for å få rett 
til sykehjemsplass. 
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Det er ikke krav til fastsetting av individuell frist for når man skal få plass 
For opphold i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie kan kommunen kreve 
vederlag av pasienten. Vederlaget fastsettes av kommunen på grunnlag av pasientens 
inntekter. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp betaler pasienten inntil 75 prosent av 
inntekten ved langtidsopphold inntil 1 G, deretter 85 prosent (for året 2021). Det er et 
fribeløp på 8 700 kroner per år.  
  
Kommunen kan ta betaling med inntil kroner 155 pr. døgn for korttidsopphold og med inntil 
kroner 80 for det enkelte dag- eller nattopphold (forskrift om egenandel for kommunale 
helse- og omsorgstjenester § 4). For langtidsopphold kan krav om egenandel først gjøres 
gjeldende etter en måned regnet fra innflyttingsdato. Kommunen har adgang til å ta betaling 
for korttidsopphold og dag- eller nattopphold fra første dag.   
  
Kommunen kan ikke kreve vederlag som overstiger oppholdsutgiftene. Vederlag kan tidligst 
kreves etter en måned regnet fra innflyttingsdato, eller etter til sammen 60 døgns opphold 
innen samme kalenderår” (kommunehelsetjenesteloven § 2 – 3). (Satsene gjelder fra 1. 
januar 2012 og kan endres.)  
  
Men du har like fullt rett til medvirkning: 
«Pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen» 
(pasientrettighetsloven §3 – 1). Forskriften om kvalitet i pleie – og omsorgstjenester i 
kommunene § 3 sier ”brukere av pleie – og omsorgstjenester, og eventuelt 
pårørende…medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbud. Den enkelte bruker gis 
medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelse av tjenesten.” 
  
Problemet er at mennesker som kommer på sykehjem, er så redusert at de i realiteten får 
lite reell medvirkning, og derved nytte av denne rettigheten.   
 

Kvalitetsforskriftens stikkordsliste over grunnleggende behov 

 Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenesten for tjenesteyting pålegger kommunene å 
lage prosedyrer som søker å sikre at brukere får tilfredsstilt sine grunnleggende behov som: 

• Oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i tjenestetilbudet 
• Selvstendighet og styring av eget liv 
• Fysiologiske behov som tilstrekkelig næring, variert og helsefremmende kosthold og 

rimelig valgfrihet i forhold til mat  
• Sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, felleskap og aktivitet 
• Å følge en normal døgnrytme og unngå uønsket og unødig sengeopphold 
• Mulighet for ro og skjermet privatliv 
• Få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett) 
• Mulighet til selv å ivareta sin egenomsorg 
• En verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser 
• Nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg 

tilpasset den enkeltes tilstand 
• Nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene 
• Tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å 

formulere sine behov 
• Tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise 
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• Tilpasset hjelp ved av- og påkledning 
• Tilbud om eget rom ved langtidsopphold 
• Tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter 

  
Departementet presiserer at «kvalitetsforskriften» gir ikke brukeren rett til bestemte 
tjenester. Forskriften pålegger kommunene å utarbeide prosedyrer som tar sikte på å sikre 
at brukeren får dekket sine grunnleggende behov på en god måte, men det vil være opp til 
den enkelte kommune å finne frem til hensiktsmessige og gode organisatoriske løsninger for 
dette tilpasset de lokale forutsetninger” (U-7/2003). Dette er altså ikke en liste over dine 
rettigheter.  
  

Sykehjemspasientenes rettigheter bør forbedres 
Kritikken av sykehjemmene er kommet fordi kravene i kvalitetsforskriften ikke oppfylles, 
manglende meningsinnhold under oppholdet og tvangsbruk. Kritikere har påpekt at det er 
stor grad av tvangstiltak i sykehjem, ikke minst overfor demente brukere, samt at det i svært 
mange tilfelle ikke foreligger noen skriftlig dokumentasjon av tvangsbruken. Konklusjonen er 
at den høye forekomsten, den dårlige dokumentasjon og tilfeldighetene med hensyn til 
hvem som avgjør om tvang skal benyttes, sannsynliggjør at det mer er snakk om dårlige 
rutiner enn om nøye overveielser i hvert enkelt tilfelle. Følgelig er det etter Senior Norges 
mening behov for både å gi sykehjemspasienter langt klarere rettigheter og få regulert 
maktbruken overfor denne pasientgruppen. Problemene i sykehjemsektoren vil ikke gå over 
av seg selv. Behovet for sykehjemsplasser vil øke med endringen i alderssammensetningen. 
Vi oppfordrer regjeringen til å treffe tiltak som bringer virksomheten inn på nye spor. 
Hovedvekt bør være brukerstyring og på utvikling av arenaer som gir beboeren et mer 
meningsfylt sykehjemsliv. Hensikten må bli ”å skape mening i tilværelsen for pasienter på 
institusjon”. Et langt neste skritt kan bli å utvikle ”hjem” der det overordnede målet er 
”livsglede, trivsel og stjernestunder” for dem som ikke har så lenge igjen.  

  

Klageadgang 

Det høres fint ut med klageadgang. I praksis kan det være svært vanskelig å vinne frem selv 
om en har en god sak. For mange seniorer er klageadgangen, når de virkelig trenger den, 
ikke reell. Det krever mye å hamle opp med profesjonelle, enten det er på stønads-, helse-, 
eller pleieområdet. Som bruker stifter man på sine eldre dager kjennskap til disse 
tjenestene, og skal forholde seg til de profesjonelles ”stammespråk” og logikk. Det er behov 
for å opprette en praktisk ordning med enkel juridisk bistand ved klager på eldreomsorgens 
tjenester. På offentlige vedtak har du klagerett, i alt fra vedtak om tjenester via 
institusjonsopphold til stønader. Klageretten gjelder også om du har fått tildelt en tjeneste, 
men ikke er fornøyd med tjenestens innhold og omfang. Klageretten er begrenset i tid, og 
tidsfristen står i brevet du får om vedtaket. Greier du ikke å levere klagen innen tidsfristen, 
kan du søke om utsatt klagefrist. Selv om du ikke greier å levere klagen før fristen, bør du 
likevel levere klagen, og redegjøre for hvorfor du ikke greide å levere klagen i tide. Det kan 
kanskje føre til at motparten ser bort fra at klagen har kommet for sent. 
Du har med enkelte unntak (for å beskytte helsen din) rett til innsyn i de dokumentene som 
omhandler saken din (forvaltningsloven § 18 og 19). Aktuelle dokumenter vil være 
kartleggingsskjema om din tilstand, brev til og fra andre etater eller helseinstitusjoner, 
saksfremstillinger m.m. Dokumentene må imidlertid være ferdige. En klage må fremsettes 
formelt og normalt være skriftlig. Klagen sendes vanligvis til den tjenesteyter/etat du klager 
på, eller som har gjort vedtaket du klager over. Klagegangen er gjerne som følger: 
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 * Først behandler den tjeneste-yteren/etaten som har fattet vedtaket din klage. Vedtaket 
du har klaget over, kan bli opprettholdt, eller du kan få helt eller delvis medhold i klagen. 
Enten opprettholder de vedtaket eller så kan de helt eller delvis innfri den.  
*Får du ikke medhold av den tjenesteyteren/etaten som fattet vedtaket du klaget over, skal 
et annet organ (klageinstansen) behandle klagen, dersom du ikke trekker den. Fylkesmannen 
er klageinstans for kommunale vedtak om sosiale tjenester, herunder vedtak om stønad til 
livsopphold fra den kommunale delen av Nav. I slike klagesaker kan fylkesmannen ikke prøve 
kommunens frie skjønn med unntak av tilfeller der skjønnet er åpenbart urimelig. Det er 
fylkesmannens Familie- og sosialavdeling som behandler klagen. 
 
Klage på vedtak den statlige delen av Nav har fattet, går til Navs regionale klageinstans. 
Dersom dette ikke gir deg medhold i klagen, kan du vanligvis anke avgjørelsen inn for 
Trygderetten. Trygderetten er et uavhengig organ som behandler anker på vedtak om 
trygde- og pensjonsspørsmål. For sykehus er det fylkeslegen i rollen som Helsetilsyn som er 
klageinstans, og for sykehjem er det fylkeslegen som del av fylkesmannsembetet som 
behandler klagen. 
 

Klage på forvaltningsvedtak 
Forvaltningslovens § 28 – Vedtak som kan påklages, klageinstansen kan overprøve vedtaket 
som det underliggende organet fattet.  
§ 28 første ledd: Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet 
det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen).  
 • Klageretten gjelder bare for enkeltvedtak. Klageretten gjelder den avgjørelsen retter seg 
mot/direkte angår (part), men også andre som har et reelt behov for å få kravet avgjort kan 
være klagepart. Klageretten handler om å kunne rette et krav om at et høyere organ 
overprøver.   
 • Hovedregel er at klagefrist er 3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er 
kommet frem til vedkommende part, jf. § 29 første ledd. Unntak i tilfeller hvor underretning 
om vedtak ikke er mottatt, jf. § 29 andre ledd. Underinstans/klageinstans kan i særlige 
tilfeller forlenge fristen, før denne er utløpt, jf. § 29 siste ledd.   
 Klagen skal sendes til den som har fattet vedtak, jf. § 32. Klagen må minimum nevne 
vedtaket det klages over og endringen som ønskes, men bør også nevne begrunnelsen klager 
støtter seg til, jf. § 32.   
   
Har du fått et vedtak fra Nav du mener er feil, kan du sende en klage. 
  
I vedtaket finner du informasjon om adgang til å klage. På nav.no finner du skjemaet Klage 
på vedtak fra Nav. Her velger du den Nav-enheten som har gjort vedtaket du klager på. Send 
dokumentene, med forsiden øverst, til adressen som står på forsiden.  
 

Hjelp til å klage 
 Hvis du trenger hjelp til å skrive klagen, har Nav-kontoret ditt plikt til å hjelpe deg. Når du 
oppsøker Nav-kontoret har du rett til å ha med deg en person du har tillit til. Du kan også 
bruke advokat eller gi fullmakt til en person som håndterer klagen på dine vegne.  
 Når du klager, vil Nav-enheten som har gjort vedtaket, vurdere saken din på nytt. Dersom 
vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til behandling hos Nav Klageinstans. 
Klagefristene varierer etter hva slags sak du ønsker å klage på. Klagefristen står i vedtaket. 
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Pasientombudet kan ta din sak 

 Hvert fylke har Pasientombud. Pasient- og brukerombudene kan hjelpe deg på flere måter: 
 • avklare og svare på generelle spørsmål om helsetjenester 
 • ta imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten 
 • gi råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker 
 • informere om fremgangsmåte ved søknad og klage 
 • møte helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål 

du har i saken din 
 • hjelpe deg med å skrive klage om du trenger det 
 • informere om hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade 
 • informere om hvor du kan henvende deg videre dersom Pasientombudet ikke kan 

hjelpe deg. 
  
All hjelp fra ombudet er gratis. Ombudet har taushetsplikt, og du kan være anonym når du 
tar kontakt. 

Helsenorge.no 

Det er opprettet et eget nettsted som alle har tilgang til ved å logge seg inn ved å bruke 
f.eks. BANKID. 
 
Man blir koblet opp med sin fastlege, og får følgende valg: 
 

• Innboks – Meldinger og brev til og fra helsetjenesten 

• Timeavtaler – Bestille timer og avtaler med helsetjenesten 

• E-konsultasjon – Starte e-konsultasjoner over nett 

• Henvisninger – Henvisninger til spesialist eller sykehus 

• Legemidler – Oversikt over gyldige resepter samt fornye resepter 

• Helsekontakter – Behandlere og kontaktpersoner 

• Pasientjournal – Journaldokumenter fra sykehus 

• Vaksiner – Oversikt over registrerte vaksiner 

• Pasientreiser – Søk om å få dekket en reise til behandling 

• Frikort og egenandeler – Registrerte egenandeler og frikortstatus 

• Bytte fastlege – Finn og bytt fastlege eller stå på venteliste 

• Sykdom og kritisk info – Viktige opplysninger til helsepersonell 

• Dokumenter – Egne dokumenter lagret på Helsenorge 

• Donorkort – Digistalt donorkort for organdonasjon 

• Verktøy – Kurs og andre verktøy for læring og mestring 
 
Og særlig relevant: Informasjon om korona-pandemien. 
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Kapittel 7 - Økonomiske stønader - (Offentlige 

støtteordninger) 
Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad. 

Dine forpliktelser for å få stønad 

 I Norge er det du som må sette frem krav om økonomiske stønader. Da trenger du å vite hva 
du kan ha krav på slik at du kan ivareta dine rettigheter. Krav foreldes dersom de ikke 
fremmes innenfor tidsfristene. Etter folketrygdloven § 22-13 gjelder følgende: 
 
 «En ytelse som gis pr. dag eller pr. måned… gis for opptil tre måneder før den måneden da 
kravet ble satt fram, dersom vilkårene var oppfylt i denne perioden.» 
og  
 «Krav om en ytelse som utbetales som et engangsbeløp må settes fram innen seks måneder 
etter at kravet tidligst kunne ha vært satt fram.» 
og  
 «En ytelse kan gis for opptil tre år før kravet ble satt fram, dersom den som har rett til 
ytelsen, åpenbart ikke har vært i stand til å sette fram krav tidligere. Det samme gjelder 
dersom vedkommende ikke har satt fram krav tidligere fordi trygdens organer har gitt 
misvisende opplysninger.»  

Det forekommer at mennesker som har rett til ytelser, ikke er informert om dem.  Senior 
Norge mener NAV og helsepersonell burde hatt en utvidet informasjonsplikt med aktivt 
oppsøkende virksomhet. Det er nok de som trenger ytelsen mest, som er minst 
informert, og derved ikke får de ytelsen de har krav på.  
e 
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Folketrygdens grunnbeløp som utgangspunkt for noen stønader 

Ofte henviser lovteksten til folketrygdens grunnbeløp (G) for å beregne størrelsen på 
stønader. Per 1. mai 2022 er grunnbeløpet (G) 111 477 kroner. 

Stønad til bolig 

Alle over 18 år, med unntak av vernepliktige og studenter uten barn, kan søke bostøtte. 
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og 
kommunene. Bostøtte gis dersom husstanden har lav inntekt og relativt høye boutgifter. For 
å få bostøtte må én i husstanden være støtteberettiget.  
 
Det er forholdet mellom husstandens boutgifter og samlede inntekter som avgjør om 
bostøtte blir gitt. Boligen det søkes bostøtte for, må være godkjent for helårs bruk og være 
en bolig med selvstendig inngang, eget bad/toalett og gi adgang til hvile og matlaging. Ved 
hjelp av Husbankens beregningsmodell (www.husbanken.no), kan du finne ut om du har rett 
til bostøtte.  
 
Bostøtte blir beregnet ut fra inntektene husstanden har i den måneden det søkes bostøtte 
for. Søker du bostøtte for januar, gjelder inntekten du hadde i januar. Du vil kunne få 
bostøtte for måneder med lave inntekter, men miste bostøtten i måneder med høyere 
inntekt. Du kan beregne bostøtten din med bostøttekalkulatoren på Husbankens 
hjemmesider, www.husbanken.no. 
 
Søknadsfristen for bostøtte er 25. i hver måned. Utbetaling er 20. i måneden etter.  
 

Stønader for ekstra utgifter og pleie på grunn av varig sykdom, skade eller 
lyte 

En pasient som har en varig sykdom, skade eller lyte, kan ha utgifter som friske personer ikke 

har. Pasienten kan søke om støtte til nødvendige ekstrautgifter. 

Satsene gjelder fra 1. januar 2019 og er uendret i 2021. 

Grunnstønad 

 

Sats Pr. år Pr. måned 

1 8.232 686 

2 12.564 1.047 

3 16.464 1.372 

4 24.252 2.021 

5 32.868 2.739 

6 41.052 3.421 

 
Grunnstønad til dekning av utgifter til transport ytes bare når vilkårene for rett til stønad er 
oppfylt før fylte 70 år (folketrygdloven § 6 – 3). Dette er en aldersdiskriminerende 
avgrensning av rettigheter til å søke om bistand som ofte er spesielt relevant for eldre 
mennesker.  
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Hjelpestønad 

Hjelpestønad ytes til dem som har behov for særskilt tilsyn og pleie på grunn av varig 
sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning. Hjelpestønad gis bare dersom det foreligger 
et privat pleieforhold. Det er et vilkår for rett til hjelpestønad at hjelpebehovet har et 
omfang som kan svare til et vederlag på minst samme nivå som den fastsatte satsen for 
hjelpestønad. Dersom det kan være adgang til både hjelpestønad og kommunal 
omsorgslønn, anvendes hjelpestønad først. Kommunen kan ta hensyn til hjelpestønad ved 
tildeling og utmåling av omsorgslønnen (folketrygdloven § 6 – 4). Hjelpestønaden er 
skattefri.  
 
Hjelpestønad  

Sats Pr. år Pr. måned Kommentar 

1 14.748 1.229 Tilsyn og pleie 

 
Forhøyet hjelpestønad 

2 29.469 2.458 Dobbel ordinær hjelpestønad 

3 58.992 4.916 Fire ganger ordinær hjelpestønad 

4 86.488 7.374 Seks ganger ordinær hjelpestønad 

 
 

Bortfall av stønad under opphold i institusjon og reduksjon for manglende trygdetid 

Retten til grunnstønad og hjelpestønad faller bort ved opphold i institusjon eller i boform for 
heldøgns omsorg og pleie. Stønaden faller bort fra og med kalendermåneden etter at 
oppholdet tar til.  
Ved kortidsopphold er det andre regler. Da utbetales grunnstønad og ordinær hjelpestønad, 
uendret når oppholdet er forventet å vare mindre enn tre måneder. 

Stønad til livsopphold 

Trygdeytelser til livsopphold er basert på årsaken til inntektsbortfallet. Det er flere 
forutsetninger ved hver av ordningene enn det som det har vært mulig å ta med i denne 
oversikten. Men en av forutsetningene som går igjen, er at tidligere inntekt må ha vært over 
et visst minstenivå for å motta ytelsen. 
 

 Sykepenger 

 Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt ved sykdom. 
For å få rett til sykepenger må man: 
  
• være medlem av folketrygden 
• være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen 

sykdom eller skade 
• ha vært i jobb i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør 
• tape pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten. 

 
 Det er et vilkår at inntektsgrunnlaget for sykepenger utgjør minst 50 prosent av 
grunnbeløpet i folketrygden (1/2 G, pt). Denne inntektsgrensen gjelder ikke for sykepenger i 
arbeidsgiverperioden. 
Arbeidsuførheten skal dokumenteres med egenmelding eller sykmelding. Er du syk utover 
egenmeldingsperioden, må du kontakte lege. Ved sykdom eller skade som har direkte 
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sammenheng med muskel- og skjelettsystemet kan også kiropraktor eller manuellterapeut 
dokumentere arbeidsuførhet i inntil 12 uker.  
Hvis du blir syk før eller mens du er på ferie, kan du ha krav på å få utsatt feriedagene. Les 
mer om sykdom i ferien på www.arbeidtilsynet.no. 
 
Det gjelder egne regler for selvstendig næringsdrivende og frilansere og særskilte grupper 
som ikke har et ordinært arbeidsforhold. Hvis du mottar omsorgslønn, vil du regnes som 
frilanser med mindre du er ansatt i en virksomhet. 
 
Personer mellom 62 og 70 år har rett til sykepenger uavhengig av om de har tatt ut 
alderspensjon. Hvis du er mellom 67 og 70 år, har du rett til sykepenger i opptil 60 dager hvis 
inntekten overstiger 2 G (grunnbeløpet i folketrygden). 60-dagersregelen gjelder fra og med 
dagen etter du fylte 67 år og til og med dagen før du fyller 70 år. Hvis du har fylt 70 år, har 
du ikke rett til sykepenger. 

