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Innledning 
En takk til Innovasjon Norge og nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Uten støtte 

fra disse kunne ikke prosjektet vært gjennomført. 

Utgangspunkt for prosjektet ”Gårdsdrift med overnatting” var at man så behovet for et tiltak 

for yngre personer med demens i en tidlig fase av sykdomsutviklingen og deres pårørende. 

Kan et slikt tiltak føre til at pårørende klarer å ha personer med demens boende hjemme 

lengre, og dermed utsette innleggelse på institusjon. Ved å sette inn strukturerte tiltak tidlig i 

demensutviklingen og støtte opp om familieressursene vil dette kunne redusere belastningen 

på pårørende, og sykehjemsinnleggelse kan utsettes. 

 

Sammendrag  
Etter endt prosjektperiode er erfaringene at personer med demens har trives godt på 

overnattingstilbudet. Trygge rammer og kjente omgivelser er grunnleggende viktige og 

grunnleggende faktorer.  De kjenner hverandre fra dagaktivitetstilbudet. De har selv gitt 

uttrykk for at det å gjøre noe sammen betyr mye for den enkelte person. Pårørende opplevde 

denne type tilbud som positivt. De følte seg trygge på at personen med demens trivdes og 

hadde det bra. Dette gjør at de kan slappe av og hente seg nye krefter til den daglige 

omsorgen. De føler at de blir møtt med tillit og forståelse for den situasjonen de befinner seg 

i. Det har også vært positivt at pårørende bringer og henter til overnattingstilbudet. Da blir det 

tid til en prat, og det er en viktig del av tilbudet at pårørende kan få være delaktige i hele 

prosessen. Vi fikk flere utfordringer underveis, det at gårdsekteparet ble syke og måtte trekke 

seg ut fra overnattingstilbudet utgjorde at vi fikk nye erfaringer. Eksternt personalet må ha 

gode kunnskaper om demens, og være godt personlig egnet. Demenskoordinator og personalet 

fra dagaktivitetssenteret utarbeidet hvem som bør være sammen av brukerne på 

overnattingstilbudet. Demenskoordinator var til stede hver gang når personalet kom for å gi 

nødvendig informasjon om hver enkel bruker. Dette i tillegg til kommunens 

dokumentasjonssystem. Demenskoordinator var også til stede når brukerne og pårørende kom 

til overnattingstedet og ved helgens slutt. Demenskoordinator var også tilgjengelig gjennom 

hele helgen dersom personalet hadde behov for assistanse. Vi ser at det optimale i et slikt 

tilbud er at det er de samme personene som jobber på dagaktivitetsenteret, eller har en god 

tilknytting til stedet, også jobbet på helgeovernattingstilbudet. Dette vil være et mer helhetlig 

tilbud for personer med demens. Denne type avlastning vil være av stor betydning for hele 

familien. Erfaringene viser at personer med demens og deres pårørende har stor glede og nytte 

av et slikt tilbud og at et slikt tilbud bør videreføres som et ledd i demensplan for Horten 

Kommune. 

Rammer rundt prosjektet 
Da prosjektet startet opp var viktige rammer på plass. Gårdsfamilien som allerede hadde 

avtale med kommunen i form av Inn på tunet dagaktivitetstilbud for personer med demens og 

hadde lyst til å utvide tilbudet til også å gjelde helgeovernatting en gang i måneden. De 

foretok nødvendige investeringer med å få plass til et ekstra soverom i bygningen som 

allerede hadde bad, kjøkken/stue og et soverom. Kommunen var allerede inne med veiledning 

og hadde en driftsavtale med gården. Slik at det bare var nødvendig med utvidelse av 

leieavtalen. Økonomien i prosjektet var sikret ved at kommunen hadde fått midler fra 

landbruks- og matdepartement og kommunal- og regionaldepartementets satsing innenfor Inn 



på tunet – løftet. Kommunens egenandel ville derfor i stor grad dreie seg om egeninnsats fra 

de ulike fagpersoner i kommunen som ble involvert i prosjektet. 

