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Forord
Denne håndboka er utviklet i et samarbeid mellom Matmerk og Nasjonal kompetanse
tjeneste for aldring og helse (Aldring og helse). Matmerk er en uavhengig stiftelse som
skal bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk landbruk. Nasjonal
kompetansetjeneste for aldring og helse skal blant annet sikre oppbygging og spredning
av kompetanse om tjenestetilbud til personer med demens, deres pårørende og tjeneste
ytere. Aldring og helse har i en årrekke arbeidet med utvikling, implementering og
forankring av Inn på tunet-tjenesten (IPT-tjenesten) i kommunal demensomsorg.
Boka har en bred målgruppe. Den retter seg mot ledere i helse- og omsorgstjenesten,
helsepersonell, kommunalpolitikere, gårdbrukere og andre som skal arbeide med IPTtilbud på gårdsbruk. Hovedmålsettingen er at håndboka skal være et støtteverktøy og
oppslagsverk for IPT-tilbyderne og kommunene. Den skal også bidra med ideer, slik at
IPT-tilbyderne og kommunene kan videreutvikle allerede etablerte IPT-tilbud.
Arbeidet med håndboka er initiert med bakgrunn i Handlingsplan 2013–2017 Inn på
tunet, som er bredt politisk forankret. Matmerk har ledet arbeidet og nedsatte en
styringsgruppe bestående av Helsedirektoratet, Landbruks- og matdepartementet,
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Matmerks faggruppe for Inn på tunet har vært referansegruppe.
Vi takker følgende fagpersoner for nyttige råd og innspill underveis i prosessen:
• IPT-tilbyder Ingunn Sigstad Moen, Lillehov, Løten kommune
• IPT-tilbyder Jon Karlsen, Mattisrud, Løten kommune
• virksomhetsleder Norunn M. Hansen, Løten kommune
• demenskoordinator Sylvi Jacobsen, Horten kommune
• enhetsleder Vibeke Kristiansen, Horten kommune
• stipendiat Liv Bjerknes Taranrød, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
• seniorrådgiver Per Kristian Haugen, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Vi håper at håndboka blir et nyttig verktøy for både IPT-tilbydere og kommuner.

Matmerk				

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nina Sundqvist			
Kari Midtbø Kristiansen
administrerende direktør
daglig leder
			
Marit Strand
Guro Hanevold Bjørkløf
prosjektleder 			fagsjef demens
						Elin H. Aarø Strandli
						forfatter
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Kapittel 1

Innledning

Denne håndboka er et verktøy for planlegging,
etablering og drift av Inn på tunet dag
aktivitetstilbud (IPT-tilbud) for personer
med demens.

BEGREPSAVKLARINGER
Håndboka anvender begrepene kommune (kjøper av tjenesten) og Inn på
tunet-tilbyder (heretter IPT-tilbyder). IPT-tilbyder er gårdbrukeren som
tilbyr IPT-tjenester i tråd med følgende definisjon: «Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. IPT-tilbudet skal
gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet
opp til gården, livet og arbeidet der» (Kommunal- og regionaldepartementet
& Landbruks- og matdepartementet, 2013, s. 7). Gårdsbruk er en eiendom
som benyttes i jord, skog eller hagebruk.
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Vi benytter begrepene «tjenestemottaker», «personen», «deltaker» eller
«personer med demens» om deltakerne i et IPT-tilbud. I lovverket for helseog omsorgstjenester benyttes begrepet bruker om personer som ikke mottar
helsehjelp, og pasient om personer som mottar helsehjelp. Personer med
demens har ofte behov for helsehjelp, og de kommer da inn under pasientbegrepet. Bak i boka finnes et eget vedlegg om lovverket.

PRAKTISK BRUK AV BOKA
En del av innholdet er presentert i tekstbokser med punktvise oppstillinger.
Det er gjort for å løfte fram sentralt stoff og for å skille mellom tiltak som er
lovpålagte og tiltak som ikke er det. Tiltak som er lovpålagte, er presentert
som må-budskap. Øvrige tiltak er anbefalinger basert på erfaringer og
foreliggende forskning innen demensfeltet og dagaktivitetstilbud per 2016.
Denne kunnskapen er presentert som bør-budskap i tekstboksene.
Håndboka viser til konkrete eksempler fra gårder som har IPT-tilbud for
personer med demens. Disse eksemplene kan gi tips og inspirasjon til andre.
Bak i boka er fagbegrepene i boka forklart. Her finnes også en oversikt
over nyttig litteratur og aktuelle nettadresser. Vi anbefaler å bruke ved
leggene som ressurssider – her er det utdypende fagstoff som kan brukes
ved etablering og drift av IPT-tilbud.
Innledning
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Kort om demens
FOREKOMST OG SYKDOMSBESKRIVELSE
I 2013 ble det beregnet at om lag 78 000 personer hadde demens i Norge.
En regner med at halvparten av dem bor hjemme. Fram mot 2050 forventes
det at antall personer med demens vil fordobles i Vest-Europa. Det har
sammenheng med at andelen eldre personer i befolkningen øker.
Demens er en fellesbetegnelse på ulike sykdommer i hjernen. De mest
kjente er Alzheimers sykdom og vaskulær demens. Felles for demens
sykdommene er at de rammer kognitive funksjoner i hjernen på områder
som læring, hukommelse, oppmerksomhet og språk. Sykdommen fører
etter hvert til handlingssvikt. Apati er et kjent symptom ved demens.
Det er ikke uvanlig med tilleggslidelser som angst og depresjon.
Demens forverres over tid. Det finnes ingen helbredende medisinsk
behandling. I et demensforløp er det viktig å iverksette tiltak som ivaretar
og stimulerer hjernen. Et IPT-tilbud kan bidra til nettopp det.
Mange pårørende blir også berørt av sykdommen. Å være omsorgsgiver
til en person med demens gir økt risiko for helseplager, eventuelt for
verring av slike. Pårørende trenger støtte, avlastningstiltak og kunnskap
om sykdommen.

