
Vi inviterer fagsamling for Inn på tunet-tilbydere 
tirsdag 19. oktober kl 12.30 til onsdag 20. oktober kl 14.00. 

Sted: Scandic Ambassadeur, Drammen

INVITASJON TIL FAGSAMLING
DRAMMEN 19. - 20. oktober 2021



Samlingen passer for alle som arbeider med velferdstjenester fra landbruket, 

Inn på tunet, og ønsker faglig påfyll samt muligheten for erfaringsdeling og 

mingling med andre tilbydere.  

Dette er den første samlingen av to i rekken. Tema denne gang blir dagtilbud 

for personer med demens, tilbud innen psykisk helse og rus, tverrfaglig arbeid 

og glimt fra ulike IPT-gårder. På neste samling, som planlegges til februar 2022, 

vil fokus være på tilbud til barn og unge samt dyreassisterte aktiviteter. 

Bindende påmelding – frist 10. september, begrenset antall plasser.

 

Deltakelse kr 2900,- per person. Mat og overnatting er inkludert i prisen. Om 

to personer deler rom betaler den andre kr 1500,- 

Velkommen til fagsamling og spennende programposter!

Arrangør: 

P Å M E L D I N G

PÅMELDING

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=Dm2XqR8ABjGv7oAF98h4Cw7dYCJVs7iU1rF9r3vvcrnO-6UNIwcYixaaMrtWBDjvn4YCUonCaeGxmM7DbsXmaQ2


TIRSDAG 19. OKTOBER

Kl 12.30 Lunsj på hotellet

Kl 13.30 Velkommen til fagsamling
Inn på tunet ved Nina Glomsrud
Saxrud, Landbruksdirektør i Oslo
og Viken og dagens møteleder. 

Demensomsorg på gård
Denne del av fagsamlingen
arrangeres i samarbeid med 
IPT-løft 2 i Viken.

Kl 13.45 IPT-løft 2 i Viken, demensomsorg
på gård, hva gjør løftet, hvordan
kan resultatene bli til nytte for
hele landet. 

Hege Lunde Aae, seniorrådgiver,
Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kl 14.00 Gode dager med mening
Kari- Ann Baarlid, demensfaglig 
seniorrådgiver, Nasjonalforen-

 ingen for folkehelsen. 

Kl 14.45 Pause

Kl 15.00 Oppstart av dagtilbud for 
personer med demens
Signe Tretteteig, sykepleier og 
prosjektleder, Nasjonal 
kompetansetjeneste for aldring 
og helse. 

Kl 15.30 Hva sier forskningen om bonden 
som tilbyder av demensomsorg 
på gård?
Brit Logstein, forsker (phd) ved  
Ruralis, institutt for rural og 
regionalforskning.

Kl 16.00 Pause og mingling. 

Kl 16.30 Mitt Inn på tunet- tilbud, 
etablering og drift av 
demensomsorg på gård. 

To gårder i samtale med 
møteleder.

Kl 17.00 Nytt fra Inn på tunet i Norges 
Bondelag og presentasjon av 
IPT-skolen

Amund Johnsrud, seniorrådgiver, 
Norges Bondelag

Kl 17.30 Avslutning, mingletid, 
nettverking

Kl 19.00 Felles middag 



ONSDAG 20. OKTOBER

Kl 09.00  Åpning og velkomst 
 Hege Lindstrøm, daglig leder 
 Inn på tunet Norge SA og 
 dagens møteleder. 

Kl 09.15 Innovasjon og utvikling i den 
 kommunale hverdagen
 Une Tangen, Seniorrådgiver 
 innovasjon og innsikt, 
 Kommunesektorens organisasjon
 (KS) 
 
Kl 10.00 Inn på tunet – 
 mellom alle stoler? 
  
 Programleder Eli Strand

Kl 10.05 Ny veileder for Inn på tunet 
 psykisk helse og rus ved 
 Stiftelsen Norsk Mat

Kl 10.20 Erfaringer fra tunet, samtaler 
 med gårder og deltakere.

 Vetle Øverland, IPT-tilbyder fra 
 Meltvedt gård i Skien kommune

 Ivar Lund, IPT-tilbyder fra Ås gård 
 i Ullensaker kommune

 Deltakere på gården. 

Kl 11.15 Pause

Kl 11.30 Kjøp og bruk av velferds- 
 tjenester  fra landbruket, 
 samtaler med kjøpere av 
 tjenester. 

 NAV Haugesund, 
 innleder kommer

 Gunnar Dale, Fagkoordinator rus 
 og psykiatri, Skien kommune
 
Kl 12.15 Dyrs betydning for personer 
 med utfordringer innen psykisk 
 helse og rus
 Hilde Hauge Langeland, fag-
 person dyreassisterte aktiviteter. 
 
Kl 12.45 Oppsummering og avslutning

Kl 13.00 Lunsj 



I N N L E D E R E

Kari-Ann Baarlid
Kari-Ann er demensfaglig seniorrådgiver i Nasjonalforeningen for folkehelsen. 
Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i demens, og har lang 
erfaring fra kommunehelsetjenesten, både fra hjemmebaserte tjenester og 
institusjon.
Kari-Ann har vært ansatt i Nasjonalforeningen for folkehelsen
 siden 2008, og har jobbet mye med ulike prosjekter innenfor demensfeltet. 
Hun jobber nå mye med medvirkning og leder et erfaringspanel for personer 
med demens. Hun er ansvarlig for Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid 
med demensvennlig samfunn. Kari-Ann brenner for at de som er berørt av 
demens, både de som selv er syke og de som er pårørende, skal få så god 
hjelp som mulig til å takle de utfordringene som sykdommen gir.