 

Bakgrunn – fra dagaktivitetstilbud til overnattingstilbud 
Horten kommune hadde et ønske om å gi et overnattings tilbud til yngre personer med 

demens. Kommunens ønske om å delta i prosjektet ”Gårdstreff med overnatting” har utspring 

fra en opplevelse fra dagaktivitetssenteret Grønn omsorg inn på tunet. Dette er et dagaktivitets 

tilbud for yngre personer med demens. ”Hans” skulle på avlastning inne på institusjon i 14 

dager. Han skulle få være på dagaktivitetstilbudet selv om han var på avlastning. Personen ble 

hentet på institusjonen og kjørt til tilbudet. Der fortalte denne ”Hans” om hvordan det var der. 

Bare syke mennesker og de var gamle. Der ønsket han slett ikke å være. Det var tydelig at 

dette gikk inn på personen. Da dagen var over og bussen kom for å hente, nektet personen å 

gå fra gården. Personen spurte da om det gikk an å overnatte på gården. For her er det så 

utrolig fint å være, det var trygt og godt. Dette går inn på oss som jobber innen fagfeltet. Vi 

trenger å tenke nytt og mer differensiert enn vi har gjort tidligere. Yngre personer med 

demens trenger et tilbud som er tilpasset for dem.  

 

Selv om forekomst av demens stiger med økende alder, er det blant yngre eldre en viss 

forekomst. Yngre personer med demens representerer omsorgsmessig en annen utfordring og 

de føler seg ofte ikke hjemme i tilbud beregnet på eldre med høy gjennomsnittsalder. Det vil 

derfor være av stor betydning å utvikle nye former for tilbud beregnet for hjemmeboende 

personer med demens. 

Dagtilbudet innenfor landbruket er god hjelp for pårørende og ofte er det behov for avlastning 

som strekker seg over hele døgnet i kortere perioder. De tilbud som gis i dag er innen rammen 

for sykehjem. Dette kan være lite ønskelig for pasient/bruker i tidlig fase av 

sykdomsutviklingen. Pasient/bruker som har deltatt i dagaktivitetstilbudet” Inn på tunet” har 

selv etterspurt mulighet for å overnatte på gården. Visshet om trivsel og nødvendig trygghet er 

viktig for at avlastningen skal fungere både for pasient/bruker og pårørende. Erfaringer fra 

dagtilbud på gård er så gode at det bør prøves ut et tilbud som kan dekke behovet for 

kortidsavlastning på døgnbasis.  Behovet kan være fra ett til fire døgns avlastning i både 

helger og hverdager når pårørende har behov for å reise bort eller behøver hvile. At denne 

avlastningen kan skje i små trygge omgivelser der pasient/bruker allerede er kjent, blir viktig 

både for pasient/bruker og pårørende. Modellen er ikke tidligere prøvd ut for denne 

pasient/brukergruppen innen” Inn på tunet” tilbudet. 

 

Personer med demens i en tidlig fasen trenger et tilbud som er tilrettelagt deres nivå. De 

etterspør selv et slikt tilbud.  

 

§23(8) 0ppfordrer til samarbeid mellom offentlig forvaltning og pårørende for å legge til rette 

for en bedre omsorg og avlastning. 

Undersøkelser viser at det å sette inn tidlige tiltak i demensutviklingen, og støtte opp om 

familieressursene reduserer belastningen for pårørende. Resultatet blir at pårørende mestrer 

omsorgsrollen lenger og behovet for institusjonsplass utsettes. 

 

 

Avlastningstiltak settes inn for å forbygge stress og sykdomsutvikling hos pårørende. Slike 

tiltak er en lovpålagt tjeneste for ”personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid” (Lov 

om sosiale tjenester §4-2b) Mangel på tilrettelagte tilbud gjør at pårørende kvier seg for å gi 



fra seg omsorgsansvaret til hjelpeapparatet. Mange føler at deres interesser og behov ikke blir 

ivaretatt og at kvaliteten på tilbudet ikke er godt nok tilpasset pasient/brukers funksjonsnivå. 

