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Fra dagaktivitetstilbud til 
Gårdstreff med overnatting

Lisbeth Haugan, landbruksavdelingen



2© Fylkesmannen i Vestfold og TelemarkFoto:

• En helg i måneden

• Fredag kl 16.00 – søndag kl 16.00

• 2 brukere av gangen som også deltok
på dagtilbudet

• Bemanning: Rigmor og Bjørn delte på
vaktene. Hvilende nattevakt

Maiastua på Freberg 
gård i Horten kommune



• Politisk og administrativ forankring i kommunen

• Ordfører, helsesjef, enhetsleder på sykehjemmet.

• Nye tiltak krever nye samhandlingsrutiner

• Viktige ressurser: demenskoordinator og fagsykepleier som klarte å tenke utenfor
“boksen”. God ekstern fagstøtte fra Aldring og helse
• Endring i tankegangen om hvordan avlastning kan tilbys

• Ressurser – turnusordning
• Ekteparet skulle dele på turnus, slik at en av de av gangen var på jobb, men kunne avlaste

hverandre.

• Hvilende nattevakt.

• Kvalitetssikring
• Utarbeide internkontrollrutiner – inn i kommunens kvalitetshåndbok

• Rutiner dersom en bruker forlater Maiastua

• Sjekkliste ved akutt sykdom blant brukerne

• Legemiddelhåndtering

• Daglige rutiner og brann

Før oppstart
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• Skifte av ledelse i prosjektperioden ble en utfordring

• Turnusen med gårdsekteparet fungerte veldig bra og ga en trygghet for brukerne

• Langtidssykdom i gårdsfamilien

• Hva er viktig å tenke på når ukjente vikarer skal settes inn

• God samhandling mellom gården og personer i kommunen for å finne rette 
personer.

• Viktige avklaringer:
• Personlig egnethet er utrolig viktig

• Må kunne jobbe alene, selvstendig, ta initiativ og beslutninger, god på samhandling

• Ha kunnskap og erfaring om demenssykdom

• Ha kjennskap til kommunenes organisering og systemer?

• Bør ha kunnskap om livet på en gård (for å unngå ekstra belastning for gårdsekteparet)

• Bør ha kunnskap/interesse for lokal kulturhistorie (utnytte det som en aktivitet for 
brukerne)

Erfaringer

05.05.2021



• Pensjonister med erfaring fra gårdsdrift og organisasjonsliv?

• Må man være sykepleier for å gi god omsorg?
• Mer fokus på lage «minnebok» enn føring i kommunens systemer.

• Medisinhåndtering av hjemmesykepleien

• Erfaringer fra et langt arbeidsliv i lokalmiljøet kan gi mange samtaleemner og gjøre 
utflukter mer innholdsrike
• Kan ha felles kjente

• Husker hvordan tidligere steder og bygninger så ut

• Det aller viktigste? - Gi den gode følelsen av å være på hyttetur med en god 
kamerat/venninne?

Kunne man tenkt utenfor «fagboksen»?
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