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Bakgrunn for nasjonal håndbok;

 Handlingsplanen for Inn på tunet 2013-2017 peker på tre tjenestesektorer for 

utvikling av veiledende materiell: demens, skole og pedagogiske tilbud, samt 

psykisk helse og rusomsorg.

 Veilederen for skole og pedagogiske tilbud er allerede utarbeidet av 

Fylkesmannen i Oslo/Akershus. 

 Matmerk fikk oppdraget med å utvikle veiledende materiell til fagområdet 

demens. 

 Nedsatt ei styringsgruppe og ei referansegruppe ( faggruppe Inn på tunet). 



 Styringsgruppa har bestått av HOD ( leder Berit Grønnestad), LMD, faglaga i 

landbruket og Nasjonalforeningen for folkehelsen ( interesseorganisasjon) 

 Handlingsplanen bruker begrepet veileder  - dette er ikke riktig i helse-og 

omsorgssektoren, og begrepet håndbok var derfor ett mer riktig faglig 

uttrykk. 

 ”Nasjonal håndbok – Inn på tunet. Gården som arena for dagaktivitetstilbud 

til personer med demens. ”

 Aldring og Helse v/ Elin Aarø Strandli har skrevet håndboken. Aldring og helse 

er nasjonalt kompetansesenter i forhold til demens og dagaktiviteter. 



Erfaringer fra Løten:

 Løten kommune og Lillehov etablerte i 2004 ett dagaktivitetstilbud til 

personer med demens to dager i uken. 

 Min idé - møtte positive ledere i Løten kommune! 

 Lang prosess fra idé til virkelighet – modning og praktisk tilrettelegging.

 Tålmodighet – store hjul og dra i gang...

 Første tilbud etablert utenfor prosjekt i regi av nasjonalt kompetansesenter.

 Forankringsprosess  - superviktig!

 Utarbeiding av tilbudet i samarbeid – viktig! 

 Planverk 



 Kompetanse?

 Fra prosjektperiode til integrert tilbud i kommunens portefølje og inn i 

kommunens planverk – litt kronglete...

 Tålmodighet  - store hjul som dras i gang

 Skriftlig avtale – godt gjennomarbeidet!  

 Anbud har kommet inn på banen i de siste årene – krever profesjonalitet av 

bonden. 

 Ei håndbok gjør veien enklere – både for kommunen og bonden.



Hva inneholder håndboka?

 Kort om demens

 Generelt om dagaktivitetstilbud til personer med demens

 Lovverket

 IPT- til personer med demens

 Forankring

 Planlegging og samhandling i en helhetlig omsorgskjede

 Tjenestemottager på rett plass

 Tilrettelegging av gården

 Aktiviteter på gården



Forts. hva inneholder håndboka?

 Gårdbrukers egnethet og kompetanse

 Viktige rammer for å lykkes ( f.eks. bemanning, vikar, transport m.m.)

 Kvalitet og kvalitetssikring

 Rekruttering og markedsføring

 Generelt om Inn på tunet 

 Anbefalt litteratur 



 Boka retter seg både mot tilbyder og kommunen

 Lay-out understøtter hvem teksten er rettet mot – tilbyder, kommunen eller 

begge.

 Lettlest – men nok fakta allikevel... En vanskelig balanse...

 Ett godt verktøy for oppstart av nye tilbud!

 Dra nytte av andres erfaringer! 

 Generelt  - lokal tilpasning er viktig

 Lansering under Demensdagene 6. og 7. desember i Oslo
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