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Dagens agenda

• Hva dagaktivitetstilbud er og mulige 
effekter for brukerne.

• Forankring og satsning på 
dagaktivitetstilbud i Norge.

• Lover, krav og vedtak tilbyder må forholde 
seg til.

• Ansvar og samarbeid mellom kommunen 
og Inn på tunet-tilbyder.

• Nytt e-læringskurs



Hva er et dagaktivitetstilbud?

Et dagaktivitetstilbud til personer med demens skal aktivisere, 
stimulere, gi gode opplevelser og meningsfulle dager. 

Tilbudet skal bidra til å ivareta personens funksjoner i dagliglivet, 
fremme livskvalitet og forebygge eller redusere isolasjon og 
ensomhetsfølelse. Tilbudet vil også kunne gi avlastning og støtte 
til pårørende.

Håndbok for dagaktivitetstilbud for personer med demens. 

Boka gir tips og gode råd og kan lastes ned gratis. 
https://butikk.aldringoghelse.no/demens/dagaktivitetstilbud-for-
personer-med-demens-en-haandbok-1

https://butikk.aldringoghelse.no/demens/dagaktivitetstilbud-for-personer-med-demens-en-haandbok-1


Forskning på effekten av dagaktivitetstilbud til personer 
med demens

«Effects and cost of a day care centre programme designed for people with dementia – a 24 
month controlled study» (ECOD)

Hovedfunn:

1. Dagaktivitetstilbud gir økt livskvalitet, men utsetter ikke behovet for sykehjemsplass.

2. Dagaktivitetstilbud for personer med demens gir avlastning for pårørende hvis det er individuelt 
tilrettelagt og personen med demens trives der.

3. Deltakeren opplevde at dagaktivitetstilbud var positivt da det bidro til aktivitet, sosial støtte, 
forebygget ensomhet og ivaretok praktisk og kognitiv fungering.

4. De ansatte har en sentral rolle i å sette i gang aktiviteter og skape engasjement hos deltakerne. 
Det er mer potensiale i å bruke aktiviteter som kognitiv stimulering.

Forskningsprosjekt Demensomsorg på gård

Les mer om forskningen på Aldring og helses side

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-018-3686-5
https://www.aldringoghelse.no/ah-archive/documents/DA-2015-2_Dagaktivitetstilbud_for_personer_med_demens_-_gir_det_avlastning_for_TyhC2ub.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13607863.2017.1304892?casa_token=dAczt8Dg0AYAAAAA%3AuVF1VIeQEHokyrr_Nc7nh9Pcbv0csxo_U1wl52d7aKmCJdQgloRGk7ZhpeL3Pc1NuBms1yx9FGpd_sk
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6613360/
https://demensomsorgpagard.no/
https://www.aldringoghelse.no/kan-dagtilbud-utsette-behovet-for-sykehjemsplass/


Nasjonal håndbok
• Gir veiledning for planlegging, etablering og for 

driften.

• Gir nye ideer til videreutvikling av tilbudet.

• Sikrer høy kvalitet på dagaktivitetstilbudet.

• Er et støtteverktøy og oppslagsverk for IPT-tilbyderne 
og kommunene.

Håndboken kan bestilles her (gratis) 

Lenke til digital versjon

E-læring om demensomsorg for bønder 
kommer høsten 2021.

https://butikk.aldringoghelse.no/demens/inn-paa-tunet
https://butikk.aldringoghelse.no/demens/inn-paa-tunet-digital-versjon




Hvorfor er IPT-dagaktiviteter en god idé?

• IPT-tilbud kan være et godt supplement til andre dagaktivitetstilbud i 
kommunen.

• Behovet for gode tjenester til personer med demens vil øke i årene 
fremover.

• Kommunen har en plikt til å ha et tilrettelagt dagaktivitetstilbud til 
personer med demens i kommunen (2020).

• Demensplan 2025 fremhever IPT-dagaktivitetstilbud som et 
satsingsområdet.

• Dagaktivitetstilbud har potensialet til å være en arena for aktiviteter som 
kan bremse utviklingen av demens, f.eks. kognitiv stimuleringsterapi.

https://www.aldringoghelse.no/demens/behandling-og-oppfolging/hukommelsesstimulerende-terapi-hst/

https://www.aldringoghelse.no/demens/behandling-og-oppfolging/hukommelsesstimulerende-terapi-hst/


Økende behov til tilrettelagte tjenester

Hvor mange personer med demens er det i deres kommune? https://demenskartet.no/

https://demenskartet.no/


Forankring i nasjonal satsning 

Demensplan 2025

Regjeringen vil videreføre arbeidet med å synliggjøre og utvikle Inn på 
tunet som aktuelt tjenestetilbud i demensomsorgen. Videre arbeid skal 
baseres på forskning fra blant annet Demensomsorg på gård og et eget 
pilotprosjekt for demensomsorg i regjeringens satsing Inn på tunet-
løftet 2 (2020–2022). 

Videre nevnes e-læringen om demensomsorg til Inn på tunet-bønder.



En lovpliktig tjeneste 
fra 2020

Helse- og omsorgstjenesteloven
§ 3.2, pnk.7

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_3


Eksempel på vedtak

Tildeling av plasser skjer gjennom søknad til kommunen og enkeltvedtak.

Du er innvilget dagopphold ved Inn på tunet 3 dager per uke.

Formålet med oppholdet: sosial aktivitet og opprettholde fysisk, psykisk og sosiale 
funksjoner.

