
 

Referat fra studietur 16.-17. september 2021 
 

Deltagere 

Lørenskog: Agnete Nygaard 

Modum: Silje Bergum og Lena L. Torgersen 

Oslo, bydel Nordre Aker: Elin B. Linløkken og Ann-Cathrin Holm 

Hemsedal: Henrik Thorset og Hans Vidar Sørensen 

Fredrikstad: Mona Skogen og Solbjørg Aleksandersen 

Fylket: Anita Panman, Kristin Ekbråthen og Hege Aae 

 

Program 

Vi besøkte: 

- Margrethe Henden Aaraas på Aaraas gård i Nittedal 

- Linda Bakke på Penningrud gård på Stavsjø 

- Ingunn Sigstad Moen på Lillehov gård på Løten. 

Alle tre steder var også kommuneansatte til stede som representanter for kjøperne av IPT-tjenester. 

Se ellers detaljert program for turen i invitasjonen. 

Vi samler inn kravspesifikasjoner fra kommunene vi var i kontakt med og samler opp. 

 

Aaraas gård, Nittedal kommune  

 

Til stede: Margrethe Henden Aaraas (tilbyder) og Bente Næss (fagleder på Husebyjordet 

aktivitetssenter, Lillestrøm kommune) 

- Margrete er utdannet journalist. Jobbet mye innen kultur. Flyttet til odelsgården i 2011. Har 

fått noe støtte av Innovasjon Norge til å sette i stand bygninger på gården.  

- Margrethes motivasjon kommer av erfaring med å ha personer med demens i nær relasjon 

og ønsket om å fylle hverdagen med noe meningsfullt.  

- Hun har kurs i demensomsorgens ABC, kurs om fremtidsfullmakt, pårørendeskole/kurs.  

- Hun har KST-kurs (kognitiv stimuleringsterapi) som brukes aktivt. Fått gode tilbakemeldinger 

på dette. 

- Startet i 2016 med IPT. Fra 2019 tilbud 4 dager pr uke.  

- Margrethe/gården henter ikke brukerne, det er kommunens ansvar. 

- Seniorkafe 1 dag i uka – fredager kl. 10-14. Hun har fått midler fra statsforvalteren. Dette er 

et tilbud for alle over 65 år og skal motivere brukerne til trening og fellesskap.  

- Fra 2019 samarbeid med 2 kommuner. Nittedal og Lillestrøm har 2 dager hver per uke.  

- Jobber etter årshjul, med forbehold om endringer fra dag til dag. 

- Hun er glad kommunen har en egen «rolle». Hun opplever mer innpass da hun ikke er 

profesjonell utøver, fagpersonene tar den profesjonelle rollen.  



 
- Gode relasjoner vel så viktig som aktivitetene. 

- Det er god dialog mellom tilbyder og kjøper.  

- Pårørende har en viktig kompetanse 

- En god avtale som er tydelig på hvem som har ansvar for hva. Reforhandling en gang i året. 

- Har Airbnb-leilighet som også er blitt utprøvd som avlastningsleilighet for én uke – søndag til 

søndag. Hjemmetjenesten kan bidra morgen og kveld. Bruker har vært med på aktivitet 2 

ganger i løpet av uka. Tar ellers kontakt med Margrethe når hun var «selskapssyk». 

- Avlastningstilbudet blir fattet som enkeltvedtak. Bruker må å være kjent på gården fra før.  

Kriterier:  

- Demensdiagnose eller kognitiv svikt.  

- Må kunne komme seg selvstendig inn i bilen.  

- Selvstendig i toalettsituasjon.  

- Utbytte av å være i et sosialt fellesskap.  

- Nittedal og Lillestrøm har litt ulike kriterier. 

Økonomi:  

- Aaraas er ikke medlem av Inn på Tunet SA, hun mener hun er en viktig del av produktet hun 

selger og at det er viktig at hun er aktiv i salget av tjenesten. Har et AS hvor det faktureres 

fra.  

- Avlastning. Margrethe får godtgjøring pr. døgn for å være på vakt. Foreløpig bare testet ut, 

ingen fast avtale.  

- Offentlig innkjøpskriterier.  

Nittedal: 

- Avtale siden 2016, to dager i uken.  

- Har en fast ansatt fra kommunen og 4 frivillige.  

- De frivillige har meldt sin interesse etter å ha lest i lokalavisa om tilbudet (pensjonister)  

- Har egen fast liste med kriterier (selvstendig i toalettsituasjonen og utbytte av å være i 

sosialt fellesskap.  