Kvalitetssikring og tilrettelegging ut fra fungering er avgjørende. Å vektlegge tillit mellom 

omsorgsgiver og mottaker er spesielt viktig. 

Erfaringer fra dagtilbudet på gård for personer med demens viser at tilbudet kan være en 

brobygger /døråpner for personer med demens og deres pårørende mot det mer tradisjonelle 

hjelpetilbudet. Det har dreid seg om institusjonaliserte tilbud som hjemmeboendepersoner 

med demens har problemer med å identifisere seg med. Resultatet av dette er ofte at det ikke 

formidles kontakt med hjelpeapparatet før hjemmesituasjonen har fått et akutt preg. 

 

Forankring 

 
Viktige faktorer for at tilbudet skal fungere. 

 

Forankrings prosess og involvering: Hvem «eier» prosjektet 

 

Politisk og administrativ forankring i kommunen 
Da prosjektet ble utarbeidet i Horten kommune var det på bakgrunn av engasjerte 

fagpersoneri flere ledd i organisasjonen. Helsesjef, enhetsleder av Indre Havn sykehjem og 

demenskoordinator var med og utformet prosjektbeskrivelsen. Ordfører sørget for å få saken 

politisk vedtatt i formannskapet. 

 

Konsekvenser av endringer i administrative stillinger 
Bare i løpet av det første prosjektåret så skjedde det store forandringer. Etter kommunevalget 

ble det ny ordfører. Og innenfor administrasjon ble det ny helsesjef. I løpet av prosjektperiode

n har det også vært skifte av enhetsleder på Indre havn sykehjem tre ganger. Den eneste stabil

e i hele prosjektperioden har vært prosjektlederen som også er demenskoordinatoren.  

Når den gruppen som var ildsjelene bak prosjektet ble borte så tidlig i prosjektperioden ble det

en utfordring å få den støtten og den fagkompetansen prioritert av de som kom etter i samme s

tillinger. Det kom veldig tydelig fram i flere sammenhenger spørsmål om dette prosjektarbeid

et skulle prioriteres tidsmessig av personell som ikke var veldig nært knyttet opp til prosjektle

der. Dette har i perioder vært en belastning for prosjektleder som har brukt mye tid på å forkla

re og forsvare prosjektet. Lite signaler fra de med lederansvar har dermed også ført til at invol

veringen fra andre etater i kommunen sporadisk. 

 

Nye tiltak krever nye samhandlingsrutiner og være løsningsorientert 
En utfordring i prosjektet har vært at det utfordret gamle rutiner og systemer i andre 

avdelinger i kommunen. I en hektisk arbeidshverdag har det vært en utfordring å få personell 

utenfor arbeidsgruppa til å tenke innovativt og løsningsorientert når det ikke har kommet 

tydelige signaler fra ledelsesnivået. Underveis i prosjektet har det stadig vært spørsmål som 

har trengt en avklaring i forhold til tolkning av lov og regelverk. Fylkesmannens helse og 

sosialsektor prioriterte ikke å være med i arbeidsgruppa, men har stilt seg til disposisjon til å 

svare på henvendelser. I et så innovativt prosjekt som Gårdstreff med overnatting ville det 

vært til stor hjelp at de var tilstede på møtene i arbeidsgruppa. Hos fylkesmannen ligger 

oppdraget med å utvikle Inn på tunet tilbud i landbruksavdelingen. Men det hadde vært en 



stor styrke om også helse og sosialavdelingen hadde hatt et større eierforhold til utviklingen 

av Inn på tunet tilbud. 