 

Arbeidsavklaringspenger (AAP) 

Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn 
av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen 
oppfølging fra folketrygden for å komme i arbeid.  
For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent. Hjelpen fra 
Nav kan bestå av arbeidsrettede tiltak, ytelser under medisinsk behandling eller annen 
oppfølging fra Nav. 
Det må i hovedsak være sykdom, skade eller lyte som er årsaken til at du har redusert 
arbeidsevne. Det må være en viss utsikt til å forbedre arbeidsevnen, gjennom behandling, 
arbeidsrettede tiltak eller oppfølging fra Nav. Målet er at du skal klare å skaffe eller beholde 
arbeid i løpet av perioden med AAP. 
Det er ikke et krav at du mottar sykepenger eller andre ytelser fra Nav for å kunne søke om 
AAP.  
 
Hvis du mottar sykepenger og sykepengeåret er i ferd med å gå ut, må du selv søke om AAP 
hvis du fortsatt er syk. Du går ikke automatisk over på AAP. 
 
Hvis du tidligere har mottatt AAP, kan du få AAP på nytt i inntil seks måneder hvis du blir syk 
igjen uten å ha tjent opp ny rett til sykepenger. Du må ha vært arbeidsfør og helt eller delvis i 
jobb i 26 uker for å få nye sykepengerettigheter. 
Du må som hovedregel ha vært medlem i folketrygden i minst tre år før du har rett på AAP. 
Har du vært helt arbeidsfør, er det nok at du har vært medlem i minst ett år før du søker. 
Det kan gjøres unntak.  
Du må være mellom 18 og 67 år. Hvis du er mellom 62 og 67 år når du søker, må du som 
hovedregel ha hatt en pensjonsgivende inntekt på minst ett grunnbeløp (G) før du fikk 
nedsatt arbeidsevne. Det kan gjøres unntak. Som hovedregel må du bo og oppholde deg i 
Norge for å ha rett på AAP.  
 
 

Senior Norge mener at 70-årsregelen må oppheves slik at alle som er i arbeid uansett 
alder har rett til sykepenger. 

http://www.arbeidtilsynet.no/
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Uføretrygd 

 Uføretrygd skal sikre inntekt til livsopphold for deg som har fått inntektsevnen varig nedsatt 
på grunn av sykdom, skade eller lyte. For å ha rett til uføretrygd fra folketrygden, er 
hovedregelen at du må ha vært medlem i folketrygden de siste tre årene frem til du ble ufør. 
Videre må:  
 

• du være mellom 18 og 65 år 

• inntektsevnen være nedsatt på grunn av varig sykdom, skade eller lyte. Det er også et 
krav at sykdommen, skaden eller lytet er hovedårsaken til den nedsatte 
inntektsevnen. 

• du ha gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling og individuelle og 
hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak for å bedre inntektsevnen 

• inntektsevnen være varig nedsatt med minst 50 prosent. Her kan andre regler gjelde, 
se www.nav.no. 

 
Uføretrygd fra folketrygden gis til fylte 67 år.  
Dersom du har vært i arbeid, vil en uføretrygd normalt være aktuell først når du har gått ett 
år sykmeldt og etter dette har gjennomgått ytterligere medisinsk behandling og/eller 
arbeidsrettede tiltak.  
Du har rett til uføretrygd også hvis du er hjemmearbeidende eller aldri har vært i lønnet 
arbeid.  
Det må søkes spesielt om uførepensjon fra tjenestepensjonsordninger. Pensjonskassen eller 
forsikringsselskapet får ikke automatisk melding fra Nav om at du søker uføretrygd fra 
folketrygden. Kontakt din pensjonskasse for nærmere informasjon. 
 

Yrkesskade 

Dersom sykdom eller skade skyldes en godkjent yrkesskade/yrkessykdom, gjelder spesielle 
regler, disse er vanligvis gunstigere enn de ordinære reglene. Med yrkesskade menes 
personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også 
godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet, 
og er en av de sykdommer som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer. 
 Det er et vilkår at arbeidsulykken har skjedd eller den skadelige påvirkning har funnet sted 
mens du er dekket for yrkesskade (ftrl § 13-3). 
Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til ditt lokale Nav-kontor. Dersom 
arbeidsgiver ikke har gjort dette, kan du melde skaden selv. 
 

Ytelser til gjenlevende ektefelle og tidligere familiepleiere 

Gjenlevendepensjon skal bidra til å sikre inntekt til livsopphold for gjenlevende ektefelle, 
registret partner eller samboer etter dødsfall. For gjenlevende som ikke oppfyller vilkårene 
for å få pensjon, kan ytes overgangsstønad. Med gjenlevende ektefelle likestilles samboere 
som har eller har hatt barn sammen eller som tidligere har vært gift med hverandre. Du kan 
ha rett til gjenlevende - pensjon hvis du enten: 
• har vært gift eller registret partner med avdøde i mist fem år. 
• har levd sammen med avdøde på dødsfallstidspunktet og har hatt eller venter barn 

med avdøde.  
• hadde omsorgen for avdødes barn på dødsfallstidspunktet. 
• tidligere har vært gift med den avdøde samboeren.  
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I visse tilfeller kan det ytes gjenlevende-pensjon dersom du var skilt fra avdøde. Avdøde må i 
de siste tre årene frem til dødsfallet ha vært medlem i folketrygden. Gjenlevende må som 
hovedregel være medlem i folketrygden. Pensjonen bortfaller blant annet hvis du:  
 • gifter deg igjen eller får barn med ny samboer. 
 • tar ut avtalefestet pensjon (AFP). 
  
Pensjonen omregnes til uførepensjon hvis du får rett til uførepensjon og til alderspensjon 
ved fylte 67 år (www.nav.no). Full etterlattepensjon består av grunnpensjon (G) samt 55 
prosent av den tilleggspensjonen som den avdøde mottok eller ville fått. Etterlattepensjon 
prøves mot inntekten. Den som får ytelser som gjenlevende, får ved alderspensjonen rett til 
sin egen opptjente tilleggspensjon, eller 55 prosent av summen av sin egen og den avdødes 
tilleggspensjon, avhengig av hva som gir best resultat. 
 

 Ytelser til tidligere familiepleiere 

 Det stilles nærmere krav til medlemskap i folketrygden for både den som ble pleid og til 
familiepleieren. Tilsynet og pleien må være avsluttet og ha: 
• vært nødvendig 
• vart i minst fem år 
• gjort det umulig for deg å arbeide og forsørge deg selv under pleietiden 
• medført at du ikke kan forsørge deg selv ved eget arbeid når pleieforholdet er slutt 
 Ytelser kan gis etter en total behovsprøving mot formuen og inntekten din. De aktuelle 
ytelsene er: pensjon eller overgangsstønad. 
  

Arbeidsledighet 

 Dagpenger er en delvis erstatning for tap av arbeidsinntekt som følge av arbeidsløshet. For å 
få dagpenger må du først registrere deg som arbeidssøker hos Nav. 
 Hovedvilkårene for å få dagpenger er at du: 
• har fått redusert arbeidstiden din med minst halvparten (50 prosent) 
• har hatt en minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 1,5 ganger folketrygdens 

grunnbeløp (G) i året som gikk, eller minst 3G i løpet av de tre siste avsluttede 
kalenderårene 

• er registrert som arbeidssøker og sender meldekort hver 14. dag 
• er reell arbeidssøker 
• bor eller oppholder deg i Norge 
 Du kan søke om dagpenger en uke før den første dagen du har blitt helt eller delvis 
arbeidsledig. Det er viktig at du ikke søker for tidlig. Nav kan ikke innvilge deg dagpenger før 
vilkårene for dagpenger er oppfylt, og en for tidlig innsendt søknad kan dermed gi avslag. 
  

Sosialhjelp 

Mennesker som ikke kan forsørge seg selv gjennom arbeid eller trygd, har mulighet til å søke 
om sosialhjelp fra kommunen. Intensjonene er å sikre mennesker tilstrekkelige midler til 
livsopphold. Sosialhjelp er rettet mot personens behov for økonomisk bistand, ikke årsaken 
til inntektsbortfallet. Sosialhjelp er det siste økonomiske sikkerhetsnett for den som ikke kan 
sørge for seg selv. ”De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeide eller ved å 
gjøre gjeldene økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad” (sotjl. §5-1). 
Sosialhjelp ytes både til dem som ikke har tilfredsstillende inntekt gjennom eget arbeid, ikke 
har rett på statlige stønader, i påvente av trygdeytelser, eller som supplering til stønader 
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eller annen inntekt. Ytelser fra folketrygden er regelorienterte, men sosialhjelpen vurderes 
skjønnsmessig i kommunene.  
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Kapittel 8 – Økonomi 
Ved jurist Stig Klingstedt 

Fra yrkesliv til pensjonstilværelse 

Overgangen fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen er en av de store omstillingene i livet. 

Noen gleder seg og ser med forventning fram til en tilværelse uten krav om å møte på en 

krevende og tung jobb i all slags vær, med en lettere tilværelse med mere tid til hyggeligere 

sysler, mere tid til familie og venner, en smule reising, kort sagt et noe rikere liv.  

Noen gruer seg nok litt ved tanken på en hverdag uten gamle og kjente rutiner, bortfall av et 

sosialt liv med hyggelige kolleger, interessant og givende jobb og den medfølgende prestisje. 

Og noen har tanker og bekymringer om hvordan livet vil arte seg med en annen økonomi enn 

den de er vant med. 

 

De aller fleste av oss er imidlertid veldig gode til å tilpasse oss en ny tilværelse. Vi var det når 

vi opplevde omstillinger i jobbtilværelsen og i privatlivet ellers, og vi er det i overgang til 

pensjonisttilværelsen.  

 

De tre viktigste ting som er avgjørende for hvordan livssituasjonen etter overgangen blir, er, i 

prioritert rekkefølge: 

 

• Helse 

• Økonomi 

• Et sosialtliv 

 

Helse har vi vært igjennom i tidligere artikler. Vi vil likevel også her sterkt understreke at vi 

også selv har et ansvar for vår egen helse. Det er i stor utstrekning opp til oss selv å gjøre det 

best mulig ut av den helsen vi har.  
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Økonomi spiller selvfølgelig en stor rolle for tilværelsen når pensjonsalderen er passert. Da er 

det viktig å merke seg at grunnlaget for en grei økonomi som pensjonist legges når man er 

yrkesaktiv. 

Pensjonssystemet 
Pensjonssystemet er bygget opp av tre nivåer: 

• pensjonen fra folketrygden 

• pensjon fra arbeidsgiver  

• egen pensjonssparing 

For å få et bilde på hva man vil ha å leve av som pensjonist, er det viktig å se på alle disse tre 

nivåene. 

Folketrygden 

Folketrygden ble innført i 1967 og er grunnmuren i det norske pensjons-systemet. Målet er å 

sikre alle en pensjon som står i rimelig forhold til det man har hatt som arbeidsinntekt. 

 

Pensjonen fra folketrygden finansieres gjennom at alle, som en del av skatten, innbetaler en 

egen avgift (8,2% av lønn/sykepenger for lønnsmottagere, 5,1% for pensjonister). I tillegg 

betaler arbeidsgiver en avgift på lønn og andre godtgjørelser (maksimum 14,1 %). Disse 

avgiftene går inn i statskassen som vanlig skatt: Utbetaling av pensjoner går ut av statskassen. 

I 2020 var folketrygdens samlede utgifter om lag 498,1 milliarder kroner, herav 244,3 

milliarder kroner til alderspensjon. Statstilskuddet var i 2020 om lag 139 milliarder kroner. 

Folketrygdens løpende finansiering gjør at de yngre derfor delvis må forsørge de eldre, selv 

om de eldre har innbetalt trygdeavgift gjennom livet til pensjon da de var yrkesaktive. 

 

Over tid har sammensetningen i den norske befolkningen endret seg. Vi har fått flere eldre 

som lever lenger enn før. Dette er hovedgrunnene til at folketrygden ble endret i 2011. Det var 

bred politisk enighet om innholdet og gjennomføringen, og at reformen skal sikre et 

bærekraftig pensjonssystem også for fremtidige generasjoner. 

 

Tre viktige elementer karakteriser pensjonsreformen. Det ene er at det skal lønne seg å jobbe 

lengst mulig. Det andre er levealderjustering, og det tredje er at offentlig pensjon under 

utbetaling (herunder pensjon fra Statens pensjonskasse og de kommunale pensjonskassene) 

underreguleres i forhold til lønnsveksten. Disse tre elementene er innført for å sikre 

bærekraften av pensjonssystemet. 

 

Pensjonsdelen av folketrygden. 
Pensjonsdelen av folketrygden består av følgende ytelser: 

• Alderspensjon 

• Uføretrygd 

• Etterlattepensjon 

• Barnepensjon 

 

Uføretrygd er behandlet i kapittel 7. Barnepensjoner er ikke behandlet i denne boken. 

Alderspensjon 
Dagens alderspensjon består av en grunnpensjon til alle, og en tilleggspensjon som tjenes 
opp ved arbeidsinntekt. Størrelsen på tilleggspensjonen er avhengig av inntektens størrelse 
og hvor lenge man har hatt arbeidsinntekt (opptjeningstid). 
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Grunnpensjonen utgjør fra 1.mai 2022 kroner 111 477 kroner (G), og utbetales til alle fra 
pensjonsalder uavhengig av opptjent inntekt og opptjeningstid. G reguleres hvert år I 
henhold til regler fastsatt i folketrygdloven. 
Til personer med lav eller ingen tilleggspensjon ytes pensjonstillegg opp til et minste 

pensjonsnivå som vedkommende er sikret, alt etter sivilstand og ektefelles pensjons- og 
inntektsforhold. Satsene for minste pensjonsnivå reguleres årlig. 
Fra 1. juli 2021 er satsene for minste pensjonsnivå følgende:  

• Lav sats (ektefeller/samboer har pensjon)  173 025 kroner.  

• Høg sats (pensjonist med ektefelle/samboer som har inntekt under 2G)  
 210 730kroner  

• Ordinær sats (ektefellen/samboeren har inntekt over 2G 200 257kroner.  

• Særskilt sats (enslig)  232 816 kroner   

• Særskilt sats (ektepar, forsørger ektefelle/sambuer over 60 år og fyller vilkårene for 
rett til ektefelletillegg) 328 009kroner.  

 

Opptjening av pensjon  
Fra 2011 er den øvre aldersgrensen for opptjening av pensjon 75 år for personer født i 1943 
eller senere. Den nedre aldersgrensen er 13 år. Alle år fra fylte 13 til 75 år med inntekt 
mellom 0 G og 7,1G og annen pensjonsopptjening vil telle med i pensjonsberegningen, og 
pensjonen beregnes ut fra en pensjonsbeholdning i stedet for pensjonspoeng. 
 
Etter tidligere ordning ble opptjeningen beregnet av de 20 beste årene I yrkesaktiv alder 
etter fylte 18 år. Full opptjening skjedde etter 40 års arbeid.  
 
Pensjonsalder er etter folketrygdlovens utgangspunkt fortsatt 67 år. Men du kan ta ut 

alderspensjon fra og med måneden etter at du fyller 62 år, hvis du har tjent opp pensjon 

tilsvarende minste pensjonsnivå (tidligere minstepensjon). Har du opparbeidet deg mindre enn 

dette, må du vente med å ta ut pensjon. Noen må vente til de blir 67 år selv om de ønsker å gå 

av før. Les mer om minste pensjonsnivå på NAVs nettsider. 

Ellers kan du tjene opp alderspensjon helt til du fyller 75 år. Jo lenger du jobber og venter 

med å ta ut pensjon, jo større blir pensjonen din. 

 

Overgangsordninger 
Den nye opptjeningsmodellen for alderspensjon fases gradvis inn for årskullene 1954–1962.  
Dette innebærer at 1954-kullet vil få 10 prosent av pensjonen beregnet etter nytt regelverk 
og 90 prosent beregnet etter tidligere regelverk. Andelen beregnet etter nytt regelverk vil 
øke med 10 prosentpoeng for hvert årskull til og med 1962-kullet. Årskullene til og med 
1953 vil da omfattes fullt ut av tidligere opptjeningssystem, mens årskullene fra og med 
1963 fullt ut vil omfattes av det nye systemet. 

 

Levealderjustering 
Stortinget vedtok i pensjonsforliket av 26. mai 2005 å innføre en ordning med 
levealderjustering som et ledd i å sikre bærekraft i pensjonssystemet.  
 
For den enkelte pensjonist innebærer levealderjusteringen at den årlige pensjonen avhenger 
av det aktuelle årskullets forventede levealder på uttakstidspunktet. Dersom nye kull av 
pensjonister forventes å leve lenger enn tidligere kull, blir den årlige pensjonen fra 

https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/pensjonsreform/sporsmal-og-svar/a-til-a/id594893/#Minstepensjon
https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/pensjonsreform/sporsmal-og-svar/a-til-a/id594893/#Minstepensjon
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folketrygden noe lavere for en gitt uttaksalder. Den enkelte kan motvirke effekten av 
levealderjusteringen ved å utsette pensjonsuttaket og arbeide lenger.  
Levealderjusteringen skal være lik for kvinner og menn. Den reelle virkningen av 
levealderjusteringen viser seg å bety ett års lengre yrkesaktivitet for hvert ti-år som 
pensjonsreformen virker for å få den samme pensjonsutbetalingen som tidligere regler ga 
ved 67 års alder. Det betyr at de som er født i 1953 må jobbe ca. ett år lengre, og de som er 
født i 1963 må jobbe ca. to år lengre for å få den samme pensjonen som foreldrene fikk ved 
67 år. 
 

Reguleringsprinsipper 
Da reguleringsprinsippene ble innført i 2011, var det få som hadde tenkt seg at norsk- og 
internasjonal vekst skulle bli så lav som den er blitt de seneste årene. Politikerne konstruerte 
pensjonssystemet under den forutsetning at Norge årlig skulle ha en reallønnsvekst på minst 
1,5 prosent etter inflasjon. Men hva skjer når prisveksten er høyere enn lønnsveksten?  
Etter budsjettforlik i Stortinget høsten 2020 ble reguleringsregimet for offentlige pensjoner 
endret. Etter de nye reglene skal pensjoner under utbetaling reguleres årlig med en faktor 
som tilsvarer gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten. Denne måten å regulere pensjoner 
under utbetaling ble også i sin tid foreslått av Pensjonskommisjonen.  
 
Opparbeidede pensjonsrettigheter (som ennå ikke er under utbetaling) skal reguleres i takt 
med lønnsveksten. 
 
Ved å bruke NAVs pensjonskalkulator (www.nav.no) kan du finne ut hvor stor din pensjon i 

folketrygden vil bli. 

 

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. 

AFP i privat sektor er et livsvarig tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden. 
AFP-ordningen ble innført etter avtale mellom LO og NHO ved lønnsoppgjøret i 1988. Den 
omfatter: 

• alle arbeidstakere i bedrifter med tariffavtale mellom LO og NHO  

• bedrifter utenfor NHO hvor LO er avtalepart  

• NHO-bedrifter som har AFP-ordningen i avtaleverket med andre organisasjoner, for 
eksempel YS 

Ordningen trådte i kraft 1. januar 1989 med en pensjonsalder på 66 år. Pensjonsalderen ble 
gradvis senket, og fra 1. mars 1998 ble det mulig å gå av med AFP fra 62 år. AFP ble også 
innført i offentlig sektor i 1989, i bank- og finanssektoren i 1995 og i Spekter-området 
(daværende NAVO) i 1997. Det antas at om lag 80 prosent av sysselsatte 61-åringer er 
omfattet av en AFP-ordning. 
 