Lillestrøm (90 000 innbyggere):  

- Har tilbud to ganger i uken.  

- Har 2 ansatte (helsefagarbeider og noen ufaglærte) Ansatte i aktivitetssenter er 

ergo/fysio/sykepleier.  

- Kommunen har egen bil – henter og bringer. 

- De er på hjemmebesøk for å «selge» tilbudet.  

- Sliter med å få frivillige. Men jobber med å få noen via frivillighetssentralen.  

- Lillestrøm kommune har 8 aktivitetssenter (3 tilrettelagte herunder somatisk, kognitiv svikt) 

- Har Husebyjordet andelslandbruk, kveldsgrupper, og turgrupper.  

  



 
Penningrud gård, Stavsjø 

 

Til stede: Linda Bakke (tilbyder), Ingvild Røe (helse- og omsorgsrådgiver, Ringsaker kommune) og Evy 

Marken Wilhelmsen (innkjøpsrådgiver, Ringsaker kommune) 

Heidi Bakke er bonde og sykepleier. Gården er Inn på tunet-godkjent. 

 

• Tilbyder vant anbudet og avtalen ble gjort med kommunen august 2019, startet opp 

tilbudet 1. oktober 2019 med 6 personer, 2 dager i uken. Behovet for flere dager 

økte raskt og fra 01.01.2020 var det 3 dager pr uke (man-,ons- og fredag). 

• Hun har en ansatt – dvs vedkommende er ansatt hos tilbyder. 

• Driften begynte i bryggerhuset- et lite hus på tunet som hører til gården. 

• Tilbyder har søkt midler fra innovasjon Norge og fått støtte til oppstart og drift. 

Mottok et etableringstilskudd for å komme i gang. 

• Hun har pusset opp et stort rom i låven som nå er aktivitetsrommet med nødvendige 

sanitære rom. Rommet er stort og luftig - inneholder kjøkken og stort fellesrom. 

• Det er også bygget et verksted som brukes som en del av dagaktiviteten- de lager 

fuglekasser, insektshotell og div. annet trearbeid. De har blant annet laget skilt som 

de skal henge opp rundt turstien de ofte benytter. Brukerne har selv valgt at det skal 

stå «Inn på tunet» på skiltene til turstien – da vet de hvilken løype de går, dersom de 

er alene eller kommer bort fra gruppen. 

• Brukerne er i alder fra 51-82 år. Fysisk form er viktigere enn alder. 6 av brukerne er 

der 2 dager pr uke og 6 har 1 dag pr uke. 

• De som søker seg dit får 2 gratis prøvedager for vurdering om dette er et tilbud som 

passer – og her er som sagt fysikk viktigere enn alder. Søkere har ingen andre 

dagtilbud før de kommer hit. 

• Transport – tilbyder og den ansatte henter brukerne. Dagtilbudet starter når 

kjøreturen starter. 

• Sluttkriterier: 

→ Behov for mye 1-1 oppfølging. 

→ Ikke nyttiggjør seg sosialt samvær med andre. 



 
→ Tilbudet strekker seg langt og gjerne litt lengre for at brukeren skal kunne ha 

dette tilbudet, men i vurderingen må det også tas hensyn til de friskere 

brukerne på tilbudet. 

→ Tilbyder jobber også tett med kommunens eget dagsenter i overføringen til 

nytt tilbud for å få en myk overgang. 

• Tilbyder skriver rapport, det er tiltaksplan og mål på alle brukerne. 

• Det er frivillige som jobber her- tilbyder er aktiv i et kor, og flere av medlemmene i 

koret jobber litt i dagtilbudet. 

• Vurderer å tilby avlastning kveld og helg på gården, men ønsker å utvide dagtilbudet 

til 5 dager per uke før eventuelle avlastning blir aktuelt 

• At tilbyder er sykepleier, bidrar til å trygge pårørende 

 

Økonomi og anskaffelse 

• Det ble gjennomført dialogmøte før kravspesifikasjon ble satt og det ble utlyst i 

doffin. Besøkte de interesserte gårdene. 2 av 3 interesserte gårder kom med et 

tilbud. 

• Forskrift om offentlig anskaffelse, del 1, 2, 3 og 4. Del 4 gjelder anskaffelse av helse- 

og sosialtjenester. Om prisen er over 7,2 mill er det et krav at man følger del 1 i 

forskriften. Er det under denne summen er kriteriene enklere, de trenger bl.a. ikke å 

være i prioritert rekkefølge – altså kriterier uten vekting. kan man invitere 3 

leverandører.  