 

Eksterne fagmiljøer er en stor styrke 
Prosjektet har hatt en stor nytte av å knytte seg til prosjekter i regi av Nasjonal 

kompetansetjeneste for aldring og helse. Også etter at de prosjektene ble avsluttet har 

kompetansesenteret bidratt med sin kunnskap. Dette har vært til stor nytte for prosjektet 

 

Mål og satsninger 

 
Gjennom prosjektet Gårdstreff med overnatting vil døgntilbudet som en del av ”inn på tunet” 

modellen prøves ut. I evalueringen vil det bli lagt vekt på pasient/brukers og pårørendes 

opplevelsen ved nytten av tilbudet, praktisk gjennomførbarhet og kostnader. 

Hovedmål: 

• Utvikle et godt døgntilbud for hjemmeboende personer med demens i en tidlig fase av 

sykdomsutviklingen og deres pårørende innen modellen inn på tunet. 

• Evaluere nytten av døgntilbudet for hjemmeboende personer med demensi en tidlig 

fase av sykdomsutviklingen og deres pårørende innen modellen ”inn på tunet”. 

• Videreutvikle samarbeid mellom landbruket og pleie – og omsorgssektoren. 

Tiltak for måloppnåelse 

• Utvikle, evaluere og beskrive døgntilbudet i kommuner ved hjelp av dataregistrering 

og intervju med gårdbruker og driftsansvarlig 

• Beskrive pasient /brukergruppen ved hjelp av datainnsamling. 

• Vurdere kostnader ved denne type tilbud. 

• Beskrive tilbudene i de ulike kommunene ved hjelp av dataregistreringer og intervju 

• Beskrive pasient/bruker og pårørendes nytteopplevelser av tilbudet ved bruk av 

dataregistreringer og semiregistrert intervju 

• Månedlige prosjektoppfølging 

 

Kvalitetssikring av tilbudet 

• Det er utviklet egne prosedyrer for Gårdstreff med overnatting. Dette er gjort i 

samarbeid med fagsykepleier ved Indre havn sykehjem. 

 

• Bemanning: Gårdstreff med overnatting er bemannet med 1 fagperson dag og kveld og 

det er hvilende nattevakt. Turnus er utarbeidet og godkjent av fagforbundet. 

 

Tildeling av plass 

• Dette tilbudet er tilrettelagt for personer med demens i en tidlig fase og som er brukere 

av dagaktivitetstilbudet ved Freberg gård. Det er demenskoordinator og daglig leder 

av dagaktivitetstilbudet som tildeler plass. Det samarbeides med hjemmesykepleien 

dersom personen med demens har tjenester fra hjemmesykepleien og pårørende. 

• Samarbeid med Helseservice.  

 

Det er ikke vedtak på denne tjenesten.  Det har vært mange nyttige diskusjoner  

på dette feltet, og det er ikke kommet frem til en betalbar løsning. Dette fordi at alle 

brukerbetalinger som ikke er lovpålagte, må vedtas av kommunestyret før de kan iverksettes. 



 

Beskrivelse av målgruppe: 
Hjemmeboende personer med demens med en lett til moderat grad av demens og deres 

pårørende. 

• De må være brukere av dagaktivitestilbudet ved Freberg gård 

• Personen bør kunne nyttiggjøre seg av sosial omgang med andre personer, fellesskap 

rundt måltider og aktiviteter. 

• Personen bør kunne nyttiggjøre seg av omgivelsene/miljøet på og rundt gården. 

• Personen bør være mest mulig selvhjulpenog fysisk sprek. 

 

Målet for bruker: 
• En meningsfylt helg 

• Stimulering i et aktivt miljø 

• Bruke egne ressurser i samhandling med andre 

• Bekreftelse av egenverdi 

 

  



Erfaringer med prosjektet fra de ulike involverte gruppene 

 

Gårdbruker sine erfaringer 
 

Tilbakemelding fra Gårdbrukerne Rigmor og Bjørn Freberg 
Vi som gårdbrukere var veldig positive til å være med i prosjektet ”Gårdstreff med 

overnatting” Både store og små hadde lyst til å prøve dette, det virket spennende. 

