
KOMMUNEN OG 
DEMENSOMSORG PÅ GÅRD
RASJONALE FOR OPPSTART, KOSTNAD OG NYTTE

ANNE STRØM PRESTVIK, NIBIO



–En arbeidspakke i «Demensomsorg på gård» satt av til å forstå 
tilbyder, kommunen som kjøper, og samhandling mellom disse

–Samarbeid mellom Ruralis og NIBIO

–Datainnsamling fra kommunene: 

– Ruralis gjennomførte intervju med ansatte i seks kommuner med 
demensomsorg på gård

– NIBIO gjennomførte intervju med fem kommuner

– Spørreundersøkelse til alle norske kommuner (svar fra 57 %)

– Regnskapsundersøkelse av ni tilbydere

BAKGRUNN



https://nibio.brage.unit.no/nibio-

xmlui/handle/11250/2686518

https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2686518


–Kommunen er ansvarlig for velferdstjenestene som tilbys 
innbyggerne 

–New public management er et vanlig styringsprinsipp:

– Enhetskostnader og nytte-kostnadsanalyser

–Men: Politisk styring, institusjonelle forskjeller, historie og 
engasjerte enkeltpersoner 

– Offentlig innovasjon og samskaping

KOMMUNEN SOM BESTILLER 
AV DEMENSOMSORG PÅ GÅRD



HVORFOR DEMENSOMSORG 
PÅ GÅRD?
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HVEM TAR INITIATIV?
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–Studiebesøk og informasjonshenting

–Kurs og inspirasjon fra Fylkesmannen

–Tilskudd og eksterne midler

–Eget prosjekt

–Utviklet tilbudet sammen med tilbyder/gårdbruker

PROSESS FOR OPPSTART



ANSKAFFELSE
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ORGANISERING
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Tilbyder driver gård og er selvstendig næringsdrivende

Tilbyder har arbeidsgiveransvar for øvrig personale i

dagtilbudet

Tilbyder er ansatt i kommunen (hel- eller deltidstilling)

Kommunale ansatte er med tilbyder på gården

Kommunen leier lokaler på gården og bruker eget

personale (gårdbruker er ikke direkte involvert i tilbudet).



–Politisk forankring

–Rekruttering av brukere

–Forskjellig organisering

–Kommunen ønsker tett oppfølging

OPPRETTHOLDELSE



REKRUTTERING AV BRUKERE
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Påstand: Det er enkelt å rekruttere brukere til tilbudet på gård
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Det er ledige plasser

Det er akkurat fylt opp

Det er venteliste

Utnyttelse av plasser i dagtilbud på gård
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Ja, kommunen har andre dagtilbud som

passer brukerne

Ja, men passer ikke alle brukerne

Ja, men passer ikke brukerne

Nei, kommunen har ikke andre dagtilbud til

personer med demens

Har kommunen et annet tilbud som passer brukerne av 

dagtilbudet på gård?



Og så er det jo ikke sånn at alle vil inn på en institusjon. Det er ikke 

alle som vil gå inn den døra. Og være på et dagtilbud der inne. For 

det er liksom. For mange så er det liksom, det er synonymt med 

endestasjonen. 



–Det handler om å yte gode velferdstjenester

–Tilbudet ligger ikke ved en institusjon

–Andre kvaliteter:

– Fysisk aktivitet

–Utendørs

–Kontakt med dyr

–Gjenkjennelig miljø

–Tilbyder som person

NYTTE OG KVALITET







Selvfølgelig skal bonden ha inntekt. Det har ikke med det å gjøre. 

Men det har ikke vært hoveddrivkraften. Det har vært et 

engasjement som har ligget i bunnen. Og det er veldig interessant. 



–Den store kostnadsdriveren er personalet

–Mat og transport

–Kapitalkostnader

–Tilrettelegging for personer med demens

HVA KOSTER ET 
DAGAKTIVITETSTILBUD?



• 9 gårdsbruk med demensomsorg på gård

• Antall brukere per dag: 2-7, vanlig med 6 

• Antall dager per uke: 1-5 (to helgetilbud)

• 6 av 9 tilbud har kommunalt lønnet person med

• Brukerdager: antall brukere * antall dager per uke * antall uker

REGNSKAPSUNDERSØKELSEN







Ja, men da kan jeg kanskje få dobbelt så mange plasser innenfor 
sykehjemmet. Jeg kan jo gjøre det slik som jeg er vant til å gjøre. Og som 
krever mindre administrasjon, mindre oppfølging. Ikke nødvendigvis gi 
den samme kvalitet. Men det er godt nok. Det er, det er dilemma. 



BARRIERER FOR UTVIKLING 
AV DEMENSOMSORG PÅ GÅRD



Demensomsorg på gård er:

- Et annerledes tilbud

- Ofte startet av ildsjeler

- Politisk forankret

- Høyt verdsatt

- Kostbart?

OPPSUMMERING


