
Alle skal gis mulighet til å leve et aktivt liv, kunne 

delta i meningsfylte og helsefremmede aktiviteter 

og oppleve et godt sosialt felleskap. For personer 

med demens vil et dagaktivitetstilbud på gård skape 

gode dager. 

På vårt seminar hører vi om brukergruppens behov, 

politikk på områder og vi forteller om erfaringer fra 

tunet. Vi får også de nyeste forskningsresultatene på 

området. Vi ønsker å inspirere og gi kunnskap slik at 

flere kommuner etablerer dagaktivitetstilbud.  

Vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen! 

Frokostseminar på Arendalsuka 2021 

Demensomsorg 
på gård

Foto: Skjerven gård



Program
 
Velkommen  
ved ordstyrer Ole Magne Omdal, Statsforvalteren i Agder

Mening, mestring og avlastning i hverdagen 
Om satsingen på dagaktivitetstilbud i demensomsorgen - innleder kommer

Demensomsorg på gård – et forskningsprosjekt
Forskningsresultater knyttet til tilbudene, sett med pårørende og bruker- 
perspektiv. Ved førsteamanuensis Ingeborg Pedersen, Institutt for folkehelse-
vitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Pause

Vårt Inn på tunet
På gården Lillehov i Løten kommune i Hedmark, har Bodil Sveen deltatt i dag-
tilbud for personer med demens de siste årene. Sammen med ektefelle Torgunn 
Kjølberg Mosfjeld og IPT-tilbyder Ingunn Sigstad Moen forteller de om erfa-
ringer, gleder, livsmestring og utfordringer

Inn på tunet i kommunen, hvordan finansieres det?
Ved ordfører i Kvinesdal Per Sverre Kvinlaug (KrF) 

Oppsummering, spørsmål og avslutning

Tid: Tirsdag 17. august kl. 09.00 – 11.30 
 Enkel frokost fra kl. 08.30 

Sted:  Arendal videregående skole,  
 avd. Tyholmen, 
 Kirkebakken 8, 4836 Arendal



Ole Magne Omdal er rådgiver på landbruksavd. hos 
Statsforvalteren i Agder og har jobbet en årrekke med 
IPT saker.  Han har lang erfaring med arbeidet og 
vært «fødselshjelper» til flere IPT prosjekter i fylket.  
Han har også 16 års erfaring som ordfører i Iveland 
kommune, og hatt flere politiske verv i Senterpartiet 
lokalt, regionalt og nasjonalt.

Ingeborg Pedersen har PhD i folkehelsevitenskap med 
fokus på hvordan kontakt med dyra på gården kan 
bidra positivt for personer med psykisk helse- 
utfordringer. Hun har senere sett på dyreassisterte 
aktiviteter for personer med demens. Prosjektet 
«Demensomsorg på gård», så på tilbud for den samme 
målgruppen med gården som arena for helsefrem-
mende aktiviteter. 

Bodil Sveen, 53 år, bor i Løten kommune sammen med 
ektefelle Torgunn Kjølberg Mosfjeld. Torgunn, som 
er 50 år, jobber som vernepleier i full stilling, og går 
i medlever-turnus på en institusjon for ungdom med 
rus/psykiatriproblemer. Bodil fikk Alzheimer- 
diagnose i 2018, og startet på Inn på tunet Lillehov 
vinteren i 2019. Bodil til venstre og Torgunn til høyre.  

Ingunn Sigstad Moen er sykepleier og Inn på 
tunet-tilbyder siden 2004 på gården Lillehov i Løten. 
Gården tilbyr dagaktiviteter for både eldre og yngre 
med demenssykdom. Ingunn jobber også litt som 
lærer på Norges grønne fagskole Vea, og underviser i 
faget Grønn Helse. Hun har også vært aktiv i oppbyg-
gingen av Inn på tunet-næringa både regionalt og 
nasjonalt.

Per Sverre Kvinlaug er ordfører i Kvinesdal, for KrF. 
Har vokst opp på et småbruk, med staurbæring og 
hesjing. Vært med i kommunestyret siden 2003, 8 år 
som varaordfører og nå inne i sin andre periode som 
ordfører. I tillegg er han fylkesleder for Agder KrF, og 
sitter også i sentralstyret i partiet. 



Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og 

kvalitetssikrede velferdstjenester på 

gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, 

utvikling og trivsel. 

Gårdsbruk er en eiendom som benyttes 

til jord-, skog-, eller hage-bruk.  

Aktivitetene i tjenestetilbudet er  

knyttet opp til gården, livet og arbeidet 

der. 

Gårdsmiljøet åpner for mange 

muligheter for aktiviteter. Stell av 

dyr og planter, drift av skogen, pleie 

av kulturlandskapet, vedlikehold av 

maskiner og bygningsmasse utgjør 

aktivitetsgrunnlaget for Inn på tunet 

(IPT). 

Målsettingen med IPT er primært å 

bidra positivt til helse, utvikling og 

trivsel for den enkelte bruker. 

Tilbudene bygger på samarbeid med 

oppvekst-, utdannings-, helse-, eller 

sosialsektoren, og omfatter aktiviteter 

med utgangspunkt i både gårdens og 

bondens ressurser.

Arrangører: Statsforvalteren i Agder, Norges Bondelag og 

Inn på tunet Norge SA


