
Faglig påfyll – våren 2021
- for pilotkommune i Inn på tunet-piloten i Oslo og Viken

Vi har satt opp seks torsdag formiddager med faglig påfyll for dere i pilotkommunene:

• 8. og 15. april: Dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens
• 22. april: Inn på tunet-tjenester og anbud
• 29. april: Resultater fra forskningsprosjektet «Demensomsorg på gård»
• 6. mai: Avlastningstilbud på gård
• 3. juni: Erfaringsutveksling mellom prosjektkommunene

I denne perioden er det også viktig at vi blir kjent med hverandre, og oppfordrer derfor 
at vi tar felles kaffe fra 8.30 og frem til programmet starter kl. 9.00.

Om dere har temaer dere ønsker faglig påfyll på som ikke er nevnt så langt, gi oss 
tilbakemelding! Vi vil også gjerne høre fra dere om det er temaer som hadde vært 
nyttig å diskutert sammen med de andre pilotkommunene.

Invitasjon i Teams blir sendt til alle som deltok på oppstartkonferansen for Inn på 
tunet-løft-piloten for demens 17. mars. Prosjektlederne i kommunen kan videresende 
invitasjonen til deltagere i egen kommune som ikke har mottatt invitasjon eller be de 
ta kontakt med oss.

Kontaktpersoner:
Hege Aae Anita Panman
fmoshla@statsforvalteren.no fmbuapa@statsforvalteren.no
41936263 95284942

Oppdatert 6. april 2021
Med forbehold om endringer

mailto:fmoshla@statsforvalteren.no
mailto:fmbuapa@statsforvalteren.no


8. og 15. april 
Dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens

Disse to kursdagene vil veksle mellom forelesninger og gruppearbeid og også mellom 
arbeid innad i egen kommune og på tvers med de andre prosjektkommunene.  Målet er at 
dette skal gi god mulighet til utveksling av erfaringer og starte jobbingen innad i egen 
kommune.

8. april 9:00 - 11:30 (Husk kaffeprat fra 8.30)
Hensikten med dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens. 
Hva vet vi om virkningen av tilrettelaget dagaktivitetstilbud?
Rammer og kvalitet i tilrettelagte dagaktivitetstilbud. 
Noen kommuneeksempler på ulike arenaer og modeller

15. april 9:00 - 11:30 (Husk kaffeprat fra 8.30)
Hvordan gi et godt dagaktivitetstilbud på gård til personer med demens? 
• Kort om demens og utfordringer det kan gi i hverdagen
• Verdigrunnlag og miljøbehandling
• Samarbeid med pårørende

Innholdet denne dagen tar utgangspunkt i nasjonal håndbok - «Inn på tunet -
Aktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens» og e-læringskurset for Inn på tunet-
tilbydere om demensomsorg som er under utarbeidelse.

Kursholder er Signe Tretteteig.  Hun er spesialrådgiver for forskning, utviklingsprosjekter 
og formidling hos Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun er sykepleier 
med ph.d. Signe er redaktør og utvikler nå blant annet et e-læringskurs for Inn på tunet-
bønder om demensomsorg.

https://www.aldringoghelse.no/demens/
https://www.aldringoghelse.no/demens/


22. april, kl. 9.00 – 11.30 (Husk kaffeprat fra  8.30)

Inn på tunet-tjenester og anbud

Inn på tunet-tjenester kommer innunder lovverket for offentlige 
anskaffelser. I løpet av denne formiddager får vi eksempler fra et par 
kommuner på hvordan det er gjort, og vi får erfaringer fra tilbydersiden.

Fredrikstad kommune har hatt et dagaktivitetstilbud for personer med 
demens på Stene Store gård i ti år. I løpet av den perioden har 
kommunen utvidet kontrakten på ulike måter. 

Birgitte Skauen Kopperud er etatsjef for omsorgssenterne i kommunen og 
Jorunn Amundgård er rådgiver i anskaffelsesavdelingen. De vil fortelle om 
Fredrikstad kommunes erfaringer med anbud og kontrakter i forbindelse 
med Inn på tunet.

Les mer om tilbudet på Stene Store gård.

Kongsberg kommune
I Kongsberg er det inngått fireårig rammeavtale med seks gårder. 
Tilbudene baserer seg i hovedsak på et samarbeidsforhold mellom 
gårdbruker og kommunen/institusjoner. Det er kommunen/ institusjoner 
som står som faglig ansvarlig for kvalitetssikringen og øvrige rammer av 
tilbudet er regulert i en samarbeidsavtale.
• Organisere av arbeidet – arbeidslagsmodellen og samarbeid
• Rammeavtalene med tilhørende dokumenter
• Erfaringer fra arbeidet gjennom ti år

Erik Almhjell er en av de som har ansvaret for rammeavtalene med 
gårdbrukerne i Kongsberg og deltar i et tverrfaglig arbeidslag for Inn på 
tunet i kommunen.

Les mer på Kongsbergs hjemmeside

Inn på tunet Norge SA er et nasjonalt samvirke av Inn på tunet-tilbydere. 
Ved regionalt ansatte bistår de sine medlemmer med blant annet å svare 
på anbudskonkurranser, men også salg, markedsføring og faglig utvikling. 
Hege Lindstrøm er tidligere Inn på tunet-bonde, som nå er daglig leder av 
Inn på tunet Norge SA. Hun vil fortelle om erfaringene med anbud av Inn 
på tunet-tjenester sett fra tilbydernes side.