For oss på gården ble det noen ekstra utgifter som vi var villige til å ta, vi restaurerte 

melkerommet og gjorde det om til soverom. For å være med i et slikt prosjekt var det godt og 

trygt å kjenne brukerne og pårørende som skulle benytte overnattingstilbudet, siden dette 

skulle vare for hele familien. 

Vi var med på en god del prosjektmøter i forkant og hadde og har hele veien hatt god 

kontakter med demenskoordinator i kommunen. 

OPPSTART: Spennende, blide, lettelse, samhold, utfordringer 

  

Hele familien har vært involvert i prosjektet, Bjørn og jeg har gått i turnusen, vi har stort sett 

vært sammen som en storfamilie. 

Vi har vært på turer i nærområdet, bilturer, kost oss i ” maia – stua” og rundt på gården.  

Daglige rutiner med brukerne, gode samtaler, måltider, aktiviteter. Noen av brukerne har 

deltatt i den daglige gårdsdriften. 

Vi har hatt godt samspill med pårørende før og etter helgetilbudet. Trygt og godt for dem og 

for oss. 

Noe av utfordringen har vært når bruker ikke har ønsket å overnatte, vi fant de gode løsninger 

i samspill med pårørende, bruker og demenskoordinator. 

 

På grunn av sykdom måtte vi gå ut av prosjektet men vi tok avgjørelsen på at prosjektet kunne 

gå videre i lokalene på Freberg Gård men at det måtte inn 2 nye i turnus. 

 

For oss på gården har det gått greit med videre drift av prosjektet. Vi har følt på noen 

utfordringer der brukerne har gitt utrykk for at helgen ikke har vært helt god og det har vært 

mer jobb for selve dagsenteret angående overnattingsprosjektet enn det var da vi som 

gårdbrukere hadde det. 

 

Det har vært fint å ha vært med på dette prosjektet. Vi har kjent på godhet, stahet, sårbarhet, 

raushet, glede, smil og latter. 

 

Rigmor og Bjørn Freberg. 

 

Erfaring fra personalet ved Linda Røed 
 

Jeg ble umiddelbart inspirert til å søke denne stillingen da jeg er opptatt av dyr og å bidra til å 

skape en meningsfull hverdag for den enkelte, dette også i et ledd for å knytte til meg 

personlige erfaringer relatert til forebyggende og helsefremmende arbeid hos eldre og 

personer med demens.  

 

Som utenforstående opplevde jeg at det var hyggelig å komme på besøk til Maia stua på 

Freberg gård, med lokaler som bærer preg av nostalgi, varme og hyttekos. Fikk umiddelbart et 



inntrykk av et engasjert personale og fornøyde brukere. Dette gledet jeg meg til å bli en del 

av. 

 

Innfor den første helgen var jeg selvsagt spent, vi som skulle tilbringe et helt døgn i sammen, 

hadde knapt hilst på hverandre og jeg som personale hadde lite kunnskap om brukerne fra før. 

Som sykepleier er jeg ikke uvant med ansvar men det å ha hovedansvaret for to personer helt 

alene under et helt døgn var noe nytt for meg og medførte selvsagt at man gjorde seg noen 

betraktninger om hva man gjør dersom noe skjer. Det var i tillegg klare prosedyrer for hva 

som skulle gjøres hvis uforutsette situasjoner oppsto. Dette har vi nå så langt ikke opplevd å ta 

i bruk. 

 

Litt om utfordringer så langt, de er mer av praktisk karakter. Da spesielt relatert til 

dokumentasjonssystemet som fungerte heller dårlig. Det har vært flere tilfeller da vi har hatt 

problem med å komme inn på data systemet, dette på bakgrunn av feil tilgang, mangel på 

riktig brukernavn og passord. Vanskelig prosedyre for å kunne koble seg til det interne 

systemet. Har også problemer med å jobbe inne i dokumentasjonsprogrammet da det stadig 

henger seg opp, dette fører til at man må logge seg ut og inn igjen. Dette er tidkrevende og 

fører ofte til at vi har måttet skrive dokumentasjon hjemme og sendt på mail i ettertid til 

prosjektleder. 