Gjennom pensjonsreformen åpnes det for fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år, og AFP 
må derfor tilpasses til dette. Partene i arbeidslivet i privat sektor inngikk i lønnsoppgjøret 
2008 avtale om en ny avtalefestet pensjon tilpasset pensjonsreformen. Ny AFP er utformet 
som et livsvarig påslag (tillegg) til alderspensjonen fra folketrygden. AFP-påslaget kan tidligst 
tas ut fra 62 år. Den årlige pensjonen blir høyere desto senere pensjonen blir tatt ut. AFP kan 
i privat sektor kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen avkortes.  
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Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor  

I lønnsoppgjøret i 2009 ble partene i offentlig sektor enige om at daværende regelverk for 
AFP i det alt vesentlige videreføres uendret etter 2011, herunder vil pensjonen fortsatt bli 
avkortet ved arbeidsinntekt over 15.000 kroner. Personer som velger å ta ut alderspensjon 
fra folketrygden før 67 år, kan ikke i tillegg ta ut AFP fra offentlig sektor.  
Offentlig AFP er en tidligpensjonsordning for personer som arbeider innenfor offentlig sektor 
og er medlemmer i Statens pensjonskasse, KLP, kommunale pensjonskasser eller andre 
kommunale pensjonsordninger som administreres av forsikringsselskaper.  
Du kan ha rett til offentlig AFP hvis du: 

• jobber på en arbeidsplass i offentlig sektor som har tariffavtale der AFP er en del av 
avtalen 

• har fylt 62 år 
• oppfyller kravene i regelverket som handler om ansettelsesforhold, yrkesaktivitet på 

uttakstidspunktet og forutgående pensjonsopptjening i folketrygden 
• er i inntektsgivende arbeid og er reell arbeidstaker frem til det tidspunktet du tar ut 

AFP 
• ikke tar ut alderspensjon fra folketrygden samtidig 

Hvilken AFP-ordning som gjelder for deg kommer an på hvor i offentlig sektor du jobber. 
Staten og kommunene har hver sine ordninger. 
 

Pensjon fra arbeidsgiver, tjenestepensjon i privat sektor 

Fra og med 2006 er arbeidsgivere pålagt å spare til pensjon til de ansatte. Din fremtidige 

pensjon vil være avhengig av hvilke pensjonsordninger du har vært omfattet av gjennom 

arbeidsforholdene dine. De aller fleste har derfor i tillegg til opptjening i folketrygden rett til 

tjenestepensjon gjennom nåværende og tidligere arbeidsforhold.  

 

Den vanligste formen er nå innskuddspensjon. Arbeidsgiver avsetter årlig en fast prosentvis 

andel av lønnen, som så benyttes som innskudd i et pensjonsfond for den enkelte, som tillagt 

renter og avkastning benyttes til utbetaling av pensjon når den ansatte innenfor gitte regler 

velger å gå av. Fondet er den ansattes eiendom, og en eventuell restverdi vil bli utbetalt 

arvingene ved pensjonistens død. 

 
Den andre varianten, som er på vei ut, er at pensjonsordningen er en såkalt ytelsesordning. 
Det vil si at pensjonisten er garantert en utbetaling, sammen med folketrygd, en 
alderspensjon som utgjør en fast prosentdel av siste årslønn, f. eks 66%. Ved denne 
ordningen blir det ingen restutbetaling ved pensjonistens død, evt. tilgodehavende føres inn 
i ordningen og benyttes til å betale pensjonen til de som lever lengre. 
 
Hvis du har byttet jobb, vil du få med deg et pensjonskapitalbevis (innskuddspensjon) eller en 

fripolise (ytelsesbasert ordning). Disse viser hvor mye jobben har spart på pensjonskontoen 

din. 

 

Pengene forvaltes på dine vegne av et forsikringsselskap.  

 

På nettsiden www.norskpensjon.no kan du sjekke hva tidligere arbeidsgivere har spart for deg 

og hvem som i dag forvalter din pensjon. 

 

Hvis du har hatt flere jobber og sitter med pensjonskapitalbevis hos flere forsikringsselskaper, 

kan du vurdere å samle dem på ett sted. Fordelen er at du betaler gebyr til ett selskap, ikke 
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flere, for å ta vare på pensjonen din. I tillegg synes mange at det er praktisk og oversiktlig å få 

tjenestepensjonen utbetalt fra ett sted. 

 

Ny tjenestepensjon for offentlig sektor fra 2020 

Offentlig tilsatte med 30 års opptjening har gjennom sin tjenestepensjon hatt en individuell 
garanti som sikrer dem 66 prosent av sluttlønnen i pensjon med fradrag av 
levealderjusteringen som også gjelder tjenestepensjonen. Denne ordningen har imidlertid 
gjort det uinteressant fra et økonomisk ståsted å fortsette i jobb etter 67 års alder. Det 
folketrygden øker med, spiser tjenestepensjonen opp. Man står igjen med den samme 
pensjon selv om man fortsetter å arbeide utover pensjonsalderen. Offentlig tilsatte kan 
derfor ikke kompensere for bortfallet av pensjon på grunn av levealderjusteringen. 
 
Med virkning fra 2020 vil offentlige pensjonister som er født i 1963 eller senere få endret 
sine pensjonsordninger. Da vil man, slik ordningen er for privat virksomhet, også kunne 
kombinere arbeid og pensjon uten å få trekk. 
I den nye tjenestepensjonsordningen vil alderspensjon bli en påslagsordning som vil komme i 
tillegg til folketrygden. I tillegg til tjenestepensjon blir det innført en AFP-ordning som blir en 
livsvarig ytelse. For de som ikke kvalifiserer for ny AFP, innføres det en ordning med betinget 
tjenestepensjon. 
 
Ved utgangen av 2019 vil pensjonsrettighetene til de med offentlig tjenestepensjon bli 
omgjort til en oppsatt rett, som er offentlig sektors «fripolise». 
  
Opptjening til ny tjenestepensjon skjer med 5,7 prosent opp til 7,1G og 23,8 prosent fra 7,1G 
til 12 G. Årslønn med faste tillegg teller, og opptjeningen varer frem til 75 år. Opptjening for 
AFP skjer med 4,21 prosent av pensjonsgivende inntekt i folketrygden opp til 7,1G frem til 62 
år. På tilsvarende måte opptjenes betinget tjenestepensjon med 3 prosent til 7,1G av årslønn 
medregnet faste tillegg frem til 62 år. 
 

Gjenlevendepensjon (står også i avsnitt om offentlige støtteordninger) 
Gjenlevende ektefelle/samboer/partner som enten var gift i minst fem år eller hadde barn 
med den avdøde, kan ha rett til gjenlevendepensjon eller overgangsstønad fra folketrygden.  
 
En fraskilt, gjenlevende ektefelle som ikke har giftet seg på nytt, får som hovedregel 

gjenlevendepensjon dersom ektefellen dør innen fem år etter skilsmissen og ekteskapet varte i 

minst 25 år, eller minst 15 år dersom ektefellene hadde barn sammen. 

Full gjenlevendepensjon eller overgangsstønad består av grunnbeløpet tillagt 55 prosent av 

den tilleggspensjon som den avdøde hadde, eller ville ha fått som pensjonist. Pensjon eller 

overgangsstønad reduseres med 40 prosent av mottakerens årlig forventet arbeidsinntekt. 

 

Gjenlevendeytelser faller bort hvis mottakeren gifter seg igjen, blir uføretrygdet eller får 

alderspensjon. Hvis gjenlevende ektefelle får alderspensjon, kan han/hun ha rett til å få 

medregnet en gjenlevendefordel i pensjonen. Har gjenlevende ektefelle alderspensjon når 

ektefelle, partner eller samboer dør, kan han/hun ha rett til høyere alderspensjon ved at 

avdødes opptjening tas med i beregningen. NAV kan kontaktes for mer presis informasjon om 

den enkeltes muligheter for gjenlevendepensjon. 
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Individuell Pensjonssparing (IPS) 

Egen sparing kan også være en del av det økonomiske grunnlaget som pensjonist. Dette vil 
komme i tillegg til andre utbetalinger når du blir pensjonist. Det finnes ulike måter å spare på 
og ulike spareprodukter som er tilrettelagt for pensjons-sparing. Her må du selv sette deg 
inn i hva som passer best for deg.  
 

Individuell pensjonssparing (IPS) er en slik spareordning med gunstige skattevilkår som ble 

innført 1. november 2017 for å motivere til økt pensjonssparing.  

 

En kan starte individuell pensjonssparing fra fylte 18 år og fortsette til fylte 75. Ordningen 

innebærer at en kan plassere inntil 40 000 kroner i året i en IPS-avtale og få fradrag i 

alminnelig inntekt for innskuddet. En får da redusert skatt i året sparingen foretas, men en må 

betale skatten når pengene senere utbetales. Det er ingen øvre grense for total sparing i 

ordningen. 

 

Utbetalingen fra en IPS-avtale trenger ikke skje fra faktisk pensjoneringstidspunkt. Pengene 

kan tidligst utbetales fra det året arbeidstaker er 62 år, og utbetalingen skal skje minst over ti 

år og minst til arbeidstaker er 80 år. Utbetaling vil skje som årlige eller terminvise 

pensjonsytelser. 

 

Dersom en dør før beløpet i IPS er fullt ut utbetalt, vil pensjonen gå til arvingene ved at den 

omgjøres til barnepensjon eller etterlattepensjon til etterlevende barn, henholdsvis ektefelle, 

registrert partner eller samboer. Dersom disse pensjonsordningene ikke er aktuelle, utbetales 

hele gjenstående beløp til dødsboet. 

 

Hva slags pensjonsordning har jeg? 

Det er klokt å sette seg inn i hva man får fra arbeidsgiveren sin. Be om informasjon om 

størrelsen på pensjonen, hva ordningen omfatter (alderspensjon, uførepensjon, 

etterlattepensjoner m.m.) og om pensjonen er livsvarig eller tidsbegrenset. 

 

Får jeg mindre utbetalt hver måned hvis jeg pensjonerer meg tidlig og hvor mye mindre får 
jeg? 
Din samlede alderspensjon er beregnet og fordelt ut fra forventet levetid for ditt årskull. Jo 

flere år du er beregnet å være pensjonist – jo lavere blir denne «månedslønnen». Når du 

slutter å jobbe, avsluttes pensjonssparingen i folketrygden og hos arbeidsgiver. 

 

Levealderjusteringen virker slik at så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe noe 

lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. 

 

Kan jeg kombinere jobb og pensjon? 
Det er fullt mulig å gjøre begge deler. På den måten kan du supplere inntekten med pensjon. 

Du kan ta ut full eller gradert pensjon (20, 40, 60 eller 80 prosent) som innebærer at du tærer 

mindre på pensjonsbeholdningen din. 

 

Hva om jeg har vært syk, hjemmeværende eller har jobbet deltid? 
Foreldrepenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger fra folketrygden og 

uføretrygd gir opptjening i folketrygden. Du kan også få pensjon for lønnet omsorgsarbeid – 

og ulønnet omsorgsarbeid hvis du er født i 1954 eller senere og hadde omsorg for barn under 

sju år før 1992. 
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Jobber du deltid, tjener du opp mindre pensjon enn hvis du jobber full tid.  

 

Hvis du ikke har jobbet, eller har jobbet svært lite, vil du ha krav på pensjon etter reglene om 

minste pensjonsnivå.  

 

Les mer om garantipensjon på NAVs nettsider 

 

Hvem utbetaler pensjonen min? 
Du får alderspensjon fra NAV og tjenestepensjon fra selskapet som forvalter denne. Du må 

søke om alderspensjon minst tre måneder før du vil begynne å ta ut pensjon. Det kan du gjøre 

via nettjenesten Din pensjon eller et skjema du finner på www.nav.no.  

 

Elektronisk søknad gir raskere svar enn søknad via papirblankett, som ellers er et fullgodt 

alternativ til nettet. Du kan ikke søke om pensjon tilbake i tid. 

 

Hvis du har tjenestepensjon (og/eller pensjonskapitalbevis), vil du høre fra det aktuelle 

selskapet cirka tre måneder før du fyller 62 år. Hvis du vil slippe å forholde deg til flere 

selskaper, er det smart å samle pensjons-/kapitalbevisene ett sted. 

 

Hvor mye får jeg? 
Det er nærmest umulig å fastslå i forveien helt nøyaktig hvor stor pensjonen din blir. Den 

påvirkes naturligvis av faktorer som inntekt, når du går av, hvorvidt du tar ut full eller gradert 

pensjon og om du forsetter å jobbe ved siden av. Men på nettstedet Norsk pensjon får du en 

pensjonsprognose basert på opplysninger fra folketrygden og arbeidsgiver(e). Beregningen gir 

også en pekepinn på om du bør supplere pensjonen med annen sparing/inntekt for å 

opprettholde levestandarden du ønsker 

 

Hva kan jeg gjøre for å øke pensjonen?  
Hvis du fortsetter i arbeid og venter med å ta ut pensjon, får du mer utbetalt fra både 

folketrygden og jobben. I tillegg kan du påvirke størrelsen på tjenestepensjonen (gjelder 

innskuddspensjon) fra både nåværende og tidligere arbeidsgivere. Det er vanlig at 

tjenestepensjon investeres i fond med moderat risiko, men dette kan du enkelt endre på. Det 

kan være fornuftig, i hvert fall hvis du har noen år igjen til du vil gå av. 

 

Skatt for pensjonister 

Fra den dagen man går av med pensjon blir inntekten vesentlig redusert, for mange med 40 til 

50 prosent. Heldigvis blir også skatten lavere slik at det man har igjen ikke blir fullt så ille, 

dette på grunn av det progressive skattesystemet. 

Prinsippene for skattlegging er de samme for pensjonsinntekter som for lønn. Vi betaler 22 

prosent skatt jevnt over og toppskatt for høyere inntekter i tillegg. Det er dog noen vesentlige 

forskjeller. 

• Trygdeavgiften er 5.1 prosent for pensjonsinntekter sammenlignet med 8,2 prosent for 

lønn. Man må da huske på at pensjonsinntekter ikke er pensjonsgivende. 

• Minstefradraget for pensjon er 31 prosent for pensjoner med et samlet beløp fra 4000 

kroner opp til 87 450 kroner. For lønn gjelder 45 prosent av inntekten opp til et samlet 

beløp på 104 450 kroner. 
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• Pensjonister med lav pensjon får et særskilt skattefradrag slik at minstepensjonistene 

ikke skal betale skatt i det hele tatt. Det betyr at inntekter opp til 204 150 kroner får 

skattefradrag med 32 330 kroner. Du kan ikke få høyere skattefradrag enn summen av 

din inntektsskatt og trygdeavgift. Fradraget trappes ned for pensjon over 204 150 

kroner og faller helt bort når pensjonen er 510 450 kroner eller mer. Tar du ut mindre 

enn full pensjon eller pensjon bare i deler av året, blir skattefradraget og 

inntektsgrensene redusert. 
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Kapittel 9 - Jus for seniorer 
Ved advokat Audhild Freberg Iversen 

Fremtidsfullmakt  

Stortinget vedtok 11. mars 2010 ny lov om vergemål som avløser de to gamle lovene: 

• Lov om umyndiggjøring fra 1898  

• Vergemålsloven av 1927 

Loven trådte i kraft 1. juli 2013. 

 

Loven innebærer store endringer av tidligere regelverk og saksbehandling. Samtlige lokale 

overformynderier er nedlagt, og vergemålsforvaltningen sorterer nå direkte under 

Fylkesmannen.  Noe av formålet med disse endringene er at man ønsket: 

• Bedre rettssikkerhet 

• Bedre rettslikhet 

• Bedre kvalitet  

 

I den nye vergemålsloven (vgml) kom det inn et nytt kapittel om «Fremtidsfullmakt», en 

nyskapning i norsk rett som var sterkt ønsket. Dette vil bli et særdeles viktig instrument som   

gir borgerne en mulighet til å bestemme over seg og sitt på en bedre måte enn tidligere. 

 

En fremtidsfullmakt gir hver enkelt rett til selv å bestemme over sine fremtidige økonomiske 

og praktiske levevilkår dersom man skulle komme i den situasjon at man «på grunn av 

sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred», jfr vgml § 78, ikke lenger er i 

stand til å ivareta sine interesser. Mange eldre sliter nettopp med bekymringen «hva skjer hvis 

jeg skulle bli så syk?» 

 

Hvem bør opprette fremtidsfullmakt? 

Svaret er: nesten alle. 
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Riktignok har vi en lovbestemmelse som sier at nærmeste pårørende har visse fullmakter for å 

ta hånd om de daglige gjøremål dersom ektefelle eller en forelder ikke lenger klarer å ivareta 

sine interesser når det gjelder økonomiske og personlige forhold. Det betyr for eksempel at 

nærmeste pårørende kan foreta betaling av regninger, innkjøp av nødvendige varer i den 

daglige drift, sjekke – og evt. sørge for at korrekt selvangivelse blir sendt, betale skatter, gi 

sedvanlige gaver til bursdager, jul og liknende, sjekke at evt. betalingsavtaler i nettbank blir 

slettet/endret dersom de ikke lenger er aktuelle ol. Dette innebærer selvfølgelig at den 

pårørende må få tilgang til vedkommendes bankkonti, og ikke minst PC/nettbrett som ofte vil 

inneholde alle de opplysninger som er nødvendig for å ivareta fullmaktsgivers økonomiske 

interesser. Tilgangen til vedkommendes PC/nettbrett vil være helt sentral. Dette byr imidlertid 

på helt spesielle problemer slik gjeldende regelverk er i dag, (se egen ramme nedenfor). 

Legalfullmakten (kalles ofte representasjonsretten) er lovbestemt (vergemålsloven §94). Den 

nærstående trenger ingen direkte fullmakt fra familiemedlemmet for å handle på 

vedkommendes vegne. Som nærstående regnes først og fremst ektefelle/samboer, deretter 

barn og barnebarn. 

Dersom det skulle være nødvendig med tiltak som går utover legalfullmakten, f.eks. om salg 

av bolig, vil Fylkesmannen oppnevne en verge som vil få mandat til å gjennomføre den 

aktuelle transaksjon. Det blir i så fall en person du ikke kjenner – og som ikke kjenner deg, 

(men som, etter godkjennelse fra Fylkesmannen, kan trekke sitt honorar fra din konto). 

 

 

Det er her fremtidsfullmakten kommer inn.  

Dersom det er opprettet en gyldig fremtidsfullmakt, er det du, som fullmaktsgiver, som selv 

bestemmer hvem skal få ansvar for at tiltak blir gjennomført slik du ønsker. 

 

 

Hvem kan opprette fremtidsfullmakt? 

Fremtidsfullmakt kan opprettes av enhver myndig person (fullmaktsgiver) som har evnen til å 

forstå fullmaktens betydning, og fullmektig(er), som kan være én eller flere personer sammen, 

og som fullmaktsgiver selv velger.  