Les mer om Inn på tunet SA.

http://www.stenestore.no/
https://www.kongsberg.kommune.no/nyheter/utlysning-av-anbud-tjenestelevering-for-inn-pa-tunet-2018---2022/
https://www.innpatunet.no/


«Demensomsorg på gård» er et avsluttet forskningsprosjekt som hadde til hensikt å utforske 
kvaliteten ved dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens fra ulike perspektiver. 
Prosjektet etterspurte brukere, pårørende, tilbydere og kommunenes erfaringer. Denne dag 
vil tre av de sentrale forskerne i prosjektet presentere resultater fra arbeidet. 
Les mer på www.demensomsorgpagard.no.

Ingeborg Pedersen er førsteamanuensis ved Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU. Hun har 
vært involvert i flere forskningsprosjekt med gården som utgangspunkt for velferdstjenester. 
Hun skal presentere resultater med fokus på gården som kontekst for tjenesten og brukernes 
aktiviteter på gården.  

Anne Strøm Prestvik er seniorrådgiver i NIBIO, har tidligere jobbet med flere prosjekter om 
Inn på tunet og ledet NIBIOs arbeide i forskningsprosjektet Demensomsorg på gård. NIBIOs 
del i forskningsprosjektet var blant annet å undersøke kommunenes rasjonale for å ha 
demensomsorg på gård. På inspirasjonsdagen vil Anne presentere resultater fra prosjektet, 
deriblant kommunens motivasjon og utvikling av dagaktivitetstilbud på gård for 
hjemmeboende personer med demens og et kost-nytte perspektiv.

Brit Logstein er ansatt som forsker ved Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning. 
Hennes fokus i «Demensomsorg på gård» har vært bonden som tilbyder.

Se gjerne Ruralis’ og NIBIOs rapport fra prosjektet Demensomsorg på gård. 

29. april, kl. 09.00-11.30 (Husk kaffeprat fra  8.30)

Resultater fra forskningsprosjektet «Demensomsorg på gård» 

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


6. mai, kl. 09.00-12.00 (Husk kaffeprat fra  8.30)

Avlastningstilbud på gård

Eksempel 1: Freberg gård i Horten kommune
Horten kommune hadde for noen år siden et prosjekt hvor de prøvde ut 
døgnavlastningstilbud på Freberg gård. Målgruppa for avlastningstilbudet 
var de som var på dagaktivitetstilbud på gården. Pårørende og brukere var 
veldig fornøyd med avlastningstilbudet, men andre utfordringer knyttet til 
sykdom hos gårdbruker gjorde at de ikke kunne fortsette. Prosjektet viste 
også at det må gjøres bevisste valg rundt blant annet kompetanse hos 
vikarer, medisinering, beredskap og avtaler.

Lisbeth Haugan fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, forteller om 
erfaringene i prosjektet – hva som fungerte bra, hva som var de største 
utfordringene og hva som er viktig å tenke på når man skal etablere et 
avlastningstilbud på gård.

Alle prosjektkommunene har meldt om at de ønsker å se på muligheten også for 
avlastningstilbud på gård. Vi har derfor valgt dette som tema denne fagdagen. Vi får høre 
erfaringer fra faktiske tilbud, om mulighetene innen lovverket for avlastning og om 
pårørende og brukeres behov for avlastningstilbud. 
Vi legger opp til gruppediskusjoner om temaet.

Liv Anita Brekke fra Nasjonalforeningen for 
folkehelse vil si noe generelt om behovet 
for avlastning. Pårørende Eva Haukedalen 
vil fortelle om egne erfaringer med behov 
for avlastning og kommunens tilbud til 
dem. 

Kristin Ekbråthen fra helseavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken vil ta for seg 
lovverket om avlastning og hvilke muligheter kommunen har innenfor dette, inkludert 
ulike eksempler.

Eksempel 2: Maurtuva Vekstgård
Maurtuva Vekstgård holder til i Inderøy kommune i Trøndelag. Her har 
de TrivselsTreff – et dagaktivitetstilbud for personer med demens de har 
hatt fra 2012. I tillegg har de siden 2013 drevet PensjonistPensjonatet. I 
samarbeid med tildelingskontoret i kommunen, kan deltagere på 
TrivselsTreffet på Maurtuva booke seg pensjonatopphold som tilbys fra 
mandag morgen til tirsdags ettermiddag en gang per måned. 
Daglig leder på Maurtuva Kjerstin Heggdal Grimstad vil fortelle om 
tilbudet, sammen med fagansvarlig Ida Stene Tangstad og sektorleder 
Per Arne Olsen fra Inderøy kommune.



3. juni, kl. 09.00-11.30 (Husk kaffeprat fra 8.30)

Erfaringsutveksling mellom prosjektkommunene

Etter fem dager med faglig påfyll, setter vi av denne dagen til diskusjon og 
erfaringsutveksling mellom prosjektkommunene. Her kan dere i prosjektkommunene 
foreslå temaer ut ifra hva dere har behov for. 