YNGRE PERSONER MED DEMENS
I litteratur og forskning skilles det mellom yngre og eldre personer med
demens. De som får demensdiagnosen før fylte 65 år, betegnes som yngre.
I Norge hører sannsynligvis drøyt 4000 personer til denne gruppa.
Det er ikke uvanlig at kommuner øremerker IPT-tilbud til yngre
personer med demens. Disse har naturlig nok andre utfordringer enn eldre
med demens. Erfaring viser at det ikke nødvendigvis er alderen som er
avgjørende for deltakelse. Det viktigste er personens funksjonsnivå.
Mange over 65 år vil ha nytte av tiltak som er tilrettelagt for yngre
personer med demens.
Om lag to tredeler av dem som får en demenssykdom før fylte 65 år, er
i arbeid. Mange opplever overgangen fra et aktivt arbeidsliv til en passiv
hjemmesituasjon som vanskelig. I tillegg har de ofte omsorgsoppgaver og
Kort om demens
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forsørgeransvar for egne barn. Disse personene opplever tap av ferdigheter
og at roller og sosiale relasjoner endrer seg. Det kan føre til usikkerhet
og frustrasjoner i hverdagen. IPT-tilbudet kan bidra til å avhjelpe en
vanskelig livssituasjon.

ELDRE PERSONER MED DEMENS
Eldre personer med demens har som regel avsluttet arbeidslivet. Mange har
mistet personer i nettverket sitt og opplevd at sosiale relasjoner har endret
seg. En demenssykdom kan føre til at det blir vanskelig å vedlikeholde det
sosiale nettverket, og det kan bli vanskelig å etablere nye relasjoner. Demenssykdommen påvirker også det fysiske aktivitetsnivået fordi personen kan
bli mer passiv og isolert. I tillegg er fysisk funksjonstap, for eksempel nedsatt syn og hørsel, mer uttalt hos eldre på grunn av fysiologiske aldrings
prosesser. Personer som bor alene, er i tillegg utsatt for ernæringssvikt.
Derfor er det viktig at de følges opp med strukturert og planlagt fysisk
aktivitet og ernæringsarbeid. Dette må ivaretas ved fastlagte prosedyrer som
bør være en del av den daglige oppfølgingen i et IPT-dagaktivitetstilbud.
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Tilrettelagte dagaktivitets
tilbud
VERDIGRUNNLAG OG MILJØBEHANDLING
Et godt tilrettelagt dagaktivitetstilbud for personer med demens
kjennetegnes av flere faktorer:
Verdigrunnlaget
Personen i sentrum
• Tilbudet setter enkeltpersonen i sentrum og legger vekt på individuelle
interesser, ønsker og ressurser.
Selvbestemmelse
• Tilbudet involverer personer med demens og deres pårørende når innholdet i tilbudet utformes (les avsnittet om medvirkning i vedlegg 1,
Lovverket).
Miljøbehandling
• Tilbudet legger til rette slik at den enkelte blir i stand til å bruke sine
ressurser maksimalt og opprettholde selvstendighet så lenge som mulig.
• Tilbudet evner å legge til rette for trivsel.
• Tilbudet har tilrettelagte fysiske omgivelser.

Verdigrunnlaget
Personen i sentrum
Kunnskap om personsentrert omsorg er nyttig for en IPT-tilbyder som skal
legge til rette for at en deltaker kan medvirke i IPT-tilbudet. Person
sentrert omsorg bidrar til å respektere personer med demens som full
verdige personer.
De fire hovedelementene i personsentrert omsorg er utarbeidet av
Brooker (2007) på bakgrunn av Kitwoods (1997) omsorgsfilosofi om
personsentrert omsorg. Disse hovedelementene utgjør VIPS-rammeverket:

Tilrettelagte dagaktivitetstilbud
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IDÉ

• V Et verdigrunnlag som anerkjenner menneskets absolutte verdi,
uavhengig av alder eller kognitiv funksjon
• I En individuell tilnærming som vektlegger det unike hos hvert enkelt
menneske
• P Evnen til å forstå verden, sett fra personens perspektiv
• S Etablering av et støttende sosialt miljø som dekker personens
psykologiske behov
(Brooker, 2007, s. 9)

For å bli bevisst hvilke verdier IPT-tilbudet bør bygge på, kan IPT-tilbyderen tenke igjennom
og skrive ned kommunens verdigrunnlag for dagaktivitetstilbud. Dette kan IPT-tilbyderen og
andre ansatte gjøre i fellesskap, slik at de oppnår en felles forståelse.