Tilgang til fullmaktsgivers PC 

I forbindelse med forslag til en endring i vergemålsloven, sendte Senior Norge i februar 
2019 en høringsuttalelse til departementet, hvor vi nettopp tok opp problemet med å få 
tilgang til fullmaktsgivers nettbank, digipost, forsikringsavtaler o.l. Slik reglene er i dag har 
ektefelle/samboer (med legalfullmakt) store problemer med å få tilgang til partnerens 
bankkonti med mindre de på forhånd har gitt hverandre passord og koder, noe banker 
strengt advarer mot. Vi skrev i vår henvendelse at det må finnes en praktisk måte å løse 
dette på, og ba departementet arbeide videre med dette sammen med eldreministeren, 
f.eks. i forhold til Finansnæringens hovedorganisasjon og Forbrukertilsynet.  Det må 
etableres en rettslig holdbar løsning, trolig med hjemmel i finansavtaleloven, som sikrer 
at seniorer som trenger hjelp med BankId og annen tilgang til digitalsamfunnet kan få den 
hjelp de trenger uten at man skal bli ansvarliggjort som uaktsom. 
Kopi av vårt høringsnotat ble også sendt direkte til eldreministeren. Senior Norge har, når 
dette går til trykking, tilskrevet ministeren og bedt om en orientering om hva som skjer 
videre. 
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Fremtidsfullmakten trer i kraft dersom/når en person pga. sinnslidelse, herunder demens eller 

alvorlig svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser. I henhold til loven 

er det fullmektigen som skal kunne avgjøre når dette tidspunkt er inne. 

Fremtidsfullmaktens innhold 

En fremtidsfullmakt må være presis i sin angivelse av hvilke transaksjoner fullmektigen får 

fullmakt til å gjennomføre, f.eks.: 

Salg av fullmaktsgivers bolig eller fast eiendom, her må angis nøyaktig adresse, med gårds-

/bruksnr, evt dok.nr. i borettslag eller aksjeselskap 

Salg av fullmaktsgivers personlige eiendeler 

Salg/kjøp av verdipapirer 

Ev. utdeling av midler/arveforskudd og fordeling 

 

En fremtidsfullmakt kan ikke inneholde fullmakt: 

• til å stemme ved valg 

• til benyttelse for inngåelse av ekteskap 

• til å erkjenne farskap 

• til samtykke til donasjon av organer 

• til å opprette eller tilbakekalle testament 

• til å gjelde andre særlige personlige forhold 

 

Hvem kan være fullmektig? 

Enhver fysisk person, som på det tidspunkt fullmakten trer i kraft, er over 18 år og ikke selv 

er satt under vergemål. 

I de tilfelle fullmaktsgivere lever i ekteskap, er det ofte praktisk å sette hverandre gjensidig 

inn som fullmektig dersom den ene skulle bli syk, såfremt den andre ektefelle er i stand til å 

påta seg ansvaret og ønsker det. Skulle undertiden begge ektefellene komme i den situasjon 

som beskrevet i § 78, kan det bygges inn en bestemmelse om at fullmakten videreføres til 

ektefellenes felles barn, som enten felles eller en av dem trer inn i vervet som fullmektig. Det 

kan også være klokt å oppnevne en alternativ fullmektig dersom den første av en eller annen 

ikke lenger er i stand til å ivareta sitt verv. 

Skulle fullmaktsgiver senere finne at han/hun ikke lenger ønsker den/de fullmektiger som er 

oppnevnt, kan fullmakten trekkes tilbake så sant fullmaktsgiveren selv forstår betydningen av 

tilbaketrekkingen. 

 

Formkrav 

En fremtidsfullmakt må opprettes skriftlig og undertegnes av fullmaktsgiver i nærvær av to 

vitner, som deretter skriver under mens fullmaktsgiver er til stede. Fullmakten bør dateres. 

Vitnene skal også vite at det er en fremtidsfullmakt de bekrefter, men ikke nødvendigvis 

kjenne til innholdet. De skal også bekrefte at fullmaktsgiver har opprettet denne etter egen fri 

vilje. 

Senior Norge foreslår imidlertid at denne avgjørelsen må tas i samråd med 
fullmaktsgivers fastlege.  
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Fullmektigen(e) eller hans/hennes nærstående kan ikke være vitner. Fremtidsfullmakten trer i 

kraft fra det tidspunkt fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser. 

 

Oppbevaring av fremtidsfullmakten 

I motsetning til testamenter er det ikke etablert noen form for offentlig deponering av en 

fremtidsfullmakt. 

  

Dersom fullmaktsgiver har begynt å vise tegn på litt dårlig hukommelse e.l. mener Senior 
Norge det kan det være klokt å kontakte fastlegen som kan vurdere hvorvidt 
fullmaktsgiver har samtykkekompetanse til å undertegne fremtidsfullmakten, og i så fall 
gi en erklæring om dette. 
En slik erklæring fra fastlegen vil være av avgjørende betydning dersom det senere skulle 
bli aktuelt for Fylkesmannen å stadfeste fremtidsfullmakten, eller det skulle bli reist tvil 
om hvorvidt fullmaktsgiver hadde samtykkekompetanse til å opprette en 
fremtidsfullmakt. 
 

Senior Norges forslag er følgende: Vi forutsetter at fullmaktsgiver på forhånd har tatt 
kontakt med den/de han ønsker å gi sin fullmakt til – og at vedkommende har bekreftet 
at de vil påta seg vervet, og lovet fullmaktsgiver å gjøre sitt beste for å oppfylle 
hans/hennes ønsker. 
Dette er en tillitssak 
Fullmakten bør skrives ut i et antall slik at fullmaktsgiver beholder originalen, og at 
fullmektig(er) får en kopi hver. Det er antagelig pr. i dag den beste måte å sikre at 
fremtidsfullmakten er tilgjengelig den dag det evt. blir nødvendig å sette den i kraft. 
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Eksempel på fremtidsfullmakt. 

 

F R E M T I D S F U L L M A K T (gjensidig) 

 

Undertegnede ektefeller, XXX og YYY har i dag gitt hverandre gjensidig fullmakt som 

følger: 

 

Dersom én av oss skulle komme i den situasjon at han/hun ikke lenger er i stand til å ivareta 

sine økonomiske og/eller personlige interesser pga. sinnslidelse, herunder demens eller 

alvorlig svekket helbred, gis den andre ektefelle fullmakt til å gjøre de nødvendige 

disposisjoner i felles interesse, i henhold til sin legalfullmakt. Det innebærer at fullmektigen 

skal ha tilgang til – og full disposisjonsrett – over alle våre bankkonti. 

Videre har fullmektigen tilgang til alle nødvendige helseopplysninger og fullmakt til å 

undertegne nødvendige dokumenter ved ev. søknad til kommunen om hjemmebaserte 

tjenester, søknad om opphold på sykehjem ol. 

Fullmektigen har i tillegg også fullmakt til å gjøre ytterligere disposisjoner, som for eksempel  

å selge vår siste felles  bolig,  (angi presis adresse), og utdeling av arveforskudd dersom 

han/hun hun finner det  tjenlig. 

 

Likeledes gir vi felles fullmakt til vårt/våre barn: 

 Navn, pnr,…….. 

 Navn, pnr……… 

under følgende forutsetninger: 

Dersom lengstlevende av oss – eller vi begge - skulle få varig opphold på sykehjem eller 

annen institusjon, og ingen av oss er i stand til å ivareta våre interesser, jfr. vgml §78, 

bestemmer vi at våre barn i fellesskap har fullmakt til å realisere våre aktiva, bl.a. å selge vår 

siste felles bolig (husk presis adresse). 

Når alle kostnader i forbindelse med og klargjøring og rydding av boligen og øvrige 

salgskostnader er betalt, all gjeld er dekket, skal netto overskudd etter salget fordeles slik: 

 

Det skal settes av et beløp, kr. xxxxxxx på konto til dekning av mulige fremtidige kostnader 

for å dekke behov for evt.  ekstra omsorg og pleie, «litt ekstra» til hygge og nytte i hverdagen 

og til mulige aktiviteter som dere vet vi ville ha glede av å delta i dersom vi fysisk er i stand 

til det - selv om «hodet svikter». 

Videre skal dere sørge for sedvanlige gaver til barn, barnebarn og andre som vanligvis har fått 

gaver/oppmerksomheter. Dere må også sørge for at det blir sendt blomster eller annen 

passende oppmerksomhet til venner, naboer og kjente, både ved gode begivenheter -  og de 

triste - slik dere vet vi ville ha gjort. 

Netto overskudd etter salget kan deretter deles ut som arveforskudd  til:. 

Navn:  …………………………….                Kr……………………………… 

Navn:……………………………….    Kr……………………………… 

Navn:……………………………….    Kr……………………………… 

 

 

Alt våre arvinger vil motta etter oss skal være deres særeie 

 

   Sted………….Dato, ……………… 

 

___________________________  _________________________ 

Undertegnede vitner, som etter fullmaktsgivernes ønske er til stede samtidig, bekrefter ved 

våre underskrifter at XXX og YYY har undertegnet denne fremtidsfullmakten i vårt nærvær 
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mens de begge var til stede, etter at de hadde vedkjent seg at dette var deres vilje dersom de i 

fremtiden ikke var ikke var i stand til å ivareta sine interesser. De har også bekreftet at 

fremtidsfullmakten er opprettet av egen fri vilje. 

 

 

Sted…………Dato:………… 

 

 

Vitne:………………………….  Vitne:………………………… 

Født:…………………………..  Født:…………………………. 

Adresse:………………………  Adresse:……………………….. 
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Testament 

Livsdisposisjon – dødsdisposisjon. 

Ved arv og gaver må vi skille mellom livsdisposisjon og dødsdisposisjon 

Dersom onkel sier til nevøen sin, Ola, at han har tenkt at Ola skulle få den gamle 

bestefarsklokka som står borte i hjørnet, og som han i sin tid fikk fra sin far. 

Men så sier onkel: «Men den kan jo stå her så lenge jeg lever».  

Det er jo et hyggelig løfte, men ettersom gaven skal leveres først etter onkels død, så blir dette 

en dødsdisposisjon, da må løftet om gaven nedfelles i et formelt testament. 

 

Hadde onkel derimot sagt at «hvis du har bilen med deg så synes jeg du skal ta med deg 

klokka med en gang», da er det en livsdisposisjon hvor det ikke kreves andre formaliteter enn 

at Ola takker ja, og tar med seg bestefarsklokka. 

 

Det kan iblant være vanskelig å skille mellom en døds- og livsdisposisjon. Den nye arveloven 

har imidlertid som eksempel at en dødsdisposisjon er «blant annet gave fra en giver som snart 

skal dø, og som vet det»  

 

Et testament kan opprettes av en person alene eller av for eksempel ektefeller eller samboere 

som et gjensidig testament. Testament er særlig aktuelt for barnløse, samboere og ektepar 

med særkullsbarn. Næringsdrivende bør absolutt vurdere å opprette testament. Rike 

mennesker kan bruke testament for å foreta donasjoner til gode formål. Når det gjelder 

tilbakekall av et gjensidig testament er dette fullt mulig så lenge begge lever. 

 

Testasjonshabilitet – å kunne forstå eller vurdere sin egen evne til disposisjonen  

Testament kan opprettes av alle personer over 18 år, og som ikke er umyndiggjort. En 

testamentarisk disposisjon kan imidlertid bli kjent ugyldig dersom testator, han som gir bort, 

på grunn av sinnslidelse, demens, rus eller annen psykisk funksjonsnedsettelse på det 

tidspunkt testamentet ble opprettet, ikke hadde evne til å forstå eller vurdere disposisjonen. 

Historien er full av dommer hvor nettopp testators testasjonsevne har vært det sentrale tema. 

 

 

Vi har en gammel høyesterettsdom fra 1937, (Petronella S-saken). Petronella var en svært 

tilbakestående person, kunne knapt skrive annet enn navnet sitt, hennes begrep om tall var så 

svake at hun ikke klarte å kontrollere om hun fikk igjen riktig vekslepenger i butikken. Hun 

kunne strikke, men ikke hekle. Hun leste litt aviser (dødsannonser og ulykker), men kunne 

sitere «Min Gyllenlakk» utenat. 

Hun hadde mesteparten av sitt liv bodd hos broren og hans kone. Da boren døde, giftet enken 

seg på nytt, og Petronella levde resten av sitt liv hos dem (familien H), som hun regnet som 

sine nærmeste, og som hun var svært glad i. 

 

Nærmeste slektsarvinger (se eget avsnitt om arv og dødsboskifte) var en rekke fettere og 

kusiner som hun ikke hadde hatt noen forbindelse med på mer enn 40 år, og som aldri hadde 

tatt kontakt med henne.  

 

Senior Norges foreslår følgende: Ved usikkerhet om testators testasjonshabilitet, ta 
kontakt med fastlegen, Hukommelsesklinikken e.a. som kan vurdere vedkommendes 
testasjonshabilitet på det tidspunkt testamentet opprettes. La deres vurdering følge som 
et vedlegg til testamentet. 
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Petronella visste imidlertid at hun hadde en del penger, og hadde i sitt testament bestemt at 

familien H og deres datter skulle arve alt hun etterlot seg. Etter en lang runde i rettssystemet 

kom Høyesterett til det resultat (med dissens) at testamentet skulle kjennes gyldig. Det 

avgjørende moment var at det var et fornuftig motiv for hennes vilje, sett fra hennes ståsted. 

Familien H hadde alltid vært snill mot henne, så nå ville hun gjøre gjengjeld. 

 

Denne dommen trekker vel Petronellas viljeserklæring uvanlig langt, men det sier noe om 

spennvidden i fortolkning av lovens krav: «Testamentet skal tolkes i samsvar med det testator 

mente». 

 

Definisjoner 

Testator 
Testator er den person som skriver testamentet. 

 

Arvinger 
Det er viktig å skille mellom legatarer og arvinger. Justiskomiteen ønsket å gjøre språket i 

arveloven litt enklere å forstå for ikke-jurister, og foreslo bl.a. å fjerne begrepet «legatar» og 

erstatte det med fellesbegrepet «arving».  

 

En legatar er enten «sumarving» eller «tingarving», dvs. vedkommende er tilgodesett i 

testamentet med en avgrenset fastsatt sum eller en klart definert gjenstand, for eksempel «den 

blå krystallvasen», «alt sølvbestikk merket M» eller lignende. Skulle «den blå krystallvasen» i 

mellomtiden være knust, har imidlertid den tilgodesette legatar ingen krav på erstatning. 

 

Dersom legatarene får sitt iht. testamentet, er de fornøyd. Skulle boet være slik stilt at de 

lovede summer eller gjenstander ikke lenger er tilgjengelig i boet, ja da har selv «Keiseren 

tapt sin rett». 

 

Arvinger er alle som mottar gaver eller rettigheter etter en avdød. 

 

Sluttarvinger er de som skal arve «resten av det jeg etterlater meg» eller prosentvis andel av 

dette. Det er sluttarvingene som blir ansvarlig for overtagelse av arv og gjeld ved privat skifte. 

 

Det er således en betydelig forskjell på en/de som er innsatt som hhv. sumlegatar/tingslegatar 

og de som er «arvinger»: En sum- eller tingslegatar stiller ikke seg som medansvarlig for 

avdødes gjeld. Et slikt ansvar gjelder kun sluttarvinger. 

 

Slik oppretter du testament 

Punktene som er nevnt under, er minimumskrav til hva som bør være med i et testament. Det 

skal svært lite til før et testament kan kjennes ugyldig, det kan derfor lønne seg for den 

enkelte å søke bistand hos en advokat. 

 

I dette eksemplet er det forutsatt at testator ikke har livsarvinger. Det er full adgang til å 

opprette testament selv om testator har livsarvinger, man må bare ta hensyn til deres 

pliktdelsarv. 

 

Formkrav 

For at et testament skal være gyldig, må det overholde visse formkrav. Dette er særdeles 

strengt, og er de ikke overholdt,  vil testamentet være ugyldig. Det må være skriftlig, og det 
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tydelig framgå at dette er testators siste vilje, og at han er ved sans og samling og klar over 

hva han gjør. Testamentet må være undertegnet av to vitner.  

 

Her er et eksempel på en hyppig benyttet introduksjon: ”Undertegnede NN fnr. 

010145……….., som ikke har livsarvinger, erklærer herved som min siste vilje at det ved min 

død skal forholdes på følgende måte med min formue og mine eiendeler.” 

 

Vitner 

Et testament må være underskrevet av to vitner. Etter den nye arveloven vil det ikke lenger 

være et krav at begge vitnene skal være til stede samtidig. Det er tilstrekkelig at testator 

undertegner når første vitnet er til stede og bekrefter testators underskrift, deretter må testator 

personlig ta med seg testamentet og bekrefte overfor vitne nr. 2 at han har undertegnet 

testamentet, hvoretter vitne nr. 2 kan bekrefte testators underskrift.  

Vitnene må være over 18 år, og de skal vite at dokumentet er et testament, men må ikke 

nødvendigvis kjenne innholdet. Vitnene bør også gi testamentet en påskrift om at 

formkravene er oppfylt. De bør dessuten også bekrefte skriftlig at testator har opprettet 

testamentet av egen fri vilje, og at han/hun var ved sans og samling. Både testament og 

vitnebekreftelsene bør dateres. 

Dersom testamentet har bestemmelser som tilgodeser vitnet selv, eller noen av deres 

nærstående, blir disse disposisjonene ugyldige.  

 

Fordeling av eiendom og formue 

Det er vesentlig å spesifisere og tydeliggjøre hvem som skal ha de enkelte gjenstander, faste 

eiendommer, kontanter m.m. slik at det ikke oppstår misforståelser. Oppgi gårdsnummer og 

bruksnummer for fast eiendom. Beskriv formuesobjekter slik at de kan identifiseres.  

 

Bestemmelse om særeie 

Det kan knyttes bestemmelser til at testamentarisk arv eller gave skal være mottagerens 

særeie. 

 

Gravlegat  

Mange testatorer treffer bestemmelser om sin begravelse og gravsted og setter av midler til 

seremoni og gravlegat. Dette kan imidlertid være problematisk – i mange tilfelle blir ikke 

testamentet kjent før begravelsen/bisettelsen er over. Derfor bør slike ønsker gjøres kjent for 

familie/arvinger mens man ennå lever. 

 

Offentlig skifte 

Det kan treffes bestemmelse om at det skal være offentlig skifte.  

 

Oppbevaring av testament 

Tidligere var det vanlig at testamenter ble lagt i bankboks, hjemme i skatollet eller hos 

advokaten som hadde hjulpet til med opprettelsen. Ikke noe av dette kan anbefales. 

Det er nok fare for at testamenter aldri har kommet på «det rette skrivebordet», enten fordi det 

aldri ble funnet, eller det ble funnet av en som ikke likte innholdet, eller advokaten som i sin 

tid opprettet testamentet aldri ble kjent med dødsfallet. 

 

Testamenter skal ikke tinglyses, men det anbefales å deponere det i Tingretten der testator bor 

(tidligere hos sorenskriveren eller byretten) eller Byfogden i Oslo. Testamenter blir registrert 

på fødsels- og personnummer, og straks Tingretten får melding om et dødsfall vil den gå inn 

på dette registeret og undersøke om avdøde hadde innlevert testament til deponering. Det 
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anbefales sterkt at alle som eventuelt har lagt sitt testament i bankboksen eller skatollet, finner 

det frem og leverer det i Tingretten. 

 

Det betales et mindre gebyr for deponering av testament i Tingretten. 

 

Tilbakekalling av testament  

Et ensidig testament kan når som helst endres eller tilbakekalles. Tilbakekalling kan skje 

ganske enkelt ved at dokumentet ødelegges eller overstrykes. Dersom testamentet ikke lar seg 

oppspore ved testators død og det ikke foreligger opplysninger om at det er tilbakekalt, skal 

det likevel gjelde dersom innholdet er kjent. På grunn av denne regelen er det mest 

betryggende å tilbakekalle testament i testaments form.  

 

Testamentsdisposisjoner kan også falle bort av andre grunner. For eksempel kan disposisjoner 

til fordel for ektefellen bli endret ved separasjon eller skilsmisse. Det samme gjelder 

disposisjoner til fordel for samboer når bofellesskapet er opphørt. Øvrige disposisjoner i 

testamentet blir i et slikt tilfelle ikke berørt. 

