DEM EN S O M S O R G
PÅ
T V EITA N G Å R D

KORT OM OSS
• Siljan kommune i Telemark
• Familie
• Lærer, agronom, snekker
• Overtakelse av gården jan 2017
• Storfekjøtt
• Allerede ett etablert IPT-tilbud (2004)
• Skoletilbud 3 dager i uken (ansatt + leie av bygg) (+ den kulturelle
skolesekken)
• Ny avtale i år; aktivitetstilbud for 16-24 år, 2 dager
• Dagtilbud for hjemmeboende med demens, 2 dager

OPPSTARTEN
• Demenskoordinator tok kontakt julen 2013.
• Prosjektmidler fra helsedirektoratet og fylkesmannen (BU – midler) til
4 brukere – 2 dager i uken.
• Første prosjekt fra høst 2014 til sommer 2015.
• Fortsatte som et prosjekt fra 2015 - 2016.
(Samarbeid med NAV og med undervisning for studenter)
• Kommunen har budsjettert Inn på tunet i sitt budsjett fra januar 2016.
– kr. 250 000. (Ikke ute på anbud).
• Har kunnet søke om midler fra Helsedirektoratet hvert år t.o.m 2019.
• Er nå et innarbeidet og velfungerende tilbud i kommunen, som
både kommunen og gårdsbruker føler eierskap til.

ORGANISERING
• Organisert under avd. Helse. Bidrar med 2 faste ansatte, 1 dag hver i uken +
leasing-bil til henting og hjemkjøring av brukerne.
• Gårdbruker tar imot deltakerne på gården.
• Gårdbruker leverer regning til kommunen for lønn til seg selv eller vikar,
inkl leie av hus. For/etterarbeid og møtevirksomhet + matinnkjøp.
• Bruker IPT-standardavtale med noen praktiske tillegg. Kontrakt på 2 år,
+1, +1. Kontraktsmøter: sykehjemsleder, demenskoordinator og jeg.
• Planleggingsmøter med ansatte og vikarer, 2-3 ganger i halvåret.
• Evalueringsmøter med gårdbruker og demenskoordinator, 1 gang i
halvåret. (Erfaring: fint med en prat «aleine».)
• Tydelig fordeling av ansvarsområder for kommune og gårdbruker.
• Felles «vikarpool».
• Har også en «venne»-avdeling i Larvik, Vittersø IPT. Lært mye av dem i
oppstarten.Vi møtes 2-3 ganger i året. Dette er STOR stas for deltakerne.

• Kommunens ansvar

DELTAKERE INN OG UT AV
TILBUDET
Godt samarbeid med demenskoordinator i kommunen, som rekrutterer og har
det generelle ansvaret for brukerne.
• Kriterier for å søke om plass: demensdiagnose og kunne bevege seg fritt el med
noe hjelpemidler. Du må også se nytten og ha glede av å være i et fellesskap. Bo
hjemme.
• Demenskoordinator er mye på hjemmebesøk, god oversikt over mulige nye
deltakere til enhver tid. På Tveitan en dag i uka.
• Demenskoordinator har all kontakt med pårørende.
• Deltakere som er med får vedtak på tjenesten fra avd. Helse. Rapport blir skrevet
hver dag brukeren er på IPT.
• Plass til 4 brukere.
• Kontinuerlig dialog mellom demenskoordinator og gårdbruker ang deltakerne.
• Åpenhet ovenfor deltakerne.
• Ut av tilbudet: ofte ved direkte innleggelse på sykehjem, glidende overgang.

