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Erfaringer med og tanker om Inn på tunet - tjenester for 

personer med demens – muligheter og utfordringer

• Oppstart av et dagaktivitetstilbud for yngre personer med demens på 
skihytta (februar 2021)

• Et aktivitets – og avlastningstilbud som Lørenskog ikke har i dag

• Gir gode muligheter for personer med demens til å bo hjemme lengst

• Ivaretakelse av pårørende
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Erfaringer med og tanker om Inn på tunet - tjenester for 

personer med demens – muligheter og utfordringer

• Overføringsverdien til andre prosjekt og dagaktiviteter, også andre 
sektorer

• Nye muligheter i egen kommune med samarbeid på tvers av 
sektorene, som for eksempel parseller

• Involvere de som har «skoen på», pårørende og personer med 
demens i prosjektet
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Hva som motiverer dere til å delta i prosjektet

• Kan tilby gode aktivitets – og avlastningstilbud

• Brukerne får mulighet til å benytte sine ressurser 

• Samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen

• Nasjonale føringer som Leve hele livet, Demensplanen 2025
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Hva som motiverer for deltakelse i prosjektet

• Frivillighetsperspektivet 

• Besøksvenn - også med hund 

• Muligheter til å samarbeide med landbruket

• Større kunnskap om demens i kommunen

• Bidra til at det blir enklere for andre kommuner å ta i bruk Inn på 
tunet-tjenester



6

Hvem som vil delta i prosjektarbeidet i kommunen

• Styringsgruppen: Virksomhetslederne i Helse, omsorg og mestring sektoren

• Prosjektgruppen:

Kjersti Garhovd-Skar (hukommelsekoordinator)

Jarle Opseth (avdelingsleder for dagaktivitetstilbud, kultur og frivillighet)

Gabriella Lindman ( avdelingsleder, helsefremmende og forebyggende tjenester)

Margrethe Ulfsbøl Tangre (fagansvarlig/rådgiver, samhandling og forvaltning)

Kristine Marie Guldberg (spesialkonsulent, samhandling og forvaltning)

Knut Samseth (landbrukssjef regionkontor landbruk, Lørenskog, Oslo og Rælingen)

Ebba Parelius (eldrerådet)

Agnete Nygaard (rådgiver, enhet for fag og innovasjon) 

Person(er) med demens

Pårørende

Innkjøpsavdelingen 