 

Slik oppretter du et gjensidig testament 

  

Formalia 
Kravet til formalia ved gjensidig testament er det samme som ved testament.  

 

Vitner 

Kravet om vitner er det samme, og formuleringen fra testament kan benyttes, bortsett fra at 

når det er to testatorer skal benyttes flertallsform.  

 

Det bør være bestemmelser om rett til å sitte i uskiftet bo:  

”Undertegnede, N.N. pnr…………… og hustru A.N. pnr………………… som ikke har 

livsarvinger, bestemmer herved at lengstlevende av oss skal beholde vårt felles bo uskiftet 

med full disposisjonsrett så lenge hun eller han lever”.  

(En slik formulering er ikke lenger nødvendig, lengstlevende har en ubetinget rett til uskifte 

såfremt ikke annet er bestemt).  

 

Det bør være bestemmelser om hva som skal skje med boet ved lengstlevendes død. 

Dersom det ikke er sagt noe om hva som skal skje med boet når begge er borte, angir loven at 

i så fall boet deles i to like deler, som deretter utlegges til ektefellenes slektsarvinger.  

Ektefellene har imidlertid full frihet til å fordele arven på annen måte, mange benytter 

anledningen til å tilgodese ideelle organisasjoner eller personer som står dem nær.  

 

Lengstlevende ønsker å gjøre endringer i et gjensidig testament  

Dersom gjenlevende skulle ønske å gjøre endringer i et gjensidig testament, kan hun/han bare 

gjøre endringer i det som er bestemt skal tilfalle lengstlevendes arvinger etter loven, eller til 

andre som er innsatt som arving etter særskilt ønske fra han/henne, eller som man må anta er 

innsatt etter slikt ønske. Lengstlevende kan følgelig ikke gjøre endringer i den arv som faller 

etter førstavdøde. 

 

Det bør være bestemmelser om hva som skal skje med boet om lengstlevende gifter seg igjen 

Hvis lengstlevende gifter seg igjen, skal boet skiftes. Ektefellen tar sin ektefellearv, og resten 

utlegges dem som på det tidspunkt er hennes eller hans arvinger, enten etter loven eller 

testament 
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Dersom lengstlevende sitter i uskiftet bo og mottar arv eller gave, går arven eller gaven ikke 

inn i uskifteboet dersom vedkommende krever skifte innen tre måneder etter å ha mottatt 

arven eller gaven. 
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Arv og dødsboskifte 

14. juni 2019 ble den nye arveloven vedtatt, som trådte i kraft fra 1. januar 2021. Den nye 

loven vil erstatte den gamle arveloven fra 1972. 

 

Samfunnet har gjennomgått store forandringer i disse nærmere 40 årene, både økonomisk og 

kulturelt, gjennom en voldsom teknisk utvikling og ikke minst gjennom våre endrede 

samfunnsforhold, hvordan vi lever og innretter oss rent familiemessig med ekteskap, 

partnerskap, samboere, dine barn, mine barn, våre barn osv. Likestillingsloven er på plass, 

kvinners plass i yrkeslivet er en forutsetning for de fleste familiers økonomi, levealder både 

for menn og kvinner er stigende, og er i dag 81 år for menn og 84,5 for kvinner. 

 

Arvelovsutvalget, nedsatt av Justis- og beredskapsdepartementet, viste i sin innstilling av 8. 

februar 2014 at de langt på vei hadde tatt inn over seg de ulike endringene i samlivsformer og 

fremmet forslag i pakt med disse. Forslaget ble sendt ut på høring hvor alle domstoler samt en 

rekke institusjoner og organisasjoner bidro med sine innspill. 

 

Arvelovsutvalgets forslag hadde et nytt kapittel om samboeres rett til arv, ev. uskifte m.m. 

med det siktemål at ektefeller og samboere skulle ha tilnærmet like rettigheter, til dels på 

bekostning av eventuelle livsarvinger.  

 

Justiskomiteen leverte sin innstilling, og denne, sammen med behandlingen i Stortinget, viste 

imidlertid at samfunnet i dag ikke er helt modent for de mest vidtgående forslagene fra 

Arvelovsutvalget. 

 

En åpenbar god endring var at den gamle skiftelovens regler om dødsboskifte (1930) og 

någjeldende arvelov (1972) ble slått sammen til Lov om arv og dødsboskifte (arveloven). 

Det er videre gjort en del endringer i lovteksten til et språk som kan forstås også av dem som 

ikke har juridisk bakgrunn. Ord og vendinger er erstattet av en mer moderne og forståelig 

terminologi. Begrepene «legatar» og «loddeier» som benyttes i skifteloven (Lov om skifte) er 

for eksempel erstattet av fellesbegrepet «arving». Det er imidlertid forskjell på legatarer og 

arvinger. 

 

Legatarer er personer eller organisasjoner som er tilgodesett enten med en fast pengesum eller 

en bestemt gjenstand.  

 

En legatar er enten «sumarving» eller «tingarving», dvs. vedkommende er tilgodesett i 

testamentet med en avgrenset fastsatt sum eller en klart definert gjenstand, for eksempel «den 

blå krystallvasen», «alt sølvbestikk merket M» eller lignende. Skulle «den blå krystallvasen» i 

Daværende Seniorsaken, nå Senior Norge, etablerte straks en arbeidsgruppe 
bestående av praktiserende advokater med lang erfaring innen fagområdet 
familiejus, arv og skifte, og leverte en ganske omfattende høringsuttalelse. 
Senior Norge fant at det var en betydelig forskjell mellom samboere som starter sitt 
samboerskap i 20-25 års alder med tanke på en fremtid sammen med felles bolig og 
barn og et eldre par, enker og enkemenn 60 - 65+ som har et langt liv bak seg, og 
allerede er etablert med egne barn, bolig, hytte og kanskje noe opparbeidet formue. 
Senior Norges arbeidsgruppe fant derfor at vårt høringsinnspill først og fremst måtte 
være å vurdere forslaget sett fra ståstedet til aldersgruppen 50-60+, og utarbeidet et 
høringsnotat på grunnlag av dette. 
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mellomtiden være knust, har imidlertid den tilgodesette legatar ingen krav på erstatning. 

Dersom legatarene får sitt iht. testamentet, bør de være fornøyde. Skulle boet være slik stilt at 

de lovede summer eller gjenstander ikke lenger er tilgjengelig i boet har selv keiseren tapt sin 

rett. 

 

Arvinger er alle som mottar gaver eller rettigheter etter en avdød. 

 

Sluttarvinger er de som skal arve «resten av det jeg etterlater meg» eller prosentvis andel av 

dette. Det er sluttarvingene som blir ansvarlig for overtagelse av arv og gjeld ved privat skifte. 

 

Det er således én betydelig forskjell på den/de som er innsatt som hhv. legatar og de som er 

«arvinger»: En legatar stiller seg ikke som medansvarlig for avdødes gjeld. Et slikt ansvar 

gjelder kun sluttarvinger. 

 

Arvelodd er nettoverdien av det arvingen mottar. 

 

Den «gamle» arveloven ligger fortsatt som en grunnpilar i det forslag som er vedtatt, men 

tilpasset den samfunnsutvikling som har skjedd i løpet av disse årene. 

 

Slektens arverett 

Reglene om slektens arverett etter loven er i det vesentlige videreført i den nye arveloven. 

Det er to typer arv: Slektsarv og testamentarv. Gruppen slektsarving må igjen deles i to 

kategorier, nemlig livsarvinger og utarvinger. 

  

Livsarvinger er barn, barns barn osv. i rett nedstigende linje. Som livsarving regnes også 

den/de barn som er unnfanget, men ikke født ved arvelaters død. 

 

Utarvinger er de øvrige arveberettigede slektninger. Fjernere slektninger enn fetter og kusine 

arver ikke. 

 

Slektsarvinger og arvegangsklasser 

Loven inndeler slektsarvingene i tre såkalte arvegangsklasser. Så lenge det er noen 

gjenlevende i én arvegangsklasse, utelukkes alle andre slektninger fra arv. Først når denne 

arvegangsklasse er utdødd, går arven over til neste arvegangsklasse. 

Innenfor arvegangsklassen arves det etter linjer (eller grener), ikke etter hoder eller hvor 

mange ledd det er mellom arving og arvelater. Av det følger at hvis arvelater etterlater seg én 

sønn og to barnebarn etter en avdød datter, kan ikke sønnen kreve hele arven, og barnebarna 

kan ikke kreve tredeling. Etter loven arver sønnen halvparten og barnebarna må dele den 

andre halvparten.  

 

Første arvegangsklasse 

Livsarvingene kalles første arvegangsklasse. Er alle arvelaters barn i live på arvetidspunktet, 

fordeles arven slik at eventuell ektefelle først tar ut sin lovbestemte ektefellearv med en fire-

del, hvoretter resten av arven deles likt mellom barna. Er ett av barna i søskenflokken død før 

arvelater, deles dette barnets del likt mellom dennes livsarvinger. Har ikke barnet 

livsarvinger, øker de øvrige arvingers andeler tilsvarende.  

 

Andre arvegangsklasse 

Dør arvelater uten livsarvinger, går arveretten til dennes mor og far. Foreldrene arver likt. 

Hvis en forelder er død, går denne forelderens del til hans eller hennes livsarvinger med lik 

andel på hver gren. Hvis den ene forelderen er død uten å etterlate seg livsarvinger, går hele 
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arven til den andre forelderen eller til hans eller hennes livsarvinger med lik andel på hver 

gren. Er både mor og far døde, fordeles arven mellom deres etterkommere. Det betyr at 

arvelaters søsken og deres barn arver. Prinsippene for fordelingen er den samme som i første 

arvegangsklasse. En søster eller bror mottar arv både fra mor og far, mens en halvsøster eller 

halvbror bare mottar arv fra den felles moren eller faren. Dette er andre arvegangsklasse.  

 

Tredje arvegangsklasse 

Er både mor og far døde uten å etterlate seg andre barn enn avdøde, og de selv ikke har hatt 

søsken, går arven til besteforeldrenes slektsledd. Dette er tredje arvegangsklasse. I praksis vil 

det si tanter, onkler, kusiner og fettere. Oldeforeldre, fettere og kusiners barn, arver ikke.  

Har avdøde ikke opprettet testament vil staten være neste arving. Slik «arv» er øremerket og 

skal gå til frivillig virksomhet til fordel for barn og unge. 

 

Samboer  

I den nye arveloven har vi fått en definisjon av begrepet «samboer», og den lyder som følger:  

Med samboer menes en person over 18 år som bor sammen med en annen person over 18 år i 

et ekteskapslignende parforhold. Personene regnes som samboere selv om de bor fra 

hverandre for en tid på grunn av utdanning, arbeid, sykdom, institusjonsopphold eller 

liknende. To personer som ikke kan inngå ekteskap etter ekteskapsloven § 3, regnes ikke som 

samboere. Personene regnes heller ikke som samboere hvis en av dem er gift eller samboer 

med en annen. 

 

 

Pliktdelsarv 

Pliktdelsarven er den delen av arven som arvelateren ikke kan ta fra livsarvingene ved 

testament. 

Pliktdelsreglene gjelder bare livsarvinger, altså de som tilhører første arvegangsklasse. Disse 

arvingene har krav på to tredjedeler av formuen. Pliktdelen gjelder arv både fra mor og far. 

Senior Norge foreslo i sin høringsuttalelse at pliktdelsarven burde nedreguleres fra to 
tredeler til en halvpart, bl.a. med den begrunnelse at det forsørgeransvar mor og far hadde 
for sine barn etter hvert opphører for sine middelaldrende barn. Derimot kunne det vel 
tenkes at besteforeldrene heller kunne ønske å bidra med støtte direkte til sine barnebarn 
som for en stor del sliter med studiegjeld og problemer med å komme inn på et tøft 
boligmarked. 
Dessuten anser Senior Norge at «eldre» i dag er såpass oppegående at de er fullt ut i stand 
til å ta gode avgjørelser og kunne ha noe mer rådighet over de midler de etterlater seg enn 
hva tilfellet er med dagens arvelov. Dette førte ikke frem. Det synes som om det i vår 
folkevalgte forsamling er enstemmighet om at pliktdelsarven fortsatt skal være  
to tredeler. 

Senior Norge har etterlyst – og etterlyser fortsatt – et krav om en dato som bekrefter når 
partene bestemmer seg for å etablere en ny «sivil status».  Slik dato (skjæringsdato) vil 
være avhengig av når en del rettslige virkninger inntrer.  
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Under behandlingen i Stortinget ble det vedtatt at pliktdelsarven skulle begrenses oppad til  

15G.  

 

Iht. dagens arvelov kan arvelater ikke disponere over eiendeler som har verdi som overstiger 

mottagers arvelodd.  

 

Arvelater kan imidlertid iht. ny arvelov bestemme f.eks. at A skal motta sin arv i kontanter, 

mens B skal kunne arve fritidseiendommen. Dersom verdien av fritidseiendommen overstiger 

hans arvelodd, må B i så fall betale det overskytende til boet, som fordeles med lik del til 

samtlige livsarvinger. 

Arvelater har ellers en begrenset adgang til å bestemme over pliktdelsarven, bortsett fra at den 

skal være mottakers særeie. Det er nå vedtatt at arvelater også kan også fastsette en viss 

rådighetsbegrensning, men denne kan bare gjelde inntil arvingen er 25 år. 

Videre videreføres en del bestemmelser med henvisning til Dekningsloven, og om arven skal 

forvaltes som vergemålsmidler. 

 

Forloddsuttak 

Barn av en arvelater kan i visse tilfelle kreve å ta ut midler av boet før dette deles. Hvis ett av 

barna ikke har avsluttet sin utdannelse, mens søsknene har fått finansiert sin utdannelse av 

arvelater, kan vedkommende kreve et passende beløp som kompensasjon. Hjemmeboende 

barn som har gjort mye for arvelater uten et rimelig vederlag, kan også kreve forloddsuttak. 

Særlig gjelder dette barn som har pleiet mor eller far gjennom mange års sykdom. Kravet er 

ikke absolutt, og er gjenstand for konkret vurdering, i hovedsak av de andre arvingene. 

 

Ektefelles arverett 

Gjenlevende ektefelle har lovbestemt arverett. Dersom arvelater etterlater seg livsarvinger, 

arver ektefellen en firedel av arven. Tilhører de nærmeste arvingene andre arvegangsklasse, 

arver gjenlevende ektefelle halvparten av det avdøde etterlater seg. Er det ikke arvinger i 

første eller andre arvegangsklasse, tilfaller hele arven ektefellen. Ektefellens arverett er 

uavhengig av om arvelater hadde særeie eller felleseie.  

 

Hvis ektefellene hadde felleseie, skal all formue som kommer inn under disse reglene, i 

utgangspunktet deles likt mellom gjenlevende og førsteavdødes arvinger. Gjelden skal trekkes 

fra før det deles. Det som skal deles er altså netto felleseieformue. Likedelingen gjelder ikke 

verdier som gjenlevende ektefelle brakte med seg ved ekteskapsinngåelsen eller senere har 

mottatt som arv eller gave. Dersom disse verdier kreves holdt utenfor delingen (skjevdeling), 

betyr det i realiteten at boet skal skiftes. Gjenlevende ektefelle kan imidlertid kreve 

forloddsuttak av eiendeler som utelukkende tjener til eget personlige bruk. Dersom 

gjenlevende velger å sitte i uskiftet bo og deretter mottar arv eller gave, må hun/han innen tre 

måneder kreve skifte for å beholde retten til å ta ut denne arven forlodds. I motsatt fall går 

arven inn i uskifteboet. 

 

Arvelovsutvalget hadde foreslått at pliktdelsarven skulle heves til 25 x folketrygdens 
grunnbeløp (G). Senior Norge mente dette gikk for langt. Det var imidlertid enighet om at 
dagens grense på kr. 1.0 million burde justeres, og likedan at beløpet burde knyttes til G. 
(Folketrygdens grunnbeløp). 
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Siden partene er solidarisk ansvarlige for fellesgjeld, kan så vel førsteavdødes arvinger som 

gjenlevende ektefelle kreve at den annen part dekker sin del av fellesgjelden før deling. Hvis 

ektefellene har særeie, kan gjeldsfordelingen bli nokså komplisert, ikke minst på grunn av 

regler som skal beskytte kreditorene.  

 

Samboeres arverett 

Allerede i 2009 ble det lovfestet arverett for samboere med felles barn og det er videreført i 

den nye arveloven. 

 

Den som var samboer med arvelateren ved dødsfallet og har, har hatt eller venter barn med 

arvelateren, har rett til arv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp (G) ved arvefallet. Dette 

gjelder også om det er livsarvinger etter arvelater. 

 

Det betyr dermed at ektefeller og samboere stilles likt ved at deres krav om  

ektefelle-/samboerarv har prioritet foran ev. livsarvinger. 

Det er likevel den forskjell mellom ektefelle og samboers lovbestemte arverett, nemlig 

ektefellens arverett er minst en firedel, mens samboers arverett er inntil en firedel.  

Likeledes gjelder samme regel at deres arverett kan begrenses ved testament, men bare under 

forutsetning av at den etterlatte har fått kunnskap om testamentet før arvelaters død. 

 

Samboerarv iht. testament 

I den nye arveloven har samboere, etter fem års samboerskap anledning til å testamentere et 

beløp på inntil 4G til fordel for hverandre. Denne testamentsarv vil i så fall ha prioritet foran 

pliktdelsarven til livsarvingene. 
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I den nye loven har det kommet inn en ny gruppe arvinger, samboere, se definisjon 
samboer i avsnittet “Samboer” ovenfor 
Arvelovsutvalget foreslo at det skulle lovfestes en arverett på 4G etter fem års 
samboerskap. 
 
Senior Norge hadde sterke innvendinger til dette forslaget av flere grunner, og her er vi 
ved et sentralt punkt som kommer til å bli et stridstema i tiden fremover. 
 
Lovverket er generelt full av krav om «skjæringsdato» Når starter/avsluttes en 
tidsperiode? 
Og da blir første spørsmål: Når starter et samliv/samboerskap? For ekteskap er datoen 
gitt. For par som venter barn sammen og derfor flytter sammen er også datoen gitt. 
 
Men hva med alle andre? 
Her er det nok forskjell på hvordan den eldre og yngre generasjon starter et samliv. 
Svært få yngre har egen bolig, de fleste starter vel med å leie bolig sammen og derved 
markerer tydelig at de flytter sammen. 
For de eldste er vel gjerne situasjonen en annen. De sitter med hver sin bolig. Forholdet 
utvikler seg kanskje over noe tid som weekend-kjærester som etter hvert kanskje går 
over til at de blir boende mer permanent hos den ene (uten at de sendes flyttemelding 
– og kanskje at vedkommende også beholder den andre leiligheten (for sikkerhet skyld!) 
Er de da samboere i lovens forstand? 
Det hele blir nokså flytende, det kreves ingen formell handling/aktivitet for å markere 
start på et samboerskap. «Det bare ble sånn!» Mange har ikke engang opprettet en 
samboeravtale. 
 
Senior Norge mente og mener fortsatt at det på en eller annen må forlanges notoritet 
(etterbevislig og kontrollerbar) skjæringsdato, hvor partene er enige om at de nå 
etablerer en ny sivilstatus, med de rettigheter og plikter dette innebærer. 
Senior Norge hevdet at en lovbestemt arverett basert på ren passivitet ville være helt i 
strid med alminnelig rettsoppfatning. De fleste av de øvrige høringsinstanser var vel av 
samme oppfatning 
Lovkomiteen hadde øyensynlig «tatt inn over seg» signalene, for det lovforslag som ble 
fremmet gikk ut på at en samboer kan i testament bestemme at den han eller hun har 
vært samboer med de siste fem årene før dødsfallet har rett til arv opp til 4G, og at 
denne arv har prioritet foran evt livsarvingers pliktdelsarv. 
Derved var vår innsigelse vedr. passivitet imøtekommet, et testament viser jo enn 
«villet disposisjon» 
Når det gjelder spørsmålet om notoritet for skjæringsdato, om når starter et 
samboerskap så er dette ikke løst i denne loven.  Spørsmålet vil være høyst aktuelt i en 
rekke andre sammenhenger og en avklaring vil etter hvert tvinge seg frem. 
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Dødsboskifte og uskiftet bo 

Normalt vil gjenlevende ektefelle ha rett til å sitte i uskiftet bo vis a vis felles livsarvinger. 