Selvbestemmelse
Personer med demens og deres pårørende er eksperter på egen hverdag.
De må inkluderes og involveres i beslutninger som angår dem selv (les om
medvirkning i vedlegg 1, Lovverket). Det bør være en selvfølge at de får
delta i utformingen av IPT-tilbudet. Selvbestemmelsen kan ivaretas ved
å ta utgangspunkt i «normaliseringsprinsippet». Det betyr at det gis
mulighet til å leve og fungere i et så normalt miljø og under så normale
betingelser som mulig, samtidig som det legges vekt på selvbestemmelse,
menneskeverd, deltakelse og integrering.

EKSEMPEL

Om en person mister evnen til å ta beslutninger på ett område, for eksempel
håndtering av egen økonomi, kan vedkommende være i stand til å ta avgjørelser
om andre gjøremål, som valg av mat og drikke, påkledning eller om han eller
hun ønsker å delta i ulike aktiviteter i IPT-tilbudet.

Miljøbehandling
Det er viktig å skape et IPT-tilbud med et miljø som støtter, involverer og
verdsetter den enkelte deltakeren. Dette kan gjøres gjennom bevisst bruk
av miljøbehandling. Gundersen (1978) beskriver fem byggesteiner i miljøbehandling. Her viser vi eksempler på disse med utgangspunkt i en
måltidssituasjon.
Trygghet: handler om sikkerhet og kontroll
Eksempel: beskytte personen mot kritiske bemerkninger fra andre i
en måltidssituasjon ved godt gjennomtenkt bordplassering, fysisk
skjerming, for eksempel med blomster, og/eller avlede og ta kontroll
over samtalen/samtaletemaer
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Støtte: handler om å se, bekrefte, oppmuntre og legge til rette
Eksempel: bidra med praktisk hjelp og støtte under måltidet ved å legge
til rette for bruk av egnede spiseredskaper, gi færre valgmuligheter for
pålegg og/eller inkludere personen i samtalen rundt bordet
Struktur: handler om forutsigbarhet, tilrettelegging og gjennomføring
Eksempel: ha faste tider for måltidet, en fast deltaker med definerte
oppgaver ved dekking og rydding av bord og/eller tilberedning av mat,
ha fast bordplassering slik at alle vet sin plass
Engasjement: handler om beskjeftigelse ut fra tidligere interesser og evne
til mestring
Eksempel: inkludere personen i matlaging på bakgrunn av tidligere
interesse for dette, kjenne personens ressurser og legge til rette for at
vedkommende opplever å mestre, gi positive tilbakemeldinger som
påvirker og forsterker følelsen av å være til nytte
Bekreftelse: handler om å bekrefte personens identitet
Eksempel: bekrefte hva personen kan utføre eller har utført tidligere i
livet: Du som er så flink til å bake, kan ikke du hjelpe til med en god
vaffeloppskrift i dag?

BETYDNINGEN AV DAGAKTIVITETSTILBUD
Forebyggende helseperspektiv
Personer med demens bør få bo hjemme så lenge de ønsker, hvis det er
helsemessig forsvarlig. Dagaktivitetstilbud kan, sammen med hjemme
tjenester, være et viktig tiltak for å utsette innleggelse i sykehjem.
Tilbudet kan bidra til å forebygge angst og depresjon, ivareta ernæringsbehovet og opprettholde fysisk funksjon. Dagliglivets gjøremål bør brukes
aktivt som del av det forebyggende helsearbeidet. Da må det gis støtte, råd
og oppmerksomhet til hver enkelt deltaker. IPT-tilbyderen må observere
om personen opplever trivsel og mestring.
Pårørendes innsats er også vesentlig, og det er viktig å ivareta dem. De
må få avlastning slik at de kan få mulighet til fritid og ferie. Dagaktivitetstilbud kan være én måte å ivareta de pårørende på. Forskning viser at det
er sammenheng mellom hvilken kvalitet dagaktivitetstilbudet har, og i
hvilken grad pårørende opplever det som avlastende. Derfor er det viktig
å ha kunnskap om hva som kjennetegner et godt dagaktivitetstilbud. På
neste side står det noen punkter IPT-tilbyderen og kommunen bør ta
hensyn til.