Hege Aae
Hege er seniorrådgiver på landbruksavdelingen hos 
Statsforvalteren i Oslo og Viken. Har hatt ansvaret for Inn 
på tunet-arbeidet der i flere år og er nå prosjektleder for 
en av de fire nasjonale pilotprosjektene i Inn på tunet-
løftet 2 – piloten om Inn på tunet i demensomsorgen

Nina Glomsrud Saxrud
Nina er direktør for landbruksavdelingen hos 
Statsforvalteren i Oslo og Viken. Hun kjenner godt 
til Inn på tunet, blant annet som prosjektansvarlig 
for godkjenningsordningen for Inn på tunet og som 
prosjektleder for det første Inn på tunet-løftet.



Amund Johnsrud
Amund er seniorrådgiver på næringspolitisk avdeling i 
Norges Bondelag. Han er saksbehandler for IPT-saker i 
Bondelaget og sekretær for organisasjonens IPT-utvalg. 
Bor i Bø i Telemark
Han har mangeårig erfaring fra IPT-arbeidet i Bondelaget, 
både på fylkesnivå i Telemark og nasjonalt. 
Møter i faggruppe IPT hos Stiftelsen Norsk Mat, og har 
blant annet deltatt i arbeidet med å utforme mandat og 
retningslinjer for IPT-løftet 2 hos Landbruksdirektoratet
Faglig bakgrunn er statsvitenskap fra Universitet i Oslo

Brit Logstein
Brit er forsker (phd sosiologi) ved Ruralis- Institutt for rural 
og regionalforskning. Hennes forskningsaktivitet er knyttet 
til helse og livskvalitet, beslutningstaking og identitet 
hos norske bønder og andre tilknyttet norsk landbruk. 
Logstein var leder for den delen av det nasjonale 
forskningsprosjektet Demensomsorg på gård, som 
hadde som målsetting å studere sosiale, institusjonelle 
og økonomiske aspekter knyttet til å starte opp og drive 
velferdstjenester for personer med demens i samhandling 
mellom gård og kommune. Arbeidspakken var et 
samarbeid mellom Nibio og Ruralis. 

Signe Tretteteig
Signe er bonde og sykepleier med doktorgrad innen 
dagaktivitetstilbud til personer med demens. Hun jobber 
på Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse 
med forskning, utvikling av læringsmateriell og ulike 
prosjekter. Hun er redaktør og faglig ansvarlig for et nytt 
e-læringskurs for Inn på tunet-bønder som ønsker å starte 
opp et dagaktivitetstilbud til personer med demens.



Eli Strand
Eli er utdannet journalist og driver nå sitt eget firma der 
hun produserer tekst og video. Hun har lang fartstid fra 
media og har blant annet jobbet som programleder i God 
Morgen Norge på TV2. Eli har jobbet mye for Inn på tunet 
og vært rundt på mange av IPT-gårdene.

Une Tangen
Une er seniorrådgiver i KS, i området forskning, 
innovasjon og digitalisering. Der arbeider hun 
med innovasjon i offentlig sektor bredt – fra 
tjenesteinnovasjoner, samarbeid med nye aktører, til den 
nye politikerrollen. 
Hun jobber med metodeutvikling og verktøy, inkludert 
tjenestedesign og gevinstrealiseringsmetodikk, og er 
ansvarlig for KS Veikart for tjenesteinnovasjon og Utenfor-
regnskapet. 

Hege Lindstrøm
Hege er daglig leder for Inn på tunet Norge SA, et 
landsdekkende samvirkeforetak som eies av Inn på tunet- 
gårder. Hun har praktisk erfaring i å bygge opp tilbud med bruk 
av gårdens materielle og menneskelige ressurser, gjennom 
arbeid med Inn på tunet på egen gård og sammen med andre. 
Hun har arbeidet innenfor Inn på tunet- samvirke i 16 år, med 
markedsføring og salg av tjenester, prosjekt og utviklingsarbeid 
samt organisasjonsutvikling. Hun er videre valgt som leder av 
Norges Bondelags Inn på tunet- utvalg. 



Gunnar Dale
Gunnar er fagkoordinator for rus i Skien kommune og  
har lang erfaring med kjøp av IPT-tjenester. 
Gunnar  har arbeidet med rus og psykiatri i over 40 år i ulike roller og 
funksjoner- og har også vært leder i flere attføringsbedrifter.

Ivar Lund
Ivar driver Ås Gård i Ullensaker. Han har drevet med Inn 
på tunet i 13 år og har tidligere jobbet som lærer. 

Ivar elsker å drive med IPT og synes han har 
drømmejobben når han får jobbe med rus og psykisk 
helse.

Vetle Øverland
Vetle er en av veteranene innenfor Inn på tunet og han og 
kona Birgit har drevet med IPT i mer enn 14 år. På gården 
Meltvedt utenfor Skien er det mye som skal gjøres med 
storfedrift og over 100 dyr og eget ponny stutteri. Vetle 
driver etter det han kaller for «Bestemors lov» der han tar 
brukerne på fersken i å gjøre noe bra.

Hilde Hauge Langeland
Hilde har doktorgrad i folkehelsevitenskap fra NMBU 
og har vært med og utviklet kurs og utdanning innenfor 
dyreassisterte aktiviteter. 

Hilde arbeider i dag ved Fagskolen Innlandet med ansvar 
for landbruksutdanningen, og driver et småbruk med 
fokus på dyreassisterte aktiviteter og samspill med dyr.