Har avdøde særkullsbarn kan disse kreve skifte, eller de kan gi samtykke til at lengstlevende 

får sitte i uskifte, se avsnittet “Gjenlevende har bruksrett”. 

Et uskiftebo omfatter både felleseiemidler og den formue gjenlevende kunne ha krevet unntatt 

ved skifte, se avsnittet om “Skjevdeling”. 

Å sitte i uskifte innebærer også at ektefellen overtar ansvar for avdødes eventuelle gjeld. 

Avdødes siste selvangivelse vil vel være en god kilde til oversikt over avdødes økonomi, men 

man bør være klar over at det kan ligge (latent) gjeldsansvar som ikke fremgår av 

selvangivelsen, eksempelvis kausjonsansvar, kredittkortgjeld, forbrukslån eller private lån fra 

familie/venner. 

Som hovedregel går alt gjenlevende eier og blir eier av inn i uskifteboet. Unntaket gjelder 

særeie som er fastsatt i ektepakt mellom ektefellene, eller som er fastsatt av giver eller i 

testaments form. Har gjenlevende overtatt avdødes særeie i boet, er hovedregelen at også 

gjenlevendes særeie går inn i boet. Dersom gjenlevende senere mottar arv eller gave vil også 

dette gå inn i uskifteboet. Dersom gjenlevende vil unngå dette, må hun eller han innen tre 

måneder kreve boet skiftet. 

Den som ønsker å sitte i uskiftet bo, må melde dette til skifteretten innen 60 dager etter 

dødsfallet. Meldingen gis på et skjema som fås ved henvendelse til Tingretten eller lastes ned 

fra Tingrettens hjemmeside.  

Retten til uskifte faller bort dersom lengstlevende gifter seg. 

 

Skjevdeling 

Dersom gjenlevende ektefelle har innbrakt dokumenterbart betydelig større verdier enn 

førstavdøde, bør vedkommende vurdere å skifte. Det vil også innebære at man ikke er bundet 

av de rådighetsbegrensninger et uskifte har. Dersom man først har overtatt boet i uskifte, 

bortfaller retten til senere skjevdeling bort. 

 

Gjenlevende har bruksrett 

Gjenlevende ektefelle velger som regel å sitte i uskiftet bo. Det er vanligvis fornuftig, men 

ikke alltid. Ektefellens alder, boets størrelse, skjevdelingsmidler, livsforsikringer og om 

arvingene er felles livsarvinger eller særkullsbarn, er momenter som kan trekke i en annen 

retning. Man skal være klar over at alt gjenlevende senere erverver og investerer i 

formuesøkning, går inn i uskifteboet. Det kan bl.a. bety at verdistigning på boligen kan gjøre 

det mer kostbart, dersom gjenlevende senere skulle ønske å skifte. 

Dersom særkullsbarn samtykker i uskifte og lengstlevende derved blir boende i fellesboligen, 

knyttes det gjerne til visse begrensninger til bruksretten, for eksempel ingen rett til belåning, 

fremleie eller rett for husstandsmedlem til å tre inn i leieforholdet. 

At gjenlevende overtar boet uskiftet, innebærer at skifteoppgjøret etter avdøde utsettes. 

Gjenlevende har bruksrett til hele boet, og kan disponere over formuen på nesten samme måte 

som om hun eller han var eier. Den lengstlevende kan likevel ikke uten samtykke fra 

arvingene gi gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. Det gjelder også gavesalg 

(overdra til en lavere pris enn ev. takst). Tidligere var det et absolutt forbud mot å gi bort 

(eller gaveselge) fast eiendom uansett verdi. Dette er nå endret slik at det er verdien av den 

faste eiendom som må vurderes opp mot hele uskifteformuen.  

Dersom arvinger krever gaven omstøtt, kan det kreves at gavemottakeren tilbakefører gavens 

verdi, men ikke nødvendigvis selve gaven. 

 

Når lengstlevende blir sittende i uskifte med felleseiemidler til sin død, deles boet i to like 

deler som deretter fordeles slik at fellesbarna får arv både etter mor og far mens særkullsbarna 

bare får arv etter førstavdøde.  
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Samboers rett til uskifte 

Dersom gjenlevende samboer har, har hatt eller venter barn med avdøde, har vedkommende 

rett til å overta i uskifte felles bolig og innbo samt bil og fritidseiendom med innbo dersom 

det tjente til felles bruk for samboerne. Det gjelder selv om avdøde hadde andre særskilte 

livsarvinger fra tidligere forhold.  

Retten til et slikt «begrenset uskifte» kan bare avgrenses ved testament fra avdøde og dette 

var kjent for lengstlevende. Retten til uskifte bortfaller dersom lengstlevende gifter seg. 

 

Gjennomføringen av skifte – generelle regler 

Skifte betyr oppgjør av et bo med fordeling av bomidlene mellom dem som er berettiget. 

Skiftet kan gjennomføres privat eller offentlig. Hvis en av de som har rett til å kreve skifte 

krever det, skal boet skiftes offentlig. Det skal gjennomføres offentlig skifte i visse tilfeller 

hvor det er umyndige arvinger. Dersom ingen av de arveberettigede vil påta seg ansvaret for 

avdødes forpliktelser, skal det gjennomføres offentlig skifte.  

 

Privat skifte 

Å skifte privat innebærer at arvingene selv kommer til enighet om fordeling av boet, og også 

er villige til å påta seg ansvaret for avdødes gjeld (se proklama). Dette ansvaret er dessuten et 

solidarisk ansvar overfor avdødes kreditorer. Erklæring om at arvingene påtar seg 

forpliktelsen, må gis skifteretten innen 60 dager etter dødsfallet. 

 

Er det usikkerhet rundt avdødes formuesforhold, kan man be Tingretten rykke inn proklama 

før boet overtas til privat skifte. 

 

Offentlig skifte 

Dersom det kreves offentlig skifte, må det ofte stilles garanti for at det offentlige skiftet blir 

betalt. Tingretten (i Oslo: Oslo Byfogdembete) avgjør garantiens størrelse. Når et bo tas under 

offentlig skifte, oppnevnes det en bobestyrer, som regel en advokat. Når bobestyrer 

oppnevnes, skal det betales et gebyr, beregnet på grunnlag av et rettsgebyr som reguleres 

hvert år. I tillegg må betales salær til bobestyrer, utgifter til takseringer og lignende. 

De aller fleste skifter boet privat. Risikoen er vanligvis liten, avhengig av hva slags 

forretninger avdøde har drevet. Det er all grunn til å gjennomgå avdødes selvangivelser og 

undersøke med vedkommendes bankforbindelse. Er det usikkerhet om gjelds- og 

formuesforhold, bør det utstedes proklama. Tingretten vil etter begjæring fra en arving 

utferdige proklama før det avgjøres om boet skal behandles av Tingretten eller skiftes privat. 

Enhver arving/andelseier kan i alminnelighet kreve at eiendelene i boet selges. Når ingen av 

de øvrige loddeierne protesterer, kan imidlertid en loddeier be om å få utlagt bestemte 

eiendeler.  

 

Proklama 

Proklama vil si å varsle kreditorene om at de må melde sine krav innen en viss tidsfrist. 

Regelen er at proklamaet utferdiges av Tingretten (eller Byfogden i Oslo) Proklamaet skal 

rykkes inn to ganger med minst én ukes mellomrom i Norsk Lysningsblad og i en avis som er 

alminnelig lest på stedet. Kunngjøringen skal inneholde en oppfordring til kreditorene om å 

melde sine krav. Hvis kravene ikke meldes innen seks uker, bortfaller de. Avgifts- og 

skattekrav og krav som er sikret ved pant, bortfaller likevel ikke. Skiftes det offentlig, skal det 

alltid utferdiges proklama. 
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Rettstilstand for samboere. 

Forskjell i rettstilstand for ektefeller og samboere.  

Dersom en enke/enkemann ønsker å gifte seg, må vedkommende skifte med sine arvinger, 

uavhengig om det er livsarvinger eller utarvinger.  

Dersom vedkommende i stedet etablerer et samboerforhold, gjelder ingen skifteplikt. 

Nedenstående punkter vil først og fremst ha betydning for enker/enkemenn som sitter i 

uskiftet bo med livsarvinger, og som går inn i et samboerskap med sitt uskiftebo. 

 

Selv om Arvelovsutvalget hadde til hensikt å gjøre ektefeller og samboere tilnærmet likestilt, 

er det likevel en del forhold hvor rettigheter og plikter avhenger av hvorvidt man har 

sivilstatus som «ektefelle» eller «samboer» 

 

Felleseie eller eneeie 
I h.h.t. ekteskapsloven er hovedregelen at det ektefellene erverver i løpet av ekteskapet, skal 

regnes som ervervet i fellesskap, uavhengig av om ervervet skriver seg fra lønnsinntekter, 

eget arbeid eller for eksempel ved virksomhet i hjemmet eller på annen måte.  

Dette gjelder ikke for samboere: Slik reglene er i dag, blir hver enkelt samboer fortsatt eier av 

det han eller hun erverver ved eget arbeid eller kjøper for egen lønnsinntekt. 

 

Gjensidig underholdsplikt 
Ektefeller har en lovbestemt gjensidig underholdsplikt overfor hverandre. Det har ikke 

samboere. Satt på spissen: Hver får sørge for seg og sitt. 

 

Opplysningsplikt 
Ektefeller har gjensidig lovfestet opplysningsplikt hva angår deres økonomi, bl.a. vil en 

ektefelle ha krav på innsyn i den andres selvangivelse. 

Det har ikke samboere. 

 

Hvem «eier» hva? 
Samboere tar med seg inn i samboerskapet hele sin uskifteformue som sitt ene-eie. Det hver 

av dem senere måtte erverve blir fortsatt vedkommendes ene-eie, med mindre det er enighet 

om at det erverves i sameie. 

 

Skifteplikt. 
Dersom en enke/enkemann skulle ønske å inngå nytt ekteskap, plikter han/hun å skifte med 

sine livsarvinger fra sitt tidligere ekteskap, slik at arvingene mottar sin arv etter mor ev. far. 

Det påligger ingen skifteplikt for etablering av samboerskap. Riktignok kan en arving kreve at 

far/mor må skifte etter to års samboerskap eller dersom samboerne venter barn sammen. 

Dersom dette ikke blir krevet, og samboerne ikke selv tar initiativ til å rydde opp, risikerer 

man at to personer blir boende sammen med hvert sitt uskiftebo, og sannsynligvis med mer 

sammenblandet økonomi etter hvert som tiden går og overlater til sine arvinger å måtte ta 

oppryddingen den dagen den første samboeren dør. 

 

Arverett 
Hovedregelen er: En samboer har ingen lovbestemt arverett. Det eneste unntaket er dersom 

samboerne har/har hatt eller venter barn sammen, se pkt. a. 

 

a. Ektefelle har rett til en firedel av arven når arvelater etterlater seg livsarvinger. 
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b. Samboer har rett til en firedel av arven når han/hun og avdøde har (ev. venter) felles 

barn. 

c. Ektefelle har rett til halvparten av arven når arvelater ikke etterlater seg livsarvinger. 

Samboer har ingen lovfestet rett til arv når arvelater ikke etterlater seg livsarvinger 

(dvs. felles barn). 

d. Ektefelle arver alt når avdøde hverken har livsarvinger eller arvinger i  

2. arvegangsklasse (dvs. søsken eller deres livsarvinger) 

Samboer har ingen lovfestet arverett  

 

Økonomiske og juridiske utfordringer ved nye samlivsformer 
Alle samboere bør ha en samboerkontrakt/samlivsavtale samt skrive testament. Lovgiver har 

tatt konsekvensen av at færre inngår formelt ekteskap og gradvis gitt samboere en rettsstilling 

som på enkelte områder kan minne om ekteskap. Juridisk kan dette foranledige utfordringer. I 

utgangspunktet må man anta at mye av poenget med papirløse forhold, var at partene ønsket å 

ha frihet fra de lovene som regulerer ekteskapet. Lovgiver har imidlertid antatt at folk i 

alminnelighet ikke har forstått hva de har gitt seg ut på og heller ikke vet sitt eget beste, en 

oppfatning som i noen tilfelle nok kan være korrekt. Følgelig lever mange samboere farlig, 

sett fra en økonomisk og juridisk synsvinkel. 

 

Samboerkontrakt 
Alt for mange samboere lever uten kontrakt. Derfor kommer mange samboere dårlig ut av det 

økonomiske fellesskapet ved samlivsbrudd. Ofte går det verst ut over kvinnen i forholdet. 

Hun kjøper mat og klær. Han betaler huslån og billån. Ved samlivsbrudd kan han vise til hva 

han har betalt, mens det hun har betalt, er spist opp. Slik er det ikke i når man bryter opp 

formuesforholdet i et ekteskap, der deler partene i prinsippet likt det som er anskaffet under 

samlivet.  

For samboere er det viktig å lage en kontrakt som regulerer oppløsning av formuesforholdet 

ved samlivsbrudd på en rettferdig måte.  

For eldre samboere med et levd liv bak seg og ikke fullt så mange år fremover er det minst 

like viktig å sette opp en samboerkontrakt som kan sikre hverandre en trygg og forutsigbar 

alderdom når den ene blir borte.  Slike kontrakter må skreddersys. De skal ikke tinglyses, men 

en underskrevet avtale er bindende for partene 

Hvorvidt barna aksepterer å utsette hele eller deler av arven, er avhengig av hvor godt 

forholdene er i familien. 

Hvis det er ønskelig at lengstlevende samboer skal beholde felles bolig i sin levetid (en bolig 

han eller hun ikke eier), vil det være aktuelt å forsøke å oppnå en avtale med arvingene der 

man blir enige om at lengstlevende får disponere boligen.  

I slike avtaler er det vanlig å legge inn ulike begrensninger som bruksrett for egen levetid, 

eller til vedkommende får varig opphold på sykehjem eller institusjon, gifter seg eller 

etablerer nytt samboerskap. Det bør være forbud mot salg og pantsettelse, samt fremleie. 

Vedkommende må ikke kunne ta opp andre personer i sin husstand, husstandsfellesskap 

innebærer nemlig rett til fortsatt leiekontrakt hvis hovedpersonene dør.  

 

Vi vil ikke foreslå denne typen kontrakter/testament der det er stor aldersforskjell mellom 

samboerne/ektefellene. Tilfellet der en mann på 70 skaffer seg en ung kone/samboer på 

30 sikrer ikke arvingene sin rett til arv, slik dagens lovgivning forutsetter. 

 

Skulle det ikke være mulig å oppnå enighet, så får man ty til testament. Etter ny arvelov vil 

samboere kunne testamentere hverandre samboerarv med 4xG dersom samboerskapet har vart 

i minst fem år, og de lever sammen ved dødsfallet. Denne arven har prioritet foran 
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livsarvingenes pliktdelsarv. Videre kan testator fritt råde over den såkalte «fri tredel», dvs.. 

etter livsarvingene har mottatt sine to-tredeler. 

 

Skifte (deling) av samboerboet. 

Den dagen den ene dør og samboerne ikke etterlater seg hverken livsarvinger eller testament 

kan/vil følgende skje: 

Det må settes opp en fullstendig oversikt over hva avdøde eide som sitt ene-eie, samt en 

oversikt over hvilke verdier samboerne eventuelt har ervervet i sameie. 

 

De nærmeste slektsarvinger, (dvs. søsken og deres etterkommere) vil være de nærmeste 

arvinger, og vil med loven i hånd kunne kreve hele arven etter avdøde. 

Dersom ingen i den generasjonen lever, vil det kunne dukke opp en fetter eller kusine som vil 

kunne kreve sin lovbestemte arv. (Alle har et syskjenbarn på Gjøvik). 

 

Fjernere slektningen enn fetter/kusiner arver ikke. I så fall kommer staten inn som 

«sluttarving» 

Heller ikke da kommer en samboer inn som arving etter loven. 

 

Det kan ikke gjentas for ofte: Sivilstatus som «samboer» kan være en risikosport. Sørg for å 

sette opp en samboeravtale, kombinert med et testament slik at begge parter vet hva som skjer 

med boet og bolig den dagen den ene går bort.  
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Kapittel 10 - Boligøkonomi og lån 
Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik 
 
For mange nordmenn fungerer boligsparing som den viktigste spareformen til pensjonsalder. 

Sparingen begymmer gjerne tidlig i livsforløpet, og nedbetalt bolig gir økonomisk trygghet i 

form av lavere bokostnader når man kommer til pensjonsalder. Samtidig. med den 

verdiutvilingen i boligmarkedet i Norge de siste årene, kan man ha opparbeidet en viss 

formue i form av boligens verdi. 

 

Imidlertid må man ha et sted å bo. Og det kan derfor synes vanskelig å gjøre hele eller deler 

av den oppsparte formue boligen representerer tilgjengelig for forbruk. Her er det bankene 

kommer inn med tilbud om lån med pant i boligen. 

Lånemuligheter 

Det finnes i utgangspunktet tre ulike lånetyper som bankene tilbyr.  

 

Ordinært boliglån med pant i boligen tilbys av alle banker. Lånet maksimale størrelse 

beregnes vanligvis som en prosendel av boligens verditakst, og utbetales normalt til lånetager 

i én sum. Lånet tilbakebetales vanligvis med et fast terminbeløp (månedlig) som inneholder 

både renter og avdrag i henhold til en fast betalingsplan. Terminbeløpets størrelse er avhengig 

av lånets størrelse, renten og nedbetalingstid.  

 

Boliglån benyttes typisk ved kjøp av bolig. Et boliglån kan imidlertid forhøyes dersom det er 

plass innenfor takstgrensene til andre formål, eksempelvis til vedlikehold, kjøp av bil etc. 

 

I dagens finansmarked er det vanskelig, for ikke å si umulig, å oppnå avdragsfrihet på 

ordinære boliglån. I tillegg skjerper myndighetene stadig kravene til egenkapital for kjøp av 

både primærbolig og sekundærbolig.  
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Ordinært boliglån er den billigste form for lån med pant i egen bolig. 

 

Rammelån og boligkreditt ligner litt på ordinære boliglån, men ytes i form av en låneramme 

med pant i boligen (50-60%). Lånetager bestemmer selv når han vil ta ut penger innenfor de 

gitte rammene. Lånetager belastes for renter kun for den delen av rammen som brukes. 

Enkelte banker krever et mindre gebyr for hele rammebeløpet.  

 

Det avtales en nedbetalingsplan, men terminbeløpet vil kunne variere avhengig av hvor stor 

del av rammen som er tatt ut. Noen banker tilbyr rammelån hvor renten akkumuleres og 

løpende legges til lånets saldo. Rammelånet har gjerne en begrenset løpetid (normalt opp mot 

5 år), hvoretter rammen eventuelt kan fornyes etter en ny kredittvurdering av låntager.  

 

Rammelån er jevnt over dyrere enn ordinære boliglån, men har større fleksibilitet. 