Tilrettelagte dagaktivitetstilbud
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IPT-TILBYDEREN OG KOMMUNEN
• Kommunen bør gi IPT-tilbyderen nødvendige opplysninger om personen med
demens, slik at det kan gis et tilrettelagt IPT-tilbud. Husk at taushetsplikten alltid
skal ivaretas, og at samtykke må innhentes før nødvendige personopplysninger kan
formidles.
• IPT-tilbyderen bør sette av tid til å snakke direkte med deltakeren og eventuelt
pårørende for å kartlegge individuelle behov, interesser og ressurser.
• Det er viktig å ha nødvendige personlige opplysninger om deltakeren og kjenne til
livshistorien til vedkommende for å kunne tilrettelegge individuelt. Et nyttig skjema
er «Min livshistorie», se www.aldringoghelse.no.
• De fysiske omgivelsene på IPT-tilbudet bør være oversiktlige, lette å orientere seg
i og tilrettelagt ut fra deltakerens fysiske funksjonsnivå.
• Aktiviteter på IPT-tilbudet bør tilpasses den enkelte med hensyn til individuelle
behov, funksjonsnivå, interesser og ressurser.
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Inn på tunet (IPT) for
personer med demens
NASJONALE PLANER
Demensplan 2020 – Et mer demensvennlig samfunn presenterer at det skal
jobbes videre med utbygging av dagaktivitetstilbud for å «sikre at alle
hjemmeboende med demens som ønsker det skal få et aktivitetstilbud»
(Helse- og omsorgsdepartementet, 2015, s. 46). Planen viser til IPT som
eksempel på varierte og tilpassede aktivitetstilbud for personer med
demens. I Handlingsplan 2013–2017 Inn på tunet er demens ett av tre
satsingsområder.
IPT er registrert som et beskyttet fellesmerke og ordmerke. Alle norske
gårdsbruk som oppfyller kravene i godkjenningsordningen for IPT, har
rett til å omtale tilbudet som Inn på tunet og bruke merket (logoen) for IPT.

FORDELER MED IPT SOM DAGAKTIVITETSTILBUD
Mange personer med demens mangler tilbud som kan by på et godt sosialt
miljø og allsidige og nyttige aktiviteter i naturlige, tilrettelagte omgivelser.

Mestring – opplevelse av å være til nytte
Gården gir gode muligheter for meningsfulle aktiviteter i landlige
omgivelser. Jord-, skog- eller hagebruk og/eller stell av dyr kan tilrette
legges for personer med demens. Det kan oppleves meningsfullt å delta
i disse aktivitetene, og de kan gi deltakeren følelse av å være til nytte.
Samtidig vil aktiviteter som krever samarbeid, være med på å forsterke
fellesskapet med andre på IPT-tilbudet.

Mangfold av aktiviteter
Dagaktivitetstilbud på gård gir mulighet for mange ulike aktiviteter. Årstidene bidrar til variasjon i IPT-tilbudet. I tillegg vil beliggenhet, driftsform,
Inn på tunet (IPT) for personer med demens
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type dyrehold, lokalhistoriske og kulturelle forhold gi mulighet for ulike
gjøremål. Dette skiller gården fra andre dagaktivitetstilbud som ofte er
begrenset av bygningsmasse og plassering, for eksempel tilbud i sykehjem.

Et kvalitetssikret IPT-tilbud
Kjøp av tjenester fra en godkjent IPT-tilbyder innebærer at personer
med demens får ta del i livet og arbeidet på gården, og at aktivitetene er
kvalitetssikret i regi av IPT-godkjenningsordningen, som du finner
beskrevet i kapittel 14.

ANSVARSFORDELING – IPT-TILBYDER OG KOMMUNE
Kommunen har ansvar for kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene den
tilbyr innbyggerne. Den har ansvar for at IPT-tilbudet samsvarer med
gjeldende lovgivning om rett til tilbud og behandling. IPT-tilbyderen har
ansvaret for kvalitetssikringen og utviklingen av gården. Dette innebærer at
IPT-tilbyderen skal sørge for at gårdsdriften, inkludert IPT-virksomheten,
er i samsvar med de krav som stilles i Kvalitetssystemet i landbruket (KSL).
KSL inkluderer en kvalitetsstandard og godkjenningsordning for IPT (se
kapittel 14). IPT-tilbyderen har ansvar for at den daglige driften av IPTtilbudet er i henhold til lovverket for helse- og omsorgssektoren. Innholdet
i IPT-tjenesten (aktiviteter, dagsplan osv.) defineres i samarbeid mellom
IPT-tilbyderen og kommunen med medvirkning av personer med demens
og eventuelt pårørende.