 

Har også vært noe problematisk ifht handling som med hell kunne vært løst på forhånd i 

felleskap prosjektmedlemmene i mellom. Det kunne vært bedre planlagt ifht hvordan vi skulle 

løse den biten. Til å begynne med skulle vi som personale lage handle liste fra gang til gang, 

det var noe problematisk da vi var to personale som jobbet mot hverandre. Det var da 

avhengig av gjensidig samarbeid som kanskje fungerte heller dårlig. Det skyldes til dels at vi 

jobbet hver for oss og at vi visste lite om hvilke brukere som skulle være der neste 

helgeopphold. Etter noen måneder fikk vi plutselig utarbeidet ferdige menyer for hele helgen, 

en meny som bar noe preg av ensidighet. Etter sommeren var det også mindre utvalg av 

basisvarer, vi som helgepersonale opplevde oss noe låst til denne menyen og følte det var 

mindre rom for improvisasjon.. Vi hadde derimot mulighet til selv å handle, men det har ikke 

blitt benyttet fra min side.  

 

Opplevde noen uklarheter ifht kommunikasjon med pårørende, dette spesielt rettet til 

tidspunkter for bringing og henting og at brukerne var mindre forberedt med riktige klær og 

sko for tur i skog og mark. Det var også tilfeller enkelte brukere som var mindre interessert i 

flere av aktivitetene som vi kunne tilby, det var da noe utfordrende å tilfredsstille deres behov.   

 

Så hva gjorde vi? 

Fredagene var ankomst dag. En hyggelig bli kjent kaffekos med pårørende og brukere. 

Kvelden har da det gått med til i småprat, kanskje en liten tur i sommerhalvåret, spill, quiz, 

matlaging, sang og Tv kos. På bakgrunn av at brukerne har en demens så ble aktivitetene 

forsøkt tilrettelagt til brukernes eget nivå og interesser. Hadde godt med aktivitetsmuligheter 

når det gjelder motoriske og mentalt stimulerte aktiviteter. Savnet imidlertid tilgang til mer 

finmotoriske aktiviteter som puslespill med færre brikker og et større utbud for å drive 

skapende og kreativ virksomhet.  

 

Nettene har fungert fint, stort sett rolig. Eneste å sette fingeren på var at vi savnet en egnet 

lyssetting, da det enten ble for mørkt for brukerne eller for lyst for personalet som overnattet i 

fellesarealet.  

 



Lørdagene og søndagene var vi på tur, pakket med oss sekk med kaffe og kjeks og la ut på tur, 

det er fine turområder i nærområdet. Men jeg savnet mulighet til nærkontakt med dyr. Det er 

en slags kontakt med nabogård hvor vi på forespørsel kunne hilse på dyra. Dette ble aldri noe 

av fra min del da det måtte planlegges og at jeg personlig var usikker på hvilken nabo det var 

snakk om. Dette burde kanskje vært klarere fastsatt med tlf nr og adresse osv. 

Noen ganger tok vi bilen og reiste litt lengre avgårde. Noen av de spreke har gått tur rundt 

Løvøya, vi har vandret langs den nye flotte brygga i Holmestrand, vi har vært på fisketur og 

vært en tur på garasjetorget på Karl Johansvern og handlet. 

 

Alt i alt har det vært et spennende prosjekt å få være del av, synes det har vært godt forberedt 

på forhånd, da det gjelder ”utvelgelse” av hvilke som hadde utbytte av overnattingen. Etter 

min mening har det fungert bra med tanke på brukernes utfordringer, det har ikke vært 

situasjoner relatert til at brukerne er utrygge som har utløst angst eller uro. Sitter igjen med en 

følelse av at oppholdet har gitt brukerne et betydningsfullt pusterom der fokuset har vært 

personlig mestring og sosialt samvær basert på egne premisser.  

