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MAURTUVA VEKSTGÅRD

• Sosial entreprenør

• Velferdstjenester innenfor områdene 

demensomsorg, flyktningetjeneste, skole og 

barn&familie samt samarbeid med kommunens 

Frisklivssentral (KIB og KID)

• Et non-profit as

• Godkjent Inn På Tunet-gård gjennom Matmerk

sin KSL-ordning for landbruket siden 2015



VÅR VISJON

VI SKAL BIDRA TIL VERDIGE OG 

ANERKJENTE LIV 

FOR VÅRE DELTAKERE



MAURTUVE?!



SLIK LIKER VI Å  JOBBE: 

1. Tilby forutsigbare kvalitetstilbud til våre 

deltakere på vegne av våre oppdragsgivere

2. Bidra med forskningsbasert innovasjon på 

områdene vi arbeider innenfor

3. Bidra til å spre informasjon om de områdene vi 

arbeider innenfor



KJERSTIN HEGGDAL GRIMSTAD

➢ Faglærer i helse-, ernæring- og 

miljøfag fra Stabekk Høgskole

➢ Grunnfag markedskommunikasjon, 

veiledningspedagogikk og MI

➢ Daglig leder ved Maurtuva 

Vekstgård



IDA STENE TANGSTAD

➢ Agronom

➢ Sykepleier

➢ Faglig ansvarlig for tilbudene til 

personer med demenssykdom på 

Maurtuva Vekstgård



OLAV VILLY KLO

Maurtuva’s potet: Sjåfør, 

fjøsmester, vaktmester, gartner 

og kjøkkenassistent. 



MAURTUVA VEKSTGÅRD – KJAPP 
HISTORIKK

• Oppstart januar 2009

• Etablert januar 2011

• Start Maurtuva TrivselsTreff januar 2012

• Innovasjonsprosjekt Maurtuva PensjonistPensjonat 2013 – 2015

• PensjonistPensjonatet fra prosjekt til drift januar 2015

• Innovasjonsprosjekt Maurtuva GårdsPensjonat 2018-2019

• Ny anbudsrunde høsten 2020 – avtale for 2+1+1 år (TrivselsTreff og 

PensjonistPensjonat)



ARENA





Maurtuva PensjonistPensjonat– konseptet:

• Mandag morgen til tirsdag ettermiddag en gang pr måned

• Plass til fire pensjonærer

• Innhold:



SOSIALT FELLESSKAP OG TILHØRIGHET



GOD MAT OG DRIKKE



FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV



HAGEARBEID OG VEDLIKEHOLDSOPPGAVER 



DYRESTELL



TURER, KULTURELLE OPPLEVELSER OG BESØK 
HOS LOKALT NÆRINGSLIV

Mære landbruksskole 2019 Havfruene 2019



MENINGSFULLE INNEAKTIVITETER



DELTAKERPERSPEKTIVER

• Overnattingsopphold i trygge 

omgivelser, kjenner stedet og 

oss som jobber her

• Attraktivt innhold – å ha lyst til 

å dra

• Å dra hjem med godfølelsen i 

magen



PÅRØRENDEPERSPEKTIVER

• Forutsigbare hvileskjær I 
hverdagen.

• Ta vare på seg selv.

• MED GOD SAMVITTIGHET

• Gjøre unna praktisk arbeid

• Ta seg igjen – hvile

• Være helt alene eller sammen
med venner, familie etc.

• Støtte og anerkjennelse i rollen
som pårørende.

• Pårørende forutsetning for at 
pmd kan bo hjemme. 



TILBYDERPERSPEKTIVER: 

• Kompetanse og personlig egnethet

• Risikofordeling mellom tilbyder og kommune

• Forutsigbarhet i avtaler

• Tett samarbeid med kommunens demenskoordinator, demensteam 

og forvaltningskontor. 

• Å få med alle gode krefter på laget:



Inderøy Sanitet gav oss 100 000,- når vi 

startet opp PensjonistPensjonatet i 2013.



NAV-samarbeid gir vinn-vinn-vinn-situasjon

Foto: Elin Aarø Strandli



Frivillige – en uvurderlig ressurs!



Elektrisk taxisykkel - gave fra 
Sammen på Sykkel og Gjensidigestiftelsen



Pensjonistvennlig hestevogn – støttet av 
ExtraExpress



KOMMUNEPERSPEKTIVER

• Samarbeid med sosial entreprenør

• Et nytt trinn i kommunens trapp av hjelpetilbud til målgruppen

• Tilvenning til å ta i bruk tyngre avlastningstilbud (utslitte pårørende ofte 
årsak til at pmd flytter inn på institusjon)

• Kommunalt drevet tilbud i leide lokaler vs at privat aktør har ansvar for 
hele driften.

• Rekruttering av deltakere

• Journal løsning?

• Partenes gjensidig avhengighet

– Beslutninger tas gjennom dialog og forhandlinger hvor man finner 
felles løsninger ( eks inntakskriterier)

– Tillitsbasert dialog

– Innovasjon



PILOT TRØNDELAG YPMD



Demensprisen for Nord-Trøndelag 
2015 fra Nasjonalforeningen 

Helseminister Bent Høie på besøk 
mars 2017



FØLG OSS PÅ FACEBOOK!



Spørsmål og kommentarer 