EKSEMPEL

Dagsplan Vittersø gård
Program for dagen
Kl. 08.30 – 10.00
Kl. 09.30 – 10.30
Kl. 10.30 – 13.00
Kl. 13.00 – 14.00
Kl. 14.00 – 14.30
Kl. 14.30 		

Dagbrukere kommer til gården
Frokost
Arbeidsøkt
Lunsj
Rydding, hvile og «rolige aktiviteter»
Hjemreise

Avtalen mellom IPT-tilbyderen og kommunen bør definere hvordan
kommunen skal følge med på at innholdet i tjenesten er tilfredsstillende,
for eksempel gjennom skriftlige rapporter, journalføring i felles data
system, møter, tilsynsbesøk eller annet. Les om dokumentasjon i vedlegg 1,
Lovverket. I vedlegg 2 er det et eksempel på en prosedyre fra Stene gård
som viser hvilke møter de gjennomfører.
Inn på tunet (IPT) for personer med demens
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Kommunale planverk
og framtidige behov
FORANKRING
Et stabilt IPT-tilbud skaper trygghet for personen med demens, pårørende,
IPT-tilbyderen og andre ansatte i tilbudet. Økonomisk forutsigbarhet
sikrer at IPT-tilbudet kan planlegges på lang sikt.
Et IPT-tilbud bør være forankret på administrativt og politisk nivå i
kommunen. Kommunens planverk bidrar til å utvikle stabile tilbud.
Kommunen må ha følgende planverk:
• kommunal planstrategi
• samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel
og arealdel
• økonomiplan

IDÉ

Kommunen kan i tillegg ha følgende planverk:
• kommunedelplaner for helse- og omsorgstjenesten
• egen demensplan

Til IPT-tilbyder
• Inviter gjerne fagadministrasjonen og politiske beslutningstakere i kommunen til gården
før det skal tas viktige avgjørelser som kan påvirke IPT-tilbudet.
• Presenter gården, aktivitetene og eventuelle framtidsplaner og muligheter.
• Inviter gjerne deltakere og pårørende til å uttale seg om erfaringer med IPT-tilbudet
og behovet for andre aktiviteter.

Kommunale planverk og framtidige behov
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KARTLEGGE BEHOV
Før oppstart av nye IPT-tilbud bør kommunen kartlegge behovet. Kommuner
med flere enn 4000 innbyggere bør beregne antallet personer som statistisk
kan forventes å få en demensdiagnose i årene framover. En slik kartlegging
vil gi en god indikasjon. Det er viktig å være klar over mulige mørketall da
enkelte sannsynligvis ikke har vært i kontakt med hjelpeapparatet.
Befolkningssammensetningen i kommunen kan endre seg med tiden.
Dette kan føre til forskyvninger med hensyn til alder, kjønn og funksjonsnivå hos innbyggerne, og/eller antall personer med demens kan øke.
Kommunen må være fleksibel og endre tjenestetilbudene underveis. Det
kan også være behov for utvidet åpningstid til flere dager i uka og/eller
kvelds- og døgntilbud. Kommunens framtidige behov for tilbud til
personer med demens og IPT-tilbydernes mulighet til å imøtekomme
behovet bør beskrives ved kontraktinngåelse. Dette gjelder spesielt der
kommunen og IPT-tilbyderen ønsker å inngå et ansettelsesforhold, men
også der det inngås kontrakter med varighet over flere år.

KILDER FOR KARTLEGGING AV ANTALL PERSONER MED DEMENS
OG FRAMTIDIGE BEHOV FOR TILBUD:
• fastleger
• spesialisthelsetjenesten
• hjemmetjenesten, hukommelsesteam, vedtakskontoret i kommunen
• henvendelser fra personer med demens, pårørende, interesseorganisasjoner
• Statistisk sentralbyrås framskrivning av folkemengden: www.ssb.no
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Interkommunalt samarbeid om IPT-tilbud
Interkommunalt samarbeid bør vurderes når flere kommuner ikke har
nok deltakere til å drifte eget IPT-tilbud. Små kommuner med få inn
byggere og kommuner med lange transportavstander kan ha vansker med
å drifte IPT-tilbud rettet mot spesifikke målgrupper. Husk at hver enkelt
kommune er ansvarlig for tilbud til de personene de har kjøpt tjenester til,
jf. helse- og omsorgslovgivningen.
Her er et eksempel på at en IPT-tilbyder selger plasser til to kommuner:

EKSEMPEL

Løten og Stange kommuner deler et IPT-tilbud til yngre personer med demens
på IPT-gården Lillehov i Løten kommune. Kommunene kjøper tre plasser hver,
to dager i uka. IPT-tilbyderen samarbeider tett med demenskoordinatorene i
begge kommunene og har egen kontrakt med hver kommune.

Kommunale planverk og framtidige behov
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Kapittel 6

Tjenestemottaker på rett
plass
SØKNAD OM PLASS PÅ IPT-TILBUDET
Det finnes flere måter å søke om plass i IPT-tilbudet på. Personen med
demens eller pårørende kan søke. Hjemmebaserte tjenester, hukommelsesteam/koordinator i kommunen og/eller fastleger kan også søke. Noen
ganger kommer søknaden fra spesialisthelsetjenesten. Når den ikke
kommer fra personen med demens selv, må en undersøke om ved
kommende ønsker tilbudet (innhente samtykke).
Saksbehandlingen (om en får tilbud om plass eller ikke) følger etablerte
prosedyrer i kommunen.
Erfaring med dagaktivitetstilbud viser at funksjonsnivå er et viktigere
kriterium ved tildeling av plass enn alder. Yngre og eldre personer kan
delta på samme IPT-tilbud, men dette avhenger av hvordan de fungerer
fysisk og sosialt. Inntaks- og avslutningskriterier blir brukt for å planlegge
god omsorg gjennom hele demensforløpet.