EN DAG PÅ TVEITAN
• Deltakere med personale fra sykehjemmet kommer kl 10.30.
• Litt kos og prat rundt peisen, mens frokosten kommer på bordet (faste
plasser).
• Frokost med ferskt brød, prat rundt bordet og planlegging av dagen i
dagboka vår (1 timestid). (Holder vårs oppdatert om gårdens naturlige
syklus.)
• Deler oss ofte i to: (kommer an på deltakerne):
Aktivitet ute: slik som enkelt stell av dyr i fjøset, veding, gåtur, mm.
Aktivitet inne: forberede middag og dessert.
• Felles aktivitet, slik som spille yatzy, kjøretur, nyte sola, beitesjekk med
boller osv.
Frisk luft er viktig!
• Middag 13.30. (skriver i gul bok)
• Avreise 14.30.
Gjort veldig få endringer på dette opplegget siden oppstart.

DAGBOK OG GUL BOK

AKTIVITETER
• Inne aktiviteter:
• Kos med innedyra.
• Lage mat sammen.
• Se på bilder i
fotoperm/storskjerm.
• Se i gårds- og kulturbøker fra
området
• Lytte/danse til musikk.
• Yatzy/bingo
• Stadig noen som innom tunet.

• Ute aktiviteter:
• Hente ved, fast.
• Så og høste blomster og grønnsaker.
Vanning!
• Sette og ta opp poteter.
• Pakke om vedsekker.
• Sope.
• Rake løv.
• Ryddig av busk og kratt.
• Luftetur med hund.
• I fjøset:
• Fôre smådyr, okser og kuer, hente egg,
bære bøtter med kraftfôr og bruke
høygaffel.
• Tilsyn i fjøset, spesielt under kalving,
egen kalv.
• Gi boller.

• Turer:
• Kjøreturer til «gamle
trakter». (Ta med middag).
• Tilsyn på beite.
• Tur til bydelshus, med
middag.
• Ulike kulturarrangement.
• Dagstur til hytta.
• Bær/frukt-turer i skauen
eller i hager. Forvelling.
• Annet:
• Rydde hagen ved sykehjem.
• Ruge frem kyllinger hver vår
(sykehjem).
• Egen kalv vi følger opp.

TING Å TENKE PÅ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faste dagsrutiner.
Faste årstradisjoner, som jul, påske, vår, sommer...
Fjern unødvendig redskap og hindringer (snublefeller).
Gjør aktiviteter innlysende, la det man trenger stå framme så slipper man
mange påminnelser underveis, skaper mestringsfølelse.
Fast fordeling av oppgaver, eks hente egg/fylle kraftfôr i bøtter/skrelle
poteter. Kommenterer dette ofte=mestringsfølelse.
Lar aldri noen deltakere gå inn til de store dyra, el være aleine ved fôring av
dyr.
Bruker de samme områdene på gården, som er tilrettelagt. (Faste fjøsrom,
redskapshus til veding, bryggerhus + verksted.)
Ansatte med god kjennskap til kommunen og dens historie og innbyggere
er en stor fordel.
Ikke snakk om å finne opp kruttet, gjør helt vanlige ting som blir
gjort i et hjem.

ØKONOMI
• En god økonomi i tilbudet.
• Timespris uavhengig om kommunen får fylt opp plassene.
• Pris blir diskutert i hvert kontraktsmøte.
• Priser øker med kommunaldeflator hvert år.
• Matprisen er ute av timespris.
• For kommunen: et «billig» tilbud ettersom en av personalet allerede
er fast ansatt.

UTFORDRINGER
• Når det kun er demenskoordinator som rekrutterer til tilbudet, er
det sårbart ved sykdom. Satt på vent.
• Sårbarhet når gårdsbruker er i permisjon/syk, mister fort oversikten
over praktiske ting som burde vært holdt ved like. En «melde-bok»
for småbeskjeder kan være en god løsning. Gode og kjente vikarer
ett must!
• Pga økonomi er det få timer per dag (4), for noen nok, men ikke for
alle.
• Pga økonomi stengt sommerstid (2 mnd), kan være vanskelig for
brukerne å ikke ha noe å gå til. Prøvd ulike løsninger.

FØLG OSS GJERNE
• Tveitan gård

Spørsmål?