 

Har man en forholdsvis god pensjonsinntekt, annen inntekt eller annen disponibel formue og 

man ønsker å spe på pensjonen med en reserve som kan brukes ved behov, kan rammelån 

være en løsning. Dette gjelder også dersom det ikke er viktig for låntager å sikre ubegrenset 

borett til egen bolig 

 

 

Seniorlån er en låneform med pant i boligen, men hvor låntager verken må betale renter eller 

avdrag så lenge man bor i boligen. Påløpte renter tillegges lånesaldo.  Øm ønskelig kan 

låntaker likevel nedbetale på lånet. 

 

Seniorlån kan ikke kombineres med andre lån i boligen. Har man boliglån fra før med pant i 

boligen, må seniorlånet først brukes til å innfri disse før restbeløpet kan disponeres av 

låntager. Man kan få utbetalt hele beløpet på en gang eller som månedlige utbetalinger.  

 

Er låntager avhengig av å sikre ubegrenset borett i egen bolig, og har en middels eller lav 

pensjonsinntekt, kan det være riktigst å velge et seniorlån. Dette gjelder også dersom du har 

god sikkerhet i boligen, men for lav inntekt eller av andre årsaker ikke får innvilget ordinært 

boliglån eller rammelån. Seniorlån kan derfor være en mulighet som ikke tidligere eksisterte, 

men som nå er verdsatt av mange.   

    

Få pensjonister synes å være misfornøyde etter å ha tatt opp et seniorlån. Skulle noen beklage 

seg, så må det være arvingene. Effekten av renters rente vil begrense arven hvis låntager lever 

lenge. Likevel er det få livsarvinger som protesterer. Flertallet synes å unne sine foreldre en 

økonomisk trygg alderdom. Noen av seniorlånene tas for å gi et kjærkomment forskudd på 

arv i forbindelse med barnebarns kjøp av egen bolig. 

 

Man må imidlertid ikke glemme at man samtidig som man tar et seniorlån, også i praksis gir 

fra seg muligheten til å bytte den gamle boligen mot en mer lettstelt leilighet. Det er derfor 

uhyre viktig å tenke igjennom sin situasjon slik at man er helt sikker på at man skal fortsette å 

bo i boligen, med mindre man har mulighet til å løse inn seniorlånet. 

 

Økonomisk rådgivning sammenhold med juridisk rådgivning 

Senior Norge tilbyr ulik rådgivning for sine medlemmer – både økonomisk og juridisk.  

 

Den juridiske rådgivning utføres av erfarne advokater og jurister ved vårt kontor i Oslo, hvor 

første konsultasjon er gratis. Rådgivningen dekker sentrale områder innen familie-, arv- og 
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skifterett, herunder opprettelse av ektepakt, testament og fremtidsfullmakt. Våre jurister, som 

har lang erfaring fra bl.a. NAV, er også behjelpelig med å finne frem i trygdejungelen. 

Juridisk rådgivning har viktige grensesnitt inn mot seniorøkonomi. 

 

Senior Norge gir våre medlemmer verdifulle råd når det gjelder seniorøkonomi, 

boligspørsmål og beskatning ved kjøp/salg av bolig, og ikke minst betydningen av 

skattemessige forskjeller mellom primærbolig og sekundærbolig.  

 

Vi gir også råd mht. de mulighetene som finnes i det stadig fremvoksende 

seniorboligmarkedet. Vi ser eksempel på mange eldre par hvor en dør, blir varig ufør eller 

kommer permanent på et sykehjem. Gjenlevende eller den hjemmeboende går til det skritt å 

avhende parets bolig og anskaffer en kanskje mindre og rimeligere bolig som er både mer 

praktisk, seniorvennlig og lettstelt.  

Boligrådgivning 

Senior Norge gir våre medlemmer verdifulle tips dersom man planlegger å selge eller kjøpe 

bolig. Det samme gjelder medlemmer som går med tanker om å flytte til en bolig spesielt 

tilrettelagt for seniorenes behov. 

Så noen råd for å rette opp en presset eller «skakkjørt» seniorøkonomi 

Flere, både yngre og eldre, får betalingsproblemer. Hva gjør man da for å unngå dette? 

 

Det er stor overgang fra yrkesaktiv til å bli pensjonist. Inntekten kan falle betydelig gjennom 

avkortning i pensjon og svekket kjøpekraft. Blir man i tillegg enke eller enkemann («fra 2 til 

1») så kan privatøkonomien endre seg dramatisk. Noen må tenke helt nytt og ta grep som får 

innvirkning på sitt økonomiske handlingsrom som pensjonist  

 

• Skaff oversikt og få kontroll over privatøkonomien: 

o Sett opp et månedsbudsjett med utgifter utfra de inntekter du har 

o Før og regnskap og sammenlign dette med budsjettet  

o Hvis budsjettet overskredet reduser utgifter hvis mulig 

 

• Endre livsstil og kutt unødvendige utgifter/aktiviteter.  

 

o F.eks. spør deg selv om en anskaffelse er nødvendig og om den gjør deg 

mer lykkelig. Dette fører til to ting – for det første vil du se at du anskaffer 

deg færre gjenstander fordi du retter søkelys på nødvendighet. Dernest 

fordi de færreste anskaffelser gjør deg mer lykkelig  

 

• Bli kvitt smågjeld og forbruksgjeld 

• Husk at innvilget kredittkortrammer inngår i din totale gjeldseksponering og 

fremkommer nå i det nye norske sentrale gjeldsregisteret som ble innført tidligere i 

2019. 

• Kan smålån og dyre forbrukslån legges inn i økt opplåning med «ledig» pant i din 

bolig? 

• Skaff deg økte inntekter (jobbe i frivillige organisasjoner, eksamensvakt). Har du 

profesjon du kan tilby bedrifter etter endt yrkeskarriere (konsulentvirksomhet). 

• Ikke kausjoner eller garanter for andre da latent garantiansvar kan skape store 

problemer dersom det gjøres gjeldende. Kausjonerer du for barn og barnebarn, 

ikke garanter for mer enn du kan klare å innfri, alternativt ikke mer enn hva du 
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forventer å gi dem som arv. Slikt kausjonsansvar kan også skape problemer ved 

eventuell anskaffelse av ny bolig. 

• Midlertidige tiltak – ta kontakt med fordringshaver, forklar situasjonen og gjør en 

ev. avtale (nedbetalingsplan sammen med fordringshaver) og som du holder, 

alternativt søk om en midlertidig trekkrettighet i banken din inntil det midlertidige 

problemet er over.  

• Har du problem med renter og avdrag til en bank – søk avdragsutsettelse. 

• Få frivillig gjeldsettergivelse, alternativt søk offentlig gjeldsordning 

• I verste fall, realiser verdier du ikke nødvendigvis har daglig behov for (hytte, bil 

og annet). 

• Leie ut deler av boligen 

• Og i helt verste fall – selg boligen din, bli leietager og søk bostøtte. Men da må du 

sikre deg ubegrenset «leierett». 

Vi ser mange både yngre og eldre som ikke «orker» å åpne konvolutter som kommer i posten 

med regninger. Noen kaster faktisk konvoluttene uten å se hva som er inne i. Og da er 

problemene et faktum … forpliktelsene forsvinner ikke med dette og veien er da kort til 

inkasso. 
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Kapittel 11 – Seniorboliger 
Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad 

Om hvordan seniorene vil bo? 

Foretrekker seniorene å bli boende i sitt eget hjem, eller foretrekker de å bytte til en bedre 
tilrettelagt bolig når de trekker på årene?  
Diskusjonen har pågått lenge, og meningene er delte. Hva som er sikkert er at trivelige 
bomiljøer holder oss aktive lenger og kan bidra til å utsette alderdommens sykdomsfase.  
Det fins ingen offisiell definisjon av seniorbolig, men å være minimum 55 år er ofte 
inngangsbilletten til ulike boligsameier eller – fellesskap. 
 

Undersøkelse gir svar 
En undersøkelse Senior Norge har foretatt blant sine medlemmer viser at ni av ti vil bo i 
seniorbolig, og over 80 prosent av dagens seniorer er villige til å betale høyere 
kvadratmeterpris og få mindre plass i en seniorbolig enn i boligen de har i dag.  
Tilgjengelighet og brukervennlighet i gamle og nyere boliger er blant utfordringene man står 
overfor. Situasjonen i dag er at mange kan stå i fare for å bli ”innelåst” i egen bolig, preget av 
fortidens boligutformning.  Ansvaret for å skaffe seg en god bolig for de senere år, ligger 
hovedsakelig hos den enkelte. Ved å ta noen valg mens vi selv kan velge, slipper andre å ta 
våre valg. Kanskje er det mulig å organisere seniorlivet på en måte som er mer vellykket for 
mange enn i dag?  
Senior Norges undersøkelse tyder på at et flertall av seniorene vil bo sentralt i en bolig som 
er fysisk tilrettelagt, slik at de kan bo der selv om helsen skulle bli skrøpelig. Dette inntrykket 
bekreftes av uavhengig forskning. Boligen skal helst ligge i et pulserende miljø, nær 
kommunikasjoner og møtesteder som kjøpesentre, kafeer, butikker og parker. Så godt som 
alle understreker ønsket om tilgang til bistand og service i egen bolig og en høy grad av 
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trygghet og sikkerhet. Hele 70 prosent svarer dessuten at de kunne tenke seg å bo i en eller 
annen form for fellesskap. Gjennom hele livet er det viktig å ha et nettverk rundt seg. Som 
senior er det livsviktig.  
 

Fellesskap i ulike former 
Mange har realisert boligdrømmen allerede. De har solgt eneboligen, rekkehuset eller 
leiligheten de har eid i mange år og kjøpt en mindre, lettstelt leilighet med universell 
utformning, heis og garasje. I tillegg har stadig flere skreddersydde seniorleiligheter dukket 
opp på markedet i de senere år. De finnes i mange former, som rene selveierleiligheter med 
tilgang til ulike nivåer for service, til kommunale seniorleiligheter, kollektivhus og 
bofellesskap.  
 

Skal vare livet ut 
Seniorboliger blir omsatt i det åpne boligmarkedet og er således underlagt det samme 
regimet som øvrige boliger, hvor kjøpesum i første rekke bestemmes av 
etterspørselen.  Forskjellen fra vanlige boliger er at markedet er noe mindre og det påvirker 
prisene et stykke nedover.  I tillegg til prisfordelen er det faktum at boligene er tilpasset med 
livsløpsstandard en stor fordel.  Det betyr at folk kan leve der livet ut.  Også andre ting som 
bomiljø og eventuelle servicetjenester kan være fordeler som veier tungt for mange, men 
livsløpsstandard og pris er å anse som de viktigste fordelene. 
 
Med en voksende andel eldre i befolkningen vil utviklingen og byggingen av gode 
seniorboliger neppe holde tritt med etterspørselen.  Da er det bra at det allerede finnes en 
del gode boligområder med boliger som er bygget med krav om livsløpsstandard.   
 
Selveierboliger med service: Entreprenører, utbyggere og arkitekter har de senere årene 
fått økt interesse for et voksende marked for tilrettelagte seniorboliger. Felles for dette 
markedet er boliger med bemannet resepsjon og felles serviceområder med kjøkken, 
spisestue og salong. Det vil gjerne være et trimrom, terrasse eller hageanlegg, samt en 
gjesteleilighet. Gjennom resepsjonen vil beboerne kunne bestille alt fra hjemmehjelp, skift 
av sengetøy, klesvask, vanning av blomster, hjelp til å bestille billetter og skifte hjul på bilen.  
En ansatt vert eller vertinne vil være behjelpelig med å organisere service for beboerne. Hver 
bolig betaler en serviceavgift som inkluderer bemannet resepsjon, daglig vedlikehold og 
vaktmester.  Alle boliger har alarm, vekterservice, videoovervåket inngangsparti og 
trygghetsalarmer. 
Omsorgsboliger: Ikke alle har råd til å kjøpe dyre leiligheter med resepsjon og service 24 
timer i døgnet. Kommunenes budsjetter rekker heller ikke til å dekke alle behov for 
hjemmebaserte tjenester. Heldigvis finnes det i mange kommuner både en sosial 
boligpolitikk og seniororienterte kommunale boligprosjekter, der rimelige, universelt 
utformede boliger kombineres med service, omsorg og sosialt fellesskap. 
Du må betale husleie for omsorgsboliger eller kommunale boliger, men det er mulig å søke 
om bostøtte fra Husbanken. Kommunen der du bor kan hjelpe deg med å søke om bostøtte 
hvis du trenger det. Boligen er ditt eget hjem, og tildeling av hjemmetjenester skjer som for 
andre hjemmeboende.  
Botilbudene kan ha forskjellige navn i de ulike kommuner. 
Omsorg+ for eksempel er boliger for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men som 
har problemer med å klare seg i egen bolig. Boligene er bemannet hele døgnet. 
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Hvis du har behov for omsorgsbolig eller kommunal bolig, kan du søke kommunen din om 
det. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside eller ved å 
henvende deg til kommunen. 
Etter Senior Norges mening bør etablering av et visst antall rimelige 
seniorboliger/omsorgsboliger være en kommunal oppgave. Seniorboliger kan for øvrig bli en 
god investering for kommunene, som dermed kan spare på sykehjemsutgiftene.  
Kollektivhus: I et kollektiv lever man langt på vei som en familie, med felles økonomi og 
husholdning. I Sverige finnes det nå over 40 såkalte kollektivhus, de fleste organisert i 
foreningen ”Kollektivhus NU”. Danmark har en tilsvarende tradisjon for kollektivhus og 
bofellesskap. Norge ligger her langt etter nabolandene. Å dele bolig med fremmede er ikke 
like opplagt i et grissgrendt land, der folk som sier noen vennlige ord til en ukjent blir 
oppfattet med mistenksomhet. Våre nabofolk lever tettere innpå hverandre og søker 
sammen i venne-, nabo- og familiekretser i langt større grad enn her i landet.  

 

Sjekkliste når du ser etter ny bolig: 

• Heis eller 1. etasje 
• Lave eller ingen terskler – livsløpsstandard 
• Alt på en flate 
• God størrelse på badet 
• Lett tilgang til offentlig kommunikasjon 
• God planløsning og luft og lys 
• Nok plass til å ta med seg de kjæreste møblene 
• Enkel tilgang til dagligvare butikk eller nærsenter 
• Lett tilgjengelige uteområder, helst med universell tilgjengelighet 

(Kilde: 55+.no) 

 

Styrearbeid for seniorer 

Stadig flere eldre velger å flytte til en lettstelt og praktisk bolig når pensjonisttilværelsen 
nærmer seg. Da blir man ofte en populær kandidat til å delta i styret for borettslaget eller 
sameiet. 
Det å sitte i styret for boligsameiet har mange fordeler. Man blir godt kjent både med 
tekniske innretninger og med sine naboer. Man skal imidlertid være klar over at styret er 
ansvarlig for drift og vedlikehold av boligene. Er du klar over hvilket ansvar som påhviler 
styret? Styreansvaret er et personlig ansvar, det vil si at du for eksempel står 
erstatningsansvarlig med din personlige formue for feil du gjør. Riktignok tar domstoler et 
visst hensyn til at styrer i sameier normalt ikke er like profesjonelle som f.eks. et 
aksjeselskaps styre bør være. I tillegg kan styrene kreve at sameiet tar en 
styreansvarsforsikring. Da er det bare de aller grøvste tilfellene av svikt som kan medføre 
økonomisk ansvar for styremedlemmene. Forutsetningen for å komme i ansvar er, rettslig og 
juridisk, at du har opptrådt uaktsomt.  
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Ting å tenke på! 
Dersom du først har sagt ja til en styreplass er det noen enkle regler som kan være lurt å ha i 
bakhodet. 

• For det første er det lurt å ta et kurs i styrearbeid, eventuelt å søke råd hos et 

profesjonelt styremedlem. 

• Sett deg godt inn i lovene som regulerer boligsameiet, enten det er lov om borettslag 

eller lov om eierseksjoner. Du finner dem på lovdata.no. Vær spesielt oppmerksom 

på forbudet mot diskriminering. Det er for eksempel ikke lengre lov å sette 

aldersgrenser for å få kjøpe en leilighet. Er det en aldersgrense i vedtektene må disse 

endres. 

• Sørg for å ha internkontroll i sameiet. Det er lurt å ha en sjekkliste for 

internkontrollen, og gjennomgå den med jevne mellomrom. 

Sørg for å ha oppdatert forskrift om «Helse, miljø og sikkerhet» (HMS) Disse kan man kjøpe 
på www.boligstyret.no. Det viktigste er å ha kjennskap til sikkerhetsforskrifter og følge opp 
disse. Det gjelder brann, men også at utstyr fungerer slik de skal. Lekeapparater må sjekkes 
og repareres ved behov. Det elektriske anlegget må kontrolleres med jevne mellomrom og 
heiser må ha jevnlig vedlikehold og kontrolleres av Heiskontrollen. Generelt må styret jevnlig 
drøfte hva som kan forårsake skade på personer og eiendom og sørge for at man er føre var.  
Det er ikke lov å henge ut folk. Et styre må kunne drøfte interne problemer som angår et 
enkelt medlem uten at det blir kjent i hele sameiet. Derfor er styreprotokollene ikke 
offentlige for borettslagets/sameiets medlemmer.  
I generalforsamlinger og sameiermøter kan det ofte være vanskelig å få folk til å påta seg 
styreverv. Det er mulig å engasjere et profesjonelt styre, men når man hører hva det koster 
blir ofte interessen i salen noe større.  
 

Styrehonorar i borettslag og sameier 

Det er ikke unaturlig at styret for et boligsameie mottar honorar. Borettslagsloven har ingen 
bestemmelser om styrehonorar utover brl. § 8-4 som fastslår at «Eventuelt vederlag til 
styremedlemmene skal fastsetjast av generalforsamlinga.», den tilsvarende bestemmelsen i 
eierseksjonsloven er § 55, tredje ledd, annet punktum som kort og fyndig lyder: "Årsmøtet 
skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene." 
Vanlig praksis synes å være at honoraret fastsettes ut fra boligselskapets størrelse (med 
tillegg for eventuelle særlige forhold som måtte gjøre seg gjeldende), at det vedtas som en 
«rund sum» og at styret selv bestemmer fordelingen av honoraret seg imellom. 
 
(Kilde: obos.no) 
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Kapittel 12 - Ny teknologi gir omsorg, verdighet og trygghet 
Ved tidl. kommunikasjonssjef Christin Engelstad 

Om forbruks- og velferdsteknologi 

Varme hender blir mangelvare når antallet eldre øker frem mot 2030. Da vil selv ikke det rike 

Norge ha råd eller praktisk mulighet til å tilby tilstrekkelig kompetent personell til å dekke 

våre behov. Velferdsteknologi overtar. Velferdsteknologi vil si alle former for teknologi som 

gjør at personer med hjelpebehov kan klare seg mer selv (trygghetsalarmer, «komfyrvakt», 

rullatorer, heis, døråpnere og andre smarte innretninger). Mange flere vil kunne leve et godt 

liv lenger, med ivaretakelse av selvstendighet og verdighet. I praksis dreier det seg om 

smarthusløsninger, hjelpe-, trygghets- og sikkerhetssystemer, roboter til daglig husarbeid og 

pleie, systemer for overvåkning av sykdommer og tilpassede kommunikasjons- og 

servicesystemer. 

 

Velferdsteknologi dreier seg også om slike enkle ting som fargebruk og gode siktlinjer til do, 

kjøkken og seng. Gulv og møbler får kontrastfarger, der dører som ikke skal brukes er malt i 

samme farge som veggen.  Universell utforming er en selvfølge. Leiligheten har ikke terskler, 

og dørene er ekstra brede. Tanken er å skape et samspill mellom teknologi og interiør. 