 

Erfaringer fra brukere 
 

Brukerne ble intervjuet etter helgoppholdet av demenskoordinator. Noen ganger felles og 

andre ganger individuelt. De fortalte om opplevelser fra helgen fra tur til Løvøya men at de 

hadde glemt badetøy, tur til nabobyen hvor de hadde kjøp fiskeutstyr og prøvd fiskelykken. 

Vært på lørdagscafe på Indre havn. 

Uttalelser fra ulike brukere: 

”Jeg har hatt det så godt, jeg har ikke savnet noe” 

”Godt å ha noen rundt seg og lage mat sammen med, ta oppvasken og gå turer med” 

”bli tatt vare på, få omsorg” 

”det er en liten flokk, jeg slapper mer av og da er jeg tryggere ” 

”naturen er så vakker, stillheten, roen og denne hytta er så koselig” 

Det var noen dager som var bedre en andre og de gav uttrykk for dette. Det kan være en viktig 

faktor at de følte seg mer sett og møtt på ulike måter av de ulike ansatte. I all samvær med 

personer med demens er det så utrolig viktig å kunne gi av seg selv. Møte på følelser og ikke 

minst det å være tilstede her og nå. 

 

 

Erfaringer fra pårørende 
 

Pårørendes erfaringer har vært svært viktig i prosjektperioden. De har vært svært åpne overfor 

Demenskoordinator. De fleste pårørende mente at ansvaret for transport var uproblematisk. 

De mente at kjøring til og fra overnattingstilbudet gav en god mulighet til å bli bedre kjent 

med tilbudet. Brukerne kan ikke kommunisere så godt men pårørende merker på personen 

med demens at de er fornøyde når de blir hentet hjem. De merker også når de ikke er like 

fornøyde. Personlig egnethet fra de ansatte har stor betydning. Pårørende opplevde at tilbudet 

har dekket behovet for avlastning. De har opplevd at tilbudet ga nødvendig omsorg for bruker. 

Tilbudet har ført til en lettere livssituasjon og at samarbeidet har fungert godt. Noen ønsket 

seg mer kommunikasjon med personalet fra overnattingstilbudet og de gjerne skulle tatt i bruk 

en kommunikasjonsbok. 

Pårørende har savnet gårdsekteparet etter det ble sykdom på gården. Det er så rart ned det at 

vi kjenner de så godt og vet hva de står for, de er en viktig del av tilbudet. 



En hustru opplevde at mannen hennes ikke var dusjet det siste døgnet av helgen og var skuffet 

over dette. 

Alle har gitt positive tilbakemeldinger og de fleste ønsket oftere overnattingshelger . 

Mannlige pårørende har et ønske om at deres hustru kunne ta i bruk denne muligheten. De 

ville gjerne prøve det ut men følte det svært vanskelig. Etter flere samtaler med dem og en 

god planlegging, skulle det forsøkes en overnattingshelg. Det gikk fint noen timer men så ble 

det mer og mer uro og det måtte ringes etter ektemennene. Det ble dessverre ikke mulig til å 

prøve dette ut ved neste overnattingshelg. 

  

Erfaringer fra demenskoordinator 
 

Det var en spennende oppgave og gå inn i prosjektet ”Gårdstreff med overnatting”  

Tilbudet har vært etterspurt fra brukere og deres nærmeste pårørende.  

Det har vært en lærerik prosess med mange erfaringer som har vært svært krevende og 

støttespillere fra innovasjon Norge og Nasjonalt kompetansesenter har vært svært viktig. De 

har bidratt med sine dyktige fagkunnskaper og vært støttende og oppmuntrende gjennom hele 

prosjektperioden. 

 

Høsten 2011 fungerte som planlagt. Januar gikk også helt etter planen. Gårdbruker blir 

sykemeldt på ubestemt tid. Det antydes ca. 6 måneder. Dette medfører ekstra belastning på 

gårdsfruen i forhold til blant annet drift av gården og hun ønsker avlastning med 

overnattingstilbudet. 