INNTAKSKRITERIER
Inntakskriterier bidrar til at rett person får rett plass. Kriteriene må ta
utgangspunkt i målgruppa IPT-tilbudet rettes mot. Et kriterium for å få
plass på IPT-tilbudet kan være at det foreligger en demensdiagnose, eller at
det er mistanke om demens eller kognitiv svikt. Hvis det ikke foreligger en
diagnose, men symptomene gir mistanke om sykdom, bør kommunen oppfordre personen til å ta kontakt med sin fastlege for utredning og eventuelt
hjelpe til med dette ved behov. Dette sikrer at personen får rett tilbud, og at
eventuelle sykdomstilstander som krever behandling, fanges opp.
Ved søknad om plass må det avklares om det foreligger særskilte behov
som eventuelt trenger individuell oppfølging. Da IPT-tilbud har små
grupper med tette relasjoner mellom deltakerne, er det viktig å legge til
rette nødvendige ressurser allerede ved oppstart av IPT-tilbudet. Ressursbruken bør være gjenstand for regelmessig evaluering.
Tjenestemottaker på rett plass
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EKSEMPEL

Inntakskriterier vurdert på bakgrunn av bemanning, kompetanse og lokaler
tilsier at personen
– har en demensdiagnose, eller at det foreligger mistanke om demens
– passer inn i det eksisterende sosiale miljøet
– kan nyttiggjøre seg det sosiale miljøet
– er selvhjulpen på toalettet dersom det ikke tilbys hjelp til dette
– kan gjøre seg nytte av aktivitetene på IPT-tilbudet
– i tilstrekkelig grad kan bevege seg utendørs

AVSLUTNINGSKRITERIER
Avslutningskriterier er et hjelpemiddel for å sikre at personer med demens
får ivaretatt behov som oppstår under sykdomsforløpet. Kriteriene bør være
veiledende da det er viktig med individuelle vurderinger og tilpasninger.
Det bør tilrettelegges for glidende overganger mellom en dagaktivitetsplass
på gården og et høyere omsorgsnivå, for eksempel dagaktivitetstilbud eller
døgnplass i sykehjem. IPT-tilbudet bør ikke avsluttes uten at det foreligger
en plan for hvilke tjenester som overtar.
Skriftlige, definerte avslutningskriterier tydeliggjør for alle parter,
inkludert personen med demens og deres pårørende, når i sykdoms
prosessen IPT-tilbudet ikke lenger kan dekke personens behov for opp
følging. Informasjon om avslutningskriterier bør være et tema allerede ved
oppstart av IPT-tilbudet. Avslutning av IPT-tilbudet må begrunnes i en
faglig vurdering som er foretatt på grunnlag av grundig dokumentasjon.
Dette forutsetter gode dokumentasjons- og kommunikasjonslinjer mellom
IPT-tilbudet og vedtakskontoret i kommunen. Gode dokumentasjons
rutiner bidrar også til at kommunen kan forutsi og planlegge behovet
for et høyere omsorgsnivå. Dersom en skal omgjøre et vedtak om dag
aktivitetstilbud som ikke er utløpt, må det skje i henhold til kravene i
forvaltningsloven § 35 om omgjøring av vedtak uten klage.
Informasjon og god dialog mellom IPT-tilbudet, deltakeren og pårørende
er av vesentlig betydning for å forutsi og forberede en god overgang til et
høyere omsorgsnivå.

EKSEMPEL
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Avslutningskriterier, vurdert på bakgrunn av bemanning, kompetanse
og lokaler, er at deltakeren
– har behov for én-til-én-oppfølging store deler av tiden på IPT-tilbudet
– må følges opp med hensyn til hygiene og hjelpes på toalettet
– ikke klarer å nyttiggjøre seg aktiviteter
– er passiv og ikke lenger har nytte av det sosiale fellesskapet på IPT-tilbudet
– har store problemer med å orientere seg i tidligere kjente omgivelser
– utsettes for sikkerhetsrisiko ved å oppholde seg på gården

Tjenestemottaker på rett plass
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Kapittel 7