• Dagspris per bruker. Kommunen betaler for minimum 4 brukere uavhengig av hvor 

mange som kommer.  

• 2+1+1 års avtale 

  



 
Lillehov gård, Løten 

 

Til stede: Ingunn Sigstad Moen (tilbyder) og Tore Edvardsen (stabssjef i Løten kommune) 

Se også egen presentasjon fra Ingunn. 

Tilbyder Ingun har med stabssjef Tore Edvardsen fra Løten kommune  

o Ingunn har drevet Inn på tunet i 17 år. Stor interesse for brukergruppen. Gikk etablererskole 

o 5 dager per uke, 5 timer inkl. transport, 6 brukere per dag, 2 ansatte hver dag (sykepleier, 

aktivitør og pedagog). Aktivitør er ansatt i kommunen. 

o Har to avtaler – eldre med demens 2 dager pr uke. tirs og tors (Interkommunalt: Løten, 

Hamar, Stange).  Yngre med demens 3 dager pr uke – mand, onsd og fred (Løten kommune)  

o Startet tilbud for yngre personer med demens i 2014. Samarbeidet med demensforeningen 

om økonomisk støtte. Demensforeningen søkte støtte hos Extrastiftelsen (det er kun 

foreninger som kan søke) 

o Har avtaler med Hamar, Løten og Stange kommuner. 3 brukere fra hver kommune. den 

yngste pt er 53 år. 

 

Brukerne og pårørende: 

o Dynamikk i gruppen er viktig - at gruppen passer sammen  

o Må være i fysisk god form. På eldregruppa kan bruke rullator. På yngregruppa må gå uten 

hjelpemidler da de bruker skogen en del. Må kunne nyttiggjøre seg aktivitetene. 

o Den tyngste jobben er å få personene til å begynne på tilbudet. Ingunn tar hjemmebesøk hos 

de som skal begynne. Avhengig av at pårørende er med og motiverer for å få mange til å 

begynne.  

o Det er anbefalt min 2 dager i uken – dette for å bli kjent med hver andre personal/bruker.  

o Noen har 3 dager, andre har 2 dager. De fleste har 2 dager. Har også forsøkt at noen har 4 

dager – ved behov er det fleksibilitet på antall dager.   

o Tilbudet gir avlastning og trygghet for pårørende. Viktig for pårørende at deres bruker har 

det bra. Kommunikasjon med foregår via facebook. (det finnes også en app - Jodacare) 

 

Praktisk rundt tilbudet: 

o Transporten er en del av tilbudet. Noen synes sturen er veldig hyggelig. Personene fra Løten 

blir hentet i taxi. Ingunn har en 7-seter som blir brukt til å hente de andre. Hneting tar 1 ½ 

time. (Om ferdigheter: det å ta på seg bilbelte er en av de ferdighetene som tidlig i demens 

forløpet blir vanskelig.) 

o Dagtilbudet holder til i bryggerhuset. Fått noe støtte fra Innovasjon Norge.  

o Jorden på gården er forpaktet bort. Har ikke produksjonsdyr, men hobbydyr - Katt. Kanin. 

Høner.  

o Møter en gang per måned med kommunal demenskoordinator 

 

 

Oppstart av tilbudet:  



 
o Viktig at det var et tilbud kommunen hadde bruk for. Møtte mange positive folk i 

kommunen. I kommuneplanen kom det frem at kommunen har et ønske om å etablere et 

Inn på tunet-tilbud. Ingunn fortalte at det var en fordel at hun kjente kommunen. 

o Startet med 1-årig prøveprosjekt – brukte første året på å fylle opp gruppa med brukere. 1 år 

er for kort som prøveprosjekt. Har nå 3-årige kontrakter. Siste runde var anbudsrunde – har 

nå 2-års kontrakt med 1+1 år opsjon. 

 

Suksessfaktorer: 

o Positive ledere som ser muligheter 

o Fagkompetanse – viktig for kommunen at det er på gården, enten hos tilbyder eller andre 

som jobber i tilbudet 

o Gode relasjoner og nettverksbygging med kommunen. 

Innkjøpskompetanse – dette har endret seg over tid. Det er mye jobb med anbudsrunder, 

viktig å først etablere et prøveposjekt, finne den løsningen som passer kommunen og 

tilbyder best, lage sømløse tjenester – lage pasientforløpene så gode som mulig.  