Vedtaket er hjemlet i:

Helse og omsorgstjenesteloven §3-2, 1.-ledd, nr. 6B og 

§3-1, 1.-ledd (kommunens ansvar og plikt til å tilby tjenester)

og

Pasient og brukerrettighetsloven §2-1, a, 2-ledd 

(Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen)



Dagaktivitetstilbud gitt som 
avlastning

§ 3-6.Kommunens ansvar overfor pårørende

Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid skal 
kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant 
annet i form av:

• opplæring og veiledning

• Avlastningstiltak

• Omsorgsstønad

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
(helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-6.Kommunens 
ansvar overfor pårørende

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_3


Krav til tjenesten og kommunens ansvar

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

§ 1-2.Lovens virkeområde

Loven gjelder for helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes i riket av 
kommunen eller private som har avtale med kommunen, når ikke annet 
følger av loven her.

Når andre aktører utfører helse og omsorgstjenester på vegne av 
kommunen, er de omfattet av kravene i helse- og omsorgstjenesteloven, 
blant annet plikten til å tilby og yte forsvarlige tjenester. 

Uavhengig av organisering har kommunen alltid det overordnede ansvaret 
for tjenestene.



Sentrale lover

• pasient- og brukerrettighetsloven

• helse- og omsorgstjenesteloven

• helsepersonelloven

• helsetilsynsloven



Lover som regulerer:

• Kvalitet og innhold – rett til individuell 
tilrettelegging.

• Vurdering av samtykkekompetanse.

• Forsvarlighet. 

• Bruk av tvang.

• Informasjonsplikt. 

• Taushetsplikt. 

• Opplysningsrett og opplysningsplikt. 

• Meldeplikt til statlige tilsynsmyndigheter. 

• Dokumentasjonsplikt og systemer for dette.

Les mer om aktuelle lover og krav til kvalitet i 
Håndboka.

Hvordan skal 
kommunen ivareta 

dette i Inn på 
tunet- tilbudet?

https://butikk.aldringoghelse.no/file/digitalarkiv-nettbutikk/dagaktivitetstilbud-for-personer-med-demens_interaktiv1.pdf


Behov for prosedyrer 
og rutiner

• Hvilke prosedyrer/rutiner trenger 
IPT-dagaktivitetstilbudet for å 
ivareta krav om kvalitet og sentrale 
lover?

• Hvem har ansvaret for utvikling av 
prosedyrene?

• Har kommunen noen rutiner de kan 
bruke, ev. tilpasse?

Eksempler på prosedyrer finnes i 
Håndboka

https://butikk.aldringoghelse.no/file/digitalarkiv-nettbutikk/dagaktivitetstilbud-for-personer-med-demens_interaktiv1.pdf


Eksempler på områder som må kvalitetsikres

• Samarbeid om inklusjons- og eksklusjonskriterier – hvem kan få sine 
behov dekket i tilbudet, og hvem gjør det ikke? 

• Hva står i vedtaket og hvem har ansvar for at tilbudet gis i henhold til 
dette?

• Skal det lages individuelle planer?
• Hva skal dokumenteres og hvor? 
• Hvem har ansvar for å følge opp helsefaglige behov?
• Kommunikasjon med andre tjenester, hvordan sikre at forhold følges opp?
• Hva trenger IPT-bonden og annet personell av opplæring og veiledning?
• Hvem gir pårørende støtte og informasjon? Hva kan IPT-ansatte si til 

ansatte?
• Osv.



Dagaktiviteter for personer med demens
E-læringskurs for Inn på tunet-bønder
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Formålet med kurset er å øke 
kunnskapen om demensomsorg
hos Inn på tunet-bønder. 

Gjennom det, skal kurset øke 
bondens forutsetninger for å få 
etablert et dagaktivitetstilbud for 
personer med demens på egen 
gård.

Overordnet målsetting



https://edu.aldringoghelse.no/login/index.php
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Målgruppe
Inn på tunet-bønder 

• Innlogging med ID-port

• Gratis

• Ca. 3 timer

• Evaluering

• Kurstest

• Kursbevis

• Mulighet til å jobbe med 
presentasjon av egen gård.

https://edu.aldringoghelse.no/login/index.php


Organisering

Redaktør og faglig ansvarlig
Signe Tretteteig

Arbeidsgruppe i Aldring og helse 

• Tanja Louise Ibsen 

• Elin Aa. Standli

• Oda Vestby Hansen (jurist)

Referansegruppe 

Bønder:

• Ingunn Sigstad Moen

• Dorthe Johansen

• Karoline Tveitan

Birgitte Skauen Kopperud, Fredrikstad kommune 

Heidi Karsrud Nordal, Oslo kommune 

Hege Lindstrøm, Inn på tunet Norge SA 

Bjørn Austad Hvaleby, Stiftelsen Norsk Mat

Testbønder

Siv Sollie og Gry Beate Knapstad
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E-læring for Inn på tunet-bønder
Dagaktivitetstilbud til personer med demens
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https://edu.aldringoghelse.no/login/index.php

https://edu.aldringoghelse.no/login/index.php


https://f.io/iWk1m1G-

https://f.io/iWk1m1G-
https://f.io/iWk1m1G-


Lykke til!

www.aldringoghelse.no

Signe.tretteteig@aldringoghelse.no

Tlf. 90108938

http://www.aldringoghelse.no/
mailto:Signe.tretteteig@aldringoghelse.no