Planlegging og samhandling
i en helhetlig omsorgskjede
IPT-TILBUDET – EN DEL AV DEN HELHETLIGE OMSORGSKJEDEN
Ifølge lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. skal kommunen
tilrettelegge for et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. Tilbudet skal
bestå i forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og
oppfølging. Et IPT-tilbud bør være en del av kommunens helhetlige omsorgskjede. Nyttige verktøy for å planlegge rett tiltak til rett tid kan være
individuell plan (se vedlegg 1 og vedlegg 3) og etablering av kontakt med
hukommelsesteam/koordinator.
Gjennomsnittlig sykdomsvarighet ved demens er beregnet til ca. åtte år.
Antall år kan grovt sett deles inn i tre stadier:
• Første stadium er fra symptomdebut til en får en diagnose, gjennomsnittlig varighet er tre år.
• Andre stadium er fra diagnose er stilt til innleggelse i sykehjem,
gjennomsnittlig varighet er tre år.
• Tredje stadium er opphold i sykehjem, gjennomsnittlig varighet er to år.
Berger-skalaen (se vedlegg 4) viser de ulike trinnene i en demensutvikling
og kan være et hjelpemiddel for å synliggjøre behovene for tiltak gjennom
et sykdomsforløp. Personer som benytter et dagaktivitetstilbud, vil ofte
befinne seg mellom trinn to og fire på skalaen. Husk at det er viktig å
tenke tilbud allerede på trinn én. For dem som avslutter arbeidslivet på
grunn av kognitive endringer, viser erfaring at et IPT-tilbud kan være et
godt alternativ til en ofte passiv hjemmetilværelse. Yngre personer med
demens bør derfor raskt få informasjon om IPT-tilbud.

Planlegging og samhandling i en helhetlig omsorgskjede
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PLANLEGGING AV ET IPT-TILBUD
Det bør etableres en arbeidsgruppe med ulik fagkompetanse fra forskjellige
fagfelt. Vedtakskontoret og de ulike omsorgsnivåene i kommunen bør være
representert. Det er viktig for å forankre IPT-tilbudet i organisasjonen og
for å få gode overganger mellom de ulike omsorgsnivåene. Kartlegging av
antallet personer med demens og deres funksjonsnivå må vurderes i sammenheng med planlegging av bemanning, kompetanse og lokaliteter.
Arbeidsgruppa bør ha deltakere som representerer målgruppa. Det er viktig
at anonymiteten ivaretas når en drøfter konkrete behov hos målgruppa.

KOMMUNEN BØR ETABLERE EN ARBEIDSGRUPPE MED
REPRESENTANTER FRA
• personer med demens og/eller pårørende
• interesseorganisasjoner, demensforeninger osv.
• politikere
• vedtakskontoret
• hukommelsesteam/koordinator
• sykehjem
• hjemmetjenesten
• frivillighetssentralen eller andre frivillige organisasjoner

Arbeidsgruppa bør ha et klart mandat for arbeidet. Her er det gitt
eksempler på hvilke områder dette kan omfatte:
• behov og målgruppe, se kapittel 2
• mål for IPT-tilbudet, se kapittel 3
• behov for IPT-tilbud, se kapittel 5
• inntaks- og avslutningskriterier, se kapittel 6
• organisering, samhandling, dokumentasjon, oppfølging av pårørende,
se kapittel 7
• bygningsmasse og areal, se kapittel 8
• personlige egenskaper og kunnskap, se kapittel 10
• bemanning, antall plasser, vikarordninger, åpningstider og transport,
se kapittel 11
• rekruttering og markedsføring, se kapittel 13
Også IPT-tilbydere bør avklare og tenke gjennom en del momenter før
planlegging av IPT-tilbud.
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IPT-TILBYDERE BØR
• tenke gjennom hvilke ressurser gården har, og om den kan tilby aktiviteter tilpasset
personer med demens
• finne ut hvilke kunnskaper og ferdigheter som trengs i møte med personer med
demens, og hvordan en kan skaffe kompetansen som eventuelt mangler
• gjøre avtale med ledelsen i kommunens helse- og omsorgsavdeling for å avklare
om IPT-tilbudet samsvarer med kommunens behov
• be om skriftlig tilbakemelding på hvilke krav kommunen setter til bygningsmasse
og kompetanse
• invitere kommunen til befaring
• orientere seg med hensyn til regelverket for offentlig anskaffelse og anbud
• vurdere nødvendige økonomiske investeringer basert på tilbakemeldinger fra
kommunen og krav kommunen stiller
• ta stilling til om det er realistisk å kunne oppfylle kravene fra kommunen

ORGANISERING
Om kommunen har flere dagaktivitetstilbud, kan det være hensiktsmessig
å organisere dem under samme ledelse. Erfaringsmessig blir IPT-tilbudet
lagt under sykehjemmet, hjemmetjenesten eller en annen kommunal enhet.

EKSEMPEL

I Horten kommune hører IPT-tilbudet inn under enhet for utvikling og
samhandling.
Det gir mange fordeler om kommunens hukommelsesteam er organisatorisk
tilknyttet IPT-tilbudet. Hukommelsesteam/koordinator vil som regel ha
god kunnskap om hjemmesituasjonen og funksjonsnivået til den enkelte
deltakeren, noe som er viktig for å planlegge IPT-tilbudet som del av den
helhetlige omsorgskjeden.

