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Hva er Inn på tunet?
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Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte 
og kvalitetssikrede 
velferdstjenester på gårdsbruk. 

Tjenestene skal gi mestring, 
utvikling og trivsel. 

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

Hva er Inn på tunet?
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Godkjente gårder i Norge – se innpåtunet.no



Inn på tunet-tilbud 
for personer med demens



Inn på tunet for 
personer med demens
• Hjemmeboende, relativt tidlig fase av 
sykdommen

• Yngre

• Fysisk spreke

• Gruppeinndeling etter interesse og funksjonsnivå

• Fleksibelt tilbud

• Viktig med godt samarbeid mellom kommune og 
tilbyder
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Forskningsprosjektet «Demensomsorg på gård»

Deltagerne:

Sammenlignet med ordinære dagtilbud:

• deltagere på gård er mer ute

• deltagere på gård er mer fysisk aktive

• deltagere på gård opplever mer sosial interaksjon

• deltagere på gård har mer positivt humør
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Forskningsprosjektet «Demensomsorg på gård»  forts.

Pårørende:   

Deltagere som trives = avlastning for pårørende

Kommunen som har tilbud:

Fordelene ved demensomsorg på gård:

• Muligheter for fysisk aktivitet, særlig utendørs

• Kontakt med dyr

• Muligheter til å være ute i naturen

• Meningsfulle oppgaver

• Gir pårørende avlastning

• Et differensiert tilbud

www.demensomsorgpagard.no

http://www.demensomsorgpagard.no/


Aktuelle håndbøker hos Aldring og helse

https://butikk.aldringoghelse.no/kognisjon-og-demens/utgivelser/dagaktivitetstilbud-for-personer-med-demens-en-haandbok
https://butikk.aldringoghelse.no/kognisjon-og-demens/utgivelser/inn-paa-tunet


Inn på tunet-løftet 

Demenspiloten





Oslo 
– bydel Nordre Aker

Lørenskog

Fredrikstad

Hemsedal

Modum

Prosjektkommunene



Kartlegginger

Kostnader og kvalitet
Kriterier ved valg av 

leverandør

Utfordringer 
kjøperne møter ved 

oppstart



Innsalg Planlegging
Offentlig 

anskaffelse
Etablering 

og drift

Mangler

Mangler – løses i Inn 
på tunet-løftets del 2

Vil revideres våren 2023

Veiledningsmateriell for kommunene



Nytt e-læringskurs
- for Inn på tunet-tilbydere om demensomsorg og dagaktivitetstilbud



Facebook sfov.no
Nettside statsforvalteren.no/ov

fmoshla@statsforvalteren.no - 41936263

Hege Aae

Aktuelle lenker:
• Innpåtunet.no

• Aldringoghelse.no

• Demensomsorgpagard.no

• Innpatunetloftet.no
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Inn på tunet er en velsignelse for 
oss som er pårørende. Der får 
brukerne føle at de mestrer og at 
de har et verdig liv.

Pårørende til deltager på 
Inn på tunet-tilbudet i Fredrikstad

mailto:fmoshla@statsforvalteren.no
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