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Dagens agenda

• Hva dagaktivitetstilbud er og mulige 
effekter for brukerne.

• Hva et Inn på tunet-dagaktivitetstilbud er 
(overordnet).

• Forankring og satsning på 
dagaktivitetstilbud i Norge.

• Lover, krav og vedtak tilbyder må forholde 
seg til.

• Ansvar og samarbeid mellom kommunen 
og Inn på tunet-tilbyder.



• https://forskning.no/demens-helsetjenester-medisinske-metoder/demensomsorg-pa-gard-gir-store-smil/1764315



Hva er et dagaktivitetstilbud?

Et dagaktivitetstilbud til personer med demens skal aktivisere, 
stimulere, gi gode opplevelser og meningsfulle dager. 

Tilbudet skal bidra til å ivareta personens funksjoner i dagliglivet, 
fremme livskvalitet og forebygge eller redusere isolasjon og 
ensomhetsfølelse. Tilbudet vil også kunne gi avlastning og støtte 
til pårørende.

Håndbok for dagaktivitetstilbud for personer med demens. 

Boka gir tips og gode råd og kan lastes ned gratis. 
https://butikk.aldringoghelse.no/demens/dagaktivitetstilbud-for-
personer-med-demens-en-haandbok-1

https://butikk.aldringoghelse.no/demens/dagaktivitetstilbud-for-personer-med-demens-en-haandbok-1


For noen ganger så sier
han at det er kjedelig og at 
han blir litt lei av å kaste
ballong til hverandre, og 
ikke noe annet. Men dere
er jo ute og går tur? sier
jeg. Ja, men hvis det 
regner eller hvis det er
glatt eller hvis det er kaldt, 
da er de inne.



Selv om mannen min kan kjede
seg på tilbudet, trives han jevnt
over bra der, særlig hvis det skjer
noe ekstra. Her om dagen hadde
de hatt rødvin og den kulturelle
trillebagen var på besøk og han
hadde danset. Sånne ting synes
han er hyggelig.



Forskning på effekten av dagaktivitetstilbud

«Effects and cost of a day care centre programme designed for 
people with dementia – a 24 month controlled study» (ECOD)

To hovedfunn:

1. Dagaktivitetstilbud gir økt livskvalitet, men utsetter ikke 
behovet for sykehjemsplass.

2. Dagaktivitetstilbud for personer med demens gir 
avlastning for pårørende hvis det er individuelt 
tilrettelagt og personen med demens trives der.

Les mer om forskningen på Aldring og helses side

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3686-5
https://www.aldringoghelse.no/ah-archive/documents/DA-2015-2_Dagaktivitetstilbud_for_personer_med_demens_-_gir_det_avlastning_for_TyhC2ub.pdf
https://www.aldringoghelse.no/kan-dagtilbud-utsette-behovet-for-sykehjemsplass/


Film: Inn på tunet for 
personer med demens i 

Møre og Romsdal

https://youtu.be/ZXF3OCfcCQg?t=83


Inn på tunet-dagaktivitetstilbud

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på 
gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt 
arbeid, mestring, utvikling og trivsel.

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og 
arbeidet der.

Godkjente Inn på tunet-tilbydere

Inn på tunet Norge SA

Nyttige dokumenter (Norsk Mat)

Forskningsprosjekt Demensomsorg på gård

Inn på tunet-dagaktivitetstilbud er en av flere måter å organisere 
dagaktivitetstilbud til personer med demens på.

https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/finn-gaard
https://www.innpatunet.no/
https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/nyttige-dokumenter
https://demensomsorgpagard.no/


Gruppeoppgave 1

Tenkt gjennom og diskuter:

1. På hvilken måte kan et IPT-dagaktivitetstilbud være et godt 
supplement til andre dagaktivitetstilbud i vår kommune?

2. Hva mener du/dere er den største hindringen for å etablere flere 
slike tilbud?



Nasjonal håndbok
• Gir veiledning for planlegging, etablering og for 

driften.

• Gir nye ideer til videreutvikling av tilbudet.

• Sikrer høy kvalitet på dagaktivitetstilbudet.

• Er et støtteverktøy og oppslagsverk for IPT-tilbyderne 
og kommunene.

Håndboken kan bestilles her (gratis) 

Lenke til digital versjon

E-læring om demensomsorg for bønder 
kommer høsten 2021.

https://butikk.aldringoghelse.no/demens/inn-paa-tunet
https://butikk.aldringoghelse.no/demens/inn-paa-tunet-digital-versjon




Økende behov til tilrettelagte tjenester

Hvor mange personer med demens er det i deres kommune? https://demenskartet.no/

https://demenskartet.no/


Forankring i nasjonal satsning 

Demensplan 2025

Regjeringen vil videreføre arbeidet med å synliggjøre og utvikle Inn på 
tunet som aktuelt tjenestetilbud i demensomsorgen. Videre arbeid skal 
baseres på forskning fra blant annet Demensomsorg på gård og et eget 
pilotprosjekt for demensomsorg i regjeringens satsing Inn på tunet-
løftet 2 (2020–2022). 