Det ble sendt ut informasjonsbrev til pårørende og brukere om endret livssituasjon for 

gårdbrukerparet og at overnattingstilbudet må avvente videre drift i forhold til dette. 

Høsten 2012 gir gårdsekteparet beskjed om at de av helsemessige årsaker ønsker å slutte i 

jobben med helgetilbudet. De er imidlertid åpne for at kommunen kan leie lokalene og sette 

inn sine egne ansatte slik at tilbudet kan fortsette. 

Dette vil ikke gi økt kostnader utover det som er i prosjektbudsjettet i dag. Fokuset må være at 

ikke tilbudet forringes. Det er viktig at brukerne føler seg trygge og får samme utbytte av 

tilbudet som i dag. 

Det ble viktig å rekruttere personell som har kunnskap og erfaring med demens som kan takle 

det å være alene på jobb med to brukere. Det ble viktig å se på rutiner som ivaretar bruken av 

lokalene de helgene og gårdsekteparets privatliv. 

Det ble viktig å se på rutinene for medisinhåndtering. 

 

De største utfordringene som har vært er de store utskiftene av ledelse i prosjektperioden. 

Det har vært en ensom og strevsom oppgave med lite støtte og oppfølging fra kommunens 

side.  

Det ble sykdom på gården noe som medførte nye utfordringer. Det ble felles enighet fra 

prosjektgruppa om å fortsette prosjektet med eksterne ansatte. Det ble ansatt 2 personer en 

sykepleierstudent og en sykepleier med bred erfaring 

 

Demenskoordinator utførte i året 2013 jobb med å følge opp de ansatte hver helg det var 

overnatting, altså en helg i måneden. Demenskoordinator var tilgjengelig hele helgen dersom 

noe oppstod. Var der ved hver oppstart av helgen først for personalet med å gi informasjon 

om brukerne som kom i tillegg til kommunens dokumentasjonssystem. Demenskoordinator 

var tilstede når brukerne og pårørende kom  og ved  avslutning av helgen når pårørende kom 

for å hente. Demenskoordinator var også satt opp som vikar dersom det ble sykdom. Det var 

en helg som hun var vikar. 



Pårørende har vært involvert hele veien og har hatt  møte med personen med demens og deres 

pårørende før hver overnattingshelg,for å innhente nødvendig informasjon om bruker. Hvilke 

vaner vedkommende har kvelden og natten. Hva de trenger å ha med seg av klær osv. 

medisiner og om hva pårørende vil ha av informasjon når personen med demens er på 

overnatting. 

Økonomisk sett hva kommunen sparer på å gi et helgetilbud 
 

Det er en utfordring å finne gode og rimelige tilbud som lønner seg  på lengre sikt.Vi vet at 

det er det god økonomi å sette inn forebyggende tiltak slik at vi kan utsette innleggelse i 

institusjon lengst mulig. Et overnattingstilbud som prosjektet ”Gårdstreff med overnatting har 

vært ” har vi innhentet mye erfaring og evaluert den økonomiske siden av dette. En vridning 

av etablerte tilbud til et mer forebyggende perspektiv kan være utfordrende. 

Konklusjon 
 

Behovet for et slikt tilbud er stort og viktigheten i dette har vi fått prøvd ut i prosjektet 

”Gårdstreff med overnatting” Tilbudet viser at personen med demens trives i trygge kjente 

omgivelser. Det viser at pårørende trenger et tilbud som strekker seg over hele døgnet. 

Undersøkelser viser at det å sette inn tiltak tidlig i demensutviklingen og støtte opp om 

familieressursene reduserer belastningen på pårørende. Resultatet vil bli at pårørende vil greie 

omsorgsrollen lenger, og behovet for institusjonsplass utsettes. 

Rammene rundt et slikt tilbud må diskuteres. En mulighet er at det kan være flere brukere av 

gangen som tilsier flere ansatte. 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen   

For Enhetsleder Marianne Nyle`n 
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Sylvi Jacobsen 