Smarthusteknologien kan styre det meste, bare fantasien (og økonomien) setter grenser. Her 

er hva du kan vente deg: 

Hjernen: Hjernen i systemet vil være en berøringsskjerm som gir oversikt over dagens 

gjøremål. Brukeren guides gjennom dagen og nye avtaler kommer opp automatisk. 
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Kommunikasjon skjer ved hjelp av taleprosessor. Er det vinter sier den f.eks.: ”Du har en 

avtale hos frisøren i dag. Det er minus 12 grader, så ta på deg kåpen. Drosjen kommer om 10 

minutter.”  

Berøringsskjermen fungerer også som billedtelefon, slik at brukeren kan holde løpende 

kontakt med hjelpeapparatet, familie og venner. Det er bare å trykke på det aktuelle bildet, så 

ringer systemet automatisk opp via Skype, noe som innebærer at oppringningen er gratis.  Du 

kan også legge inn familiealbum med stamtre, bilder av venner og hjelpepersonell. Alle kan 

kontaktes ved berøring.  

Lyssensor: Når du står opp av sengen vil lyset tennes automatisk frem til badet. 

Bevegelsessensorer som sørger for å slå på lyset, reduserer risikoen for at eldre snubler i 

tepper og faller. Nattlys slås på automatisk hvis du står opp om natten.  

Komfyrpåminnelse: Skrur du på komfyren, vil du stadig bli minnet på med talebeskjeder at 

du har slått på platen.  Denne funksjonen kan kombineres med komfyrvakt, som automatisk 

slår av platen.  En kjøleskapsvakt utløser en alarm hvis kjøleskapsdøren blir stående åpen. Det 

kan også knyttes sensorer for vannlekkasje, røykvarsler osv. til systemet.  

TV-assistanse: Denne finessen kan sette på TV-en automatisk og gi beskjed: ”Om tre 

minutter begynner Dagsrevyen”. Systemet kan også slå av når sendingen er slutt.  

Medisindispenser: Dispenseren gir riktige medisiner automatisk. Taleprosessoren gir beskjed 

om når og hvordan medisinen skal tas.  

Dørtelefon: Med kamera og display kan du se hvem som kommer på besøk uten å åpne 

døren.  

Dørtaler: En tidsstyrt sensor registrerer at døren åpnes midt på natten. En talebeskjed vil 

opplyse hva klokken er med informasjon om hvem du kan kontakte om du er urolig.  

Postkassevarsler: Du får beskjed om det er post i postkassen: ”Posten er kommet”.  

Fallsensor: En sensor på kroppen varsler hjelpeapparatet om du faller og ikke straks reiser 

deg opp.  

Vektkontroll: En vekt koblet til systemet registrer vekten og varsler fastlegen om det oppstår 

unormal vektendring.  

Kroppssensorer: Ulike kroppssensorer kan måle hjerterate, temperatur osv., og gi beskjed til 

helsepersonell om du trenger tilsyn. Fastlegen kan også interaktivt ringe opp pasienten og 

(ved hjelp av kamera) se på eventuell skade, vurdere allmenntilstanden osv.  

GPS: En GPS-enhet gir mulighet til rask sporing om du skulle gå deg vill.  

 

Så hva er baksiden av medaljen? Teknologi kan ikke erstatte menneskelig kontakt og er 

sårbart for strømbrudd og datavirus. Teknologisk overvåkning gir dessuten utfordringer i 

forhold til personvernet. Skal den fungere, må velferdsteknologi utvikles på brukernes 

premisser. Det må være enkelt og man må ikke føle seg overvåket. Teknologien er slett ikke 

gratis og jo flere funksjoner, desto høyere pris. Utstyret er imidlertid lett å montere og kan 

installeres på under en time. Hvis kommunene ikke vil kjøpe utstyret, kan de leie det med 

serviceavtale.  

Tradisjonsbundet tenkning, fastlagt strukturer, misforstått motstand mot overvåkning og 

manglende vilje til å investere, bremser fortsatt innføringen av teknologiske løsninger. 

Velferdsteknologi løser imidlertid et praktisk problem og kan gi store samfunnsmessige 

gevinster. Hvis eldre kan bo hjemme lenger, uten for mange utrykninger fra helse- og 

omsorgstjenestene, kan hjemmesykepleien rasjonaliseres enormt. Vi har ikke overskudd av 

leger i Norge og selv enkle undersøkelser kan ikke leveres på dagen. Bruk av sensorer kan 

fange opp urovekkende signaler raskt. Dette vil kunne gi kronikere med f.eks. 

hjertesykdommer, diabetes og KOLS et langt bedre og tryggere liv. Avtaler kan legges inn i 

systemet av omsorgspersonell og pårørende fra PC eller smarttelefon.  
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Seniorvennlig omstilling – et rimelig krav! 

 

Digital og teknologisk utvikling vil gjøre livet enklere og bedre for mange. Det kan 

redusere ensomhet og gi økt hverdagsmestring. Mange eldre ser på utviklingen som 

spennende og tar utfordringene på strak arm. De har smarttelefonen full av nyttige apper, 

leser bok på brett og har full kontroll over bankkontoen på nett.  

Norge er i verdenstoppen på internett; 98 prosent av alle under 67 er på nett.70 prosent av 

alle mellom 70 -80 år er på nett, og av alle mellom 80 – 100 år er 40 prosent på nett.  

Men det digitale samfunnet er i rivende utvikling, og det er vanskelig å henge med for noen 

og hver. 200 000 eldre kan ikke benytte internett, og over 20 prosent lider av digital angst. 

Det betyr at dagligdagse gjøremål blir vanskelige å gjennomføre. Mange eldre vil falle 

gjennom når de må bestille billetter over internett, eller alternativt sitte i lange telefonkøer 

der de må foreta en rekke valg mellom taster. Eller når de må kjøpe togbilletter på automat 

eller alternativt betale en høyere pris. Når bankfilialene stenger, minibankene blir fjernet, 

og alle tjenester overføres til nettet eller bank i butikk, blir mange eldre avhengige av andre. 

Det er uverdig å måtte få hjelp av familie eller andre for å få innsikt i egen økonomi, helse 

og rettigheter fordi samfunnet krever at eldre har tilgang til internett og kjennskap til 

hvordan man bruker det. Det er naivt å tro at de eldstes problemer i den digitale hverdagen 

kan løses ved opplæring alene. De fleste vil forbli ikke-digitale resten av sitt liv.  

Senior Norge ber om at samfunnet sørger for omsorgsfull omstilling i de årene det tar før 

hele befolkningen er digital. Vi krever at ikke minst det offentlige skal pålegges å levere 

tjenester og informasjon på de eldstes premisser. Men eldre har en ulempe ved ikke å ha 

vokst opp med datateknologi, og ved at unge preger utviklingen av ny teknologi og 

programvare. Det er kulturforskjeller mellom unge og gamle på dette området. Senior 

Norge har fremsatt krav om at alle kommuner skal tilby ”digital hjemmehjelp”. Det vil si at 

brukerne av hjemmetjenesten skal kunne få vedtak om hjelp til å utføre nettbaserte tjenester 

som for eksempel nettbank.  
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Kapittel 13 - Veiene til en god pensjonisttilværelse 
Ved generalsekretær Knut Chr. Høvik 
 
«Det er mange veier som fører til Rom». Dette gjelder også veien(e) til en god 
pensjonisttilværelse. Det handler blant annet om at hver enkelt må ta sine egne valg.  
 
Dernest handler det om hvordan du forholder deg til teknologi som vil sette deg bedre i 
stand til å mestre hverdagen. Den digitale hverdagen – f.eks. – har kommet for å bli. Det er 
bedre å akseptere denne sannheten og ta utfordringene på en positiv måte, snarere enn å 
protestere. Senior Norge arbeider imidlertid for at alle aktører i offentlig og privat sektor må 
forstå viktigheten av en såkalt «omsorgsfull» omlegging fra den analoge til den digitale 
hverdagen. Slik kan alle som lider av teknologisk og digital angst, også følge med over i det 
samfunnet som omgir oss av ny teknologi, kunstig intelligens osv.  
 
Det handler også om selv å følge med, og gjøre seg kjent med hvilke tilbud om tjenester din 
kommune har, og som er rettet mot eldre.   

Å foreta egne valg   

En god alderdom og pensjonisttilværelse innebærer for de fleste at man foretar egne valg og 
handlinger som setter en i stand til å forholde seg aktivt til sin egen alderdom. Dette er valg 
og handlinger knyttet til å forberede seg så godt som mulig på den tiden som kommer.  
 
Mange er svært dårlig forberedt, og våkner opp til den første dagen hvor lønnsslippen fra 
arbeidsgiver plutselig er erstattet av pensjonsslippen fra NAV. Det er imidlertid aldri for sent 
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å ta fatt i utfordringene. Det er mye man kan gjøre også etter at man har gått inn i sin «beste 
alder».  
 
Disse valgene og handlingene omfatter ifølge de fleste eldre selv: 
 

• Å ta ansvaret for sin egen helse 

• Å treffe valg som gjør det mulig å bo hjemme i egen bolig lengst mulig 

• Å oppsøke fellesskap med andre 

• Å mestre overgangen fra yrkesliv til pensjonisttilværelse 

• Å delta i nettverk og frivillig arbeid 
 
Mht. tilpasning av sin egen bolig ønsker mange seg tilbud eller tjenester, der man kan få en 
vurdering av egen bolig når det gjelder hvilke tilpasninger som er mulig, og hva tilpasningene 
vil koste.  
 
Å oppsøke felleskap er av stor betydning for egen helse og livskvalitet. Felleskapene må 
imidlertid synliggjøres og vedlikeholdes, samtidig som folk må motiveres og hjelpes til å ta 
dem i bruk. Nettverk man tidligere hadde, og som man var en del av, kan lett forvitre eller 
minke når man eldes. Resultatet kan bli ensomhet og utenforskap med for tidlig fremmarsj 
av aldersbestemte sykdommer (demens o.l.).  
 
Overgang fra yrkesliv til pensjonstilværelse er en mental prosess for mange. Det er viktig at 
hver enkelt selv gjør det man kan for å mestre denne overgangen, samtidig som arbeidsgiver 
gjør sitt for å sikre at overgangen blir så myk og smidig som mulig.  
Deltagelse i nettverk og frivillig arbeid er av meget stor betydning for trivsel hos de eldre. Slik 
deltagelse innebærer at den enkelte selv gjør en samfunnsinnsats samtidig som det har en 
egenverdi for den enkelte. Deltagelse i frivillig arbeid gjør dessuten eldre synlig i 
samfunnsbildet og lokalsamfunnet. Dette er igjen med på å synliggjøre og fremheve 
seniorkraftens positive verdi og former et positivt syn på eldre blant den øvrige 
befolkningen. Deltagelse i nettverk og frivillighet medvirker dessuten også til å øke 
rekrutteringen til frivillighet, som samfunnet er avhengig av. 

Å forholde seg til teknologi 

Den teknologiske og digitale hverdagen er kommet for å bli, og alle må innrette seg etter 
det, uansett alder. Både myndigheter, offentlige virksomheter og næringslivet må imidlertid 
være oppmerksom på viktigheten av en «omsorgsfull omlegging», slik at man får med også 
de som lider av eventuell teknologisk eller digital angst over i den nye hverdagen.   
 
Ditt forhold til bruk av «forbruksteknologi» og «velferdsteknologi», kunnskap/ kompetanse 
og motivasjon til bruk av teknologi er sentrale elementer som kan gjøre overgangen til 
pensjonisttilværelsen myk og smidig. Imidlertid er det en rekke barrierer som mange må 
komme seg over for å «få åpnet døren» til den digitale og teknologiske hverdagen. 
 
Eksempler på forbruksteknologi er smarttelefon, nettbrett, PC, o.l., mens velferdsteknologi 
er innretninger som bidrar til å bevare mestring og selvhjulpenhet f.eks. i egen bolig 
(trygghetsalarmer, «komfyrvakt», rullator, heis, døråpnere og andre smarte innretninger). 
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Via smarttelefon, nettbrett, PC o.l. kan man via sosiale medier holde kontakt med sine 
nettverk (barn, barnebarn, venner og andre) og betale sine regninger via nettbank. 
 
De eldres motivasjon og holdninger til velferdsteknologi og bruk av teknologiske 
hjelpemidler er positivt for overgangen til pensjonisttilværelsen. 
 
Det er imidlertid et generasjonsskifte på gang, hvor dagens og fremtidens eldre er/vil være 
mer åpne for å ta i bruk teknologiske hjelpemidler enn tidligere generasjoner. 
 
 
Mulige anvendelser av teknologi er mange, og vi nevner noen: 
 

• GPS sporing av demente. 

• Innstallering av trappeheiser. 

• Teknologi for trygg fordeling av medisindoser. 

• Styringssystemer som kan overvåke boligen og ditt eget opphold i denne slik som 
bl.a. alarmer, fallsensorer o.l. 

• Og det er mye mer …! 
 
En annen side ved økt teknologi-bruk som trekkes frem, er at det kan føre til ensomhet og 
færre besøk fra hjelpeapparatet.  

Kommunale tilbud om tjenester til eldrebefolkningen  

Eldre har ulik kjennskap til de aktuelle kommunale tilbudene og tjenestene som er rettet 
mot dem, samt til bruken av disse. Kommunene må selv bli flinkere til å utvikle og informere 
om slike tilbud og tjenester. 
 
Mange forbedringer kan gjøres i allerede eksisterende tjenester, samtidig som nye tjenester 
kan utvikles og tilbys de eldre. Vi nevner noen: 
 

• Tilbud om gjennomgang av egen bolig mht. livsløpstilpasninger og kostnader. 

• Felles telefon for alle kommunale tjenester. 

• Flere omsorgsleverandører (både kommunale, privat og ideelle aktører/bedrifter). 

• Kommunale tilbud knyttet til fysisk aktivitet og trim og aktiviteter knyttet til bl.a. 
avislesing, lage mat/spise måltider sammen samt andre praktiske aktiviteter.  

• Flere omsorgsboliger for å møte eldrebølgen. 

• Opplæring i bruk av data og tilgang til PC. 

• Systematisk kartlegging av de eldres behov, prioriteringer og interesser for å få bedre 
forståelse av hva denne delen av befolkningen tenker og ønsker seg videre. 

• Mulighet for avlastning i hjemmet når ektefellen/partneren ikke vil på institusjon, 
eller at vedkommende ikke får plass på institusjon. 

• Synliggjøring av pasientvenner og besøkstjeneste for å forbygge ensomhet. 

Kurs og programmer med søkelys på pensjonisttilværelsen      

Den store utfordringen er som sagt at eldre ikke alltid vet godt nok hva som venter dem i 
pensjonisttilværelsen.  
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Det er en unison oppfatning blant eldre om at forberedende kurs og programmer vil være 
kjærkomment og relevant for å mestre pensjonisttilværelsen. Flere ønsker å delta på slike 
kurs. Slike tilbud vil også lette overgangen fra en yrkesaktiv karriere til pensjonisttilværelsen. 
Flere og flere arbeidsgivere (både private og offentlige) engasjerer seg også for å bidra til at 
overgangen for deres egne (senior)ansatte til pensjonisttilværelsen skal bli så myk og smidig 
som mulig. 
 
Følgende temaer er ønskelig mht. programmenes innhold: 
 

• Overgangen fra yrkesliv til pensjonisttilværelse, hva venter deg, hvordan kan du 
forberede deg?  

• Betydningen av å ta vare på egen helse (mosjon og kosthold) 

• Når to blir en! Hvordan får du det når du sitter igjen alene, hva må du ta tak i, hva har 
kommunen å tilby?  

• Hvordan kan man forebygge ensomhet?  

• Informasjon om kommunale tjenester og hjelpemidler.  

• Muligheter for tilpassinger av egen bolig.  

• Juridisk bistand (arv, testamentoppsett, håndtering av dødsbo m.m.).  

• Økonomisk bistand (pensjonsplanlegging, pensjonssparing og boligøkonomi) 

• Digital hverdag (bruk av dataverktøy)  
 
Slike kurs bør tilbys tidlig til seniorer også før man går ut av yrkeslivet, eller på det tidspunkt 
man blir pensjonist.  
 
Det er særlig to behovsområder som utkrystalliserer seg mht. «veien til en god 
pensjonisttilværelse» som fremmer mestring blant eldre og derved letter overgangen til en 
ny fase i livet:  
 

• Rådgivning, kurs og opplæring. 

• Informasjon om, engasjement i og utvikling av frivillig arbeid (f.eks. engasjement fra 
politikk og samfunnsliv til idrett og omsorg/praktisk hjelp), for å dekke de eldres 
behov for sosial kontakt, mening og innhold i livet. 

 
Mange kommuner mangler en proaktiv holdning til pensjonister. Overgangen til 
pensjonisttilværelsen utnyttes ikke godt nok for å nå de eldre og stimulerer ikke til proaktivt 
engasjement.  

Aktører 

Følgende aktører kan ha roller i å møte de behov som er skissert: 
 

• Tjenesteleverandører omsorg (offentlige, private og ideelle) 

• Kursholdere og kursutviklere 

• Frivillige organisasjoner 

• Tilbydere av rådgivningstjenester, eksempelvis utbyggere av boliger tilpasset eldre, 
ny teknologi, finansielle tjenester m.m. 
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Aktuelle kommunale tiltak  

Følgende forslag til tiltak eller aktiviteter kan bidra til at eldre blir bedre forberedt og bedre 
vil kunne mestre overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist og etter hvert å kunne håndtere økt 
avhengighet av tekniske hjelpemidler og hjelp:  
 

• Kommunen bør ha et overordnet ansvar for at tilbud til eldre blir koordinert og at 
disse når alle eldre i kommunen. 

• En koordinator, evt. koordinerende forum som koordinerer innsats mellom offentlige 
tjenester, private leverandører og frivillige. 

• Et «velkommen som pensjonist/senior» informasjonsskriv som sikrer at nødvendig 
informasjon når frem til alle nye pensjonister i kommunen.  

• Tilbud om samtaler med nye pensjonister, gjerne basert på en samtale-mal hvor det 
informeres om relevante tilbud samt kartlegges de eldres ressurser og behov.  

• Koordinator eller et koordinerende utvalg som lager og vedlikeholder lister over 
tilbud i forbindelse med overgangen fra å være yrkesaktiv til å bli pensjonist. Det kan 
være et informasjonsskriv som presenterer flere aktiviteter, tilbud og/eller «kurs».  

• Utvikling og sammensetting av helhetlige kurs. De fleste kurs som finnes er praktiske 
og tekniske, men få kurs tar for seg den «psykologiske og mentale siden» ved å gå inn 
i en ny fase av livet; kurs som også har eksistensielle temaer. 

• Bruk av arrangementer/messer i lokalsamfunnet med presentasjon og profilering av 
lag, foreninger og tilbud om kurs sammenholdt med eventuell rådgivning med tanke 
på bolig, velferdsteknologi, seniorøkonomi, helse m.m. Flere kommuner må kunne gå 
sammen om dette i et interkommunalt samarbeid.  

• En betydelig utfordring blant eldre er ensomhet, angst og depresjoner. Planer bør 
lages for hvordan man kan fange opp de som er i fare for å falle inn i gruppen av 
ensomme/angstfulle/depressive, og som ikke deltar i samfunnet.  

• Gjennom frivillig arbeid overføres det mye «taus kunnskap» begge veier, både 
mellom den frivillige og den som oppsøkes. Dette er en viktig form for kunnskap som 
dels er generasjons-spesifikk, og som det er nødvendig å ta vare på. Dette kan være 
utgangspunkt for eksempelvis tiltak for enslige.  

• Samarbeid med andre arrangementer i bygda/lokalsamfunnet/kommune for å 
synliggjøre den frivillige innsatsen bedre.  