Videre nevnes e-læringen om demensomsorg til Inn på tunet-bønder.



Demensplan 2015

Dagaktivitetstilbud; ett av tre store satsningsområder.

• Utvikling av materiell, kursing og veiledning til 
kommuner.

• Inn på tunet- håndbok.

• Tilskuddsordning for kommunale dagaktivitetstilbud 
for hjemmeboende personer med demens (fra 2012). 
• Beregning av behov: 9200 plasser.

• Bevilget midler til etablering: ca. 5000 plasser.

• Søkt om og gitt tilskudd: 2500 plasser i perioden 2012-
2014. 



Demensplan 2020

Satsningen på dagaktivitetstilbud fortsatte

• Tilskuddsordning

• Prosjekter om ulike modeller av dagaktivitetstilbud.

• Ny Håndbok: «Dagaktivitetstilbud for personer med 
demens».

• 01.01.2020. Tilrettelagte dagaktivitetstilbud til personer 
med demens ble en lovpålagt tjeneste.





En lovpliktig tjeneste 
fra 2020

Helse- og omsorgstjenesteloven
§ 3.2, pnk.7

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_3


Eksempel på vedtak

Du er innvilget dagopphold ved Inn på tunet 3 dager per uke.
Formålet med oppholdet: sosial aktivitet og opprettholde fysisk, psykisk og 
sosiale funksjoner.

Vedtaket er hjemlet i:
Helse og omsorgstjenesteloven §3-2, 1.-ledd, nr. 6B og §3-1, 1.-ledd
(kommunens ansvar og plikt til å tilby tjenester)
og
Pasient og brukerrettighetsloven §2-1, a, 2-ledd 
(Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra 
kommunen)



Dagaktivitetstilbud gitt som 
avlastning

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
(helse- og omsorgstjenesteloven)

§ 3-6.Kommunens ansvar overfor pårørende

Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal 
kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant 
annet i form av:

1. opplæring og veiledning

2. avlastningstiltak

3. omsorgsstønad

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_3


https://vimeo.com/251449172


Krav til tjenesten og ansvar

Tjenestene kan ytes av kommunen selv eller ved at kommunen inngår 
avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. Sistnevnte kan 
blant annet være aktuelt ved dagaktivitetstilbud ved at kommunen for 
eksempel inngår avtale med private Inn på tunet-aktører. 

Når andre aktører utfører helse og omsorgstjenester på vegne av 
kommunen, er de omfattet av kravene i helse- og 
omsorgstjenesteloven, blant annet plikten til å tilby og yte forsvarlige 
tjenester. Uavhengig av organisering har kommunen alltid det 
overordnede ansvaret for tjenestene.



Sentrale lover

• pasient- og brukerrettighetsloven

• helse- og omsorgstjenesteloven

• helsepersonelloven

• helsetilsynsloven



Gruppeoppgave 2

Tenkt gjennom og diskuter:

1. Hva kan være konkrete gode samarbeidsformer mellom Inn på 
tunet-tilbyder og kommunen? 

2. Hva tenker dere om forholdet mellom «sundt bondevett og en 
normal gårdshverdag» og «helsehjelp, vedtak og planer»? 



Eksempel på samarbeid

Vi følger opp vedtak i samarbeid med demenskoordinatorene kontinuerlig;

• Er deltakerens behov i samsvar med det vi kan gi? 

• Er antall dager hensiktsmessig for hver enkelt og for pårørende? 

• Klarer deltakeren å nyttiggjøre seg av aktivitetene eller er vedkommende 
for dårlig? 

• Er det et annet dagaktivitetstilbud som passer bedre eller er deltakeren så 
dårlig at et annet omsorgsnivå er riktig? 



Kommune og IPT-tilbyder
- samarbeid som fremmer kvalitet

• Samarbeid om inklusjons- og eksklusjonskriterier – hvem kan få sine behov 
dekket i tilbudet, og hvem gjør det ikke? 

• Hva står i vedtaket og hvem har ansvar for at tilbudet gis i henhold til 
dette?

• Skal det lages individuelle planer?
• Hva skal dokumenteres og hvor? 
• Hvem har ansvar for å følge opp helsefaglige behov?
• Kommunikasjon med andre tjenester, hvordan sikre at forhold følges opp?
• Hva trenger IPT-bonden og annet personell av opplæring og veiledning?
• Hvem gir pårørende støtte og informasjon? Hva kan IPT-ansatte si til 

ansatte?



Takk for meg!

www.aldringoghelse.no

Signe.tretteteig@aldringoghelse.no

Tlf. 90108938

http://www.aldringoghelse.no/
mailto:Signe.tretteteig@aldringoghelse.no