 

Innholdet i tilbudet: 

o Viktig å tilrettelegge for hver enkelt. Brukerne tas med inn i planleggingen. Personalet har 

planleggingsdag hvert halvår. Halvårsplanen er fleksibel. Personsentrert omsorg. 

o Inn på tunet er en frittliggende modell som gir hjemmekoselig miljø – go`følelse.  

o Lavterskel 

o Landlige omgivelser. Kontakt med dyr.  

o Bruker hagen og skogen mye. Har koie og gapahuk i skogen. Gangsti rundt jordet 1km hvor 

man også kan gå med rullator.  Har omgivelser som innbyr til fysisk aktivitet.  

o Aktiviteter knyttet opp til årstider og arbeidsoppgaver på gården: Bruker årstidene med bla 

bærturer på høsten. Sylter – brukerne får alltid med litt hjem 

o Bruker egne råvarer i matlagingen. Lager varm lunsj hver dag – enkle ting.  (Får egentlig varm 

lunsj fra sykehjemmet).  

o Snekkerbua blir hyppig brukt om vinteren.  

o Vedkløyving – pakker ved for salg – en intern pris for brukerne og en ekstern pris. 

o Det som lages selges på facebook eller på pårørendefester. Penger går til kafébesøk, 

museum og lignende. 

o Feirer alltid bursdag. 

o Har juleavslutning og sommerfest med pårørende. 

o Skal starte brukerskole hvis gruppa ønsker det. Henter inn kompetanse fra kommunen. Sist 

det var brukerskole: avsluttet med besøk hos NAV – besøksleilighet med teknologi for 

personer med kognitiv svikt.  

 

Vurdering av når brukerne må videre: 

o Observasjon av brukerne viktig – ser fort forandringer.  

o Dokumentasjon på Gerica som er kommunens dokumentasjonssystem.  Dokumenterer 

daglig. Har samarbeid med 2 av 3 kommuner – skriver daglig logg. 



 
o Har mye telefonkontakt med hjemmesykepleie og demenskoordinatorer.  

o Når bruker ikke lenger kan nyttiggjøre seg tilbudet, ikke fyller kravene til fysisk nivå og har et 

behov for et annet omsorgsnivå er det på tide at brukerne slutter i IPT-tilbudet. De fleste 

som slutter har da behov for tilbud med heldøgnsomsorg. Er en sårbargruppe og det er 

vanskelig å få overgangen god. Mange knytter seg veldig til personalet.  

Tilbudet bidrar til: 

o Struktur i hverdagen 

o Sosial støtte 

o Opplevelse av felleskapet 

o Avlastning for pårørende 

o Dagaktivitet er viktig fordi personer med demens har lite initiativ. Dagaktivitet er 

miljøbehandling som tar vare på restfunksjonsevne. 

 

 

INNKJØP v/Tore Edvardsen fra Løten kommune: 

o 2011 brukte «Inn på Tunet» konsept – nytt på den tiden. Utfordring å skaffe den type 

tjenester. 

o Krevende fordi tjenesten overlates til tilbyder. Kommunen må likevel følge med. Har 

ansvaret for kvaliteten.  

o Krav; Alle tilbydere må oppfylle inn på tunet sine kvalitets krav – godkjent gård. Standarden 

ivaretar alle krav.    

o Må finne den gruppen tilbudet passer for. En gruppe – Avtale for en gruppe – rammeavtale. 

o Rammeavtaleleverandør – lurt å ha parallelle avtaler (evt. interkommunale avtaler). 

o Ingunn har 3 avtaler - 1 avtale med hver kommune.  

 

o Kravspesifikasjon er det viktigste; hva har vi behov for? 

- Tips: se hva andre har gjort – også viktig å spørre hva de ville gjort annerledes neste 

gang. 

- Hvordan passer dette inn i egen organisasjon? 

- Ha med innkjøpsansvarlige i kommunen 

- Leverandørkonferanse ved utlysning – gikk igjennom kravspek. og mulighet for å 

stille spørsmål.  

- Bruke mal – «tvinge de til å svar på det samme. Forenkler jobben med å evaluere.  

o Ved anbud – kan ikke kreve inn på tunet godkjent gård, men kan kreve at gården innfrir 

standarden til Stiftelsen Norsk Mat (tidligere Matmerk). Dette for å ikke utelukke noen 

leverandører. Må i såfall ha en grunn til å ekskludere.  

o Inn på tunet – ikke svaret på alt, men en viktig del av tjenestetilbudet. Tenk hva brukerne 

har behov for.  

o Til info/tips: Oslo kommune satt i et anbud krav om en hvis % overskudd – ville ikke ha 

leverandør som gikk med underskudd. Underskudd tilsier at de heller ikke kan levere gode 

tjenester.  

 