SAMHANDLING
Kommunen har plikt til å legge til rette for samhandling mellom ulike
deltjenester i kommunen og eventuelt med andre tjenesteytere, jf. lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. IPT-tilbudet er ofte plassert
slik at det er lite synlig for andre helse- og omsorgstjenester i kommunen.
Derfor er det viktig å planlegge, implementere og strukturere samarbeidet
mellom IPT-tilbudet og andre tjenestenivåer. Husk å invitere IPTtilbyderen til møter for å sikre god samhandling.

Planlegging og samhandling i en helhetlig omsorgskjede
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IPT-TILBYDEREN BØR
• delta på samarbeidsmøter mellom de ulike dagaktivitetstilbudene i kommunen.

I samhandlingen mellom ulike tjenester må IPT-tilbyderens rolle være
tydeliggjort. En klar ansvarsfordeling er viktig for å forebygge usikkerhet
og frustrasjon i møte med andre aktører. Kommuner som har h
 ukommelsesteam/koordinator, bør avklare ansvarsfordelingen sammen med IPTtilbyderen. I kommuner som ikke har hukommelsesteam, må ansvar og
roller avklares med den nærmeste fagansvarlige i kommunens helse- og
omsorgsavdeling. Det bør avklares hvem som har ansvar for at deltakerne er
klare til å reise på IPT-tilbudet. Det er også viktig for IPT-tilbyderen å vite
hvem som skal følge opp pårørende.

KOMMUNENS HELSE- OG OMSORGSAVDELING MÅ SIKRE
S AMHANDLINGEN MELLOM IPT-TILBYDEREN
• og hjemmet/pårørende når det gjelder deltakerens dagsform og funksjonsnivå
• og hjemmetjenesten når det gjelder daglig oppfølging og klargjøring for deltakelse
• og hukommelsesteam og/eller hjemmesykepleien om faglig oppfølging, rådgiving,
veiledning og evaluering
• og hukommelsesteam og/eller hjemmesykepleien om akutte, uforutsette hendelser
og andre helsemessige forhold som krever oppfølging
• og ledelsen om forhold som ikke fungerer
• og vedtakskontoret om endringer i tjenestebehov hos deltakeren som kan medføre
behov for høyere bemanning og/eller kompetanse, eventuelt annet omsorgsnivå
• og sykehjem der IPT-deltakere har behov for høyere omsorgsnivå

Ved samhandling må kommunen alltid sørge for å ivareta taushetsplikt
og informasjonsrett (les om taushetsplikt i vedlegg 1, Lovverket).

KOMMUNEN BØR SIKRE SAMHANDLING MED
• vedtakskontoret, fastleger, spesialisthelsetjenesten og interesseorganisasjoner
når det gjelder rekruttering av nye deltakere
• frivillige personer med hensyn til praktisk og sosial bistand
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HUKOMMELSESTEAM/KOORDINATOR
Faglig oppfølging
Koordinering

HJEMMETJENESTEN
Daglig oppfølging

Figur 1:
Omsorgshjulet
(revidert 2016).
Figuren viser
viktige aktører for
samhandling og
nettverksbygging.

SYKEHJEM
Tilrettelegge for
gode overganger fra
IPT-tilbud til tilbud
i sykehjem

POLITIKERE
OG ADMINISTRASJON
Forankring
Kvalitetssikring
Evaluering

PERSONEN
MED DEMENS

VEDTAKSKONTORET
Tildeling av tjenester

IPT-TILBYDER
Daglig driftsansvar
Kvalitetssikring

FRIVILLIG SEKTOR
Støttespillere
PÅRØRENDE
Støtte
Rådgiving
Evaluering
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DOKUMENTASJON
God samhandling krever gode rutiner for utveksling av informasjon
gjennom sikre dokumentasjonssystemer. Nødvendig informasjon om
deltakeren må nå fram til de tjenesteyterne som har behov for den, og til
rett tidspunkt. Utveksling av informasjon om deltakerens funksjonsnivå
og pårørendes situasjon er viktig for å oppnå at personen med demens får
bistand på rett plass i omsorgskjeden.
Om et IPT-tilbud rekrutterer deltakere som ikke er registrert i
kommunens hjelpeapparat, vil kontakten med hukommelsesteamet være
viktig i registrering, utredning og vedtak om tjeneste i videre omsorgsplanlegging.
Kommunene benytter ulike systemer for elektronisk pasientjournal
(EPJ), for eksempel Gerica, Profil eller CosDoc. Det er mulig bare å gi
skrivetilgang (ikke lesetilgang) til disse systemene. Det er også mulig å
opprette et eget planområde for samhandling i EPJ-en, der kommunen og
de ansatte i IPT-tilbudet kan skrive og lese uten at personellet i IPTtilbudet får tilgang til resten av journalen. Noen kommuner benytter
mobile enheter (personlig digital assistent – PDA). Kommuner som har
tatt i bruk dette systemet på IPT-tilbud, har gode erfaringer med det.

EKSEMPEL

Disse kommunene har erfaring med bruk av EPJ på IPT-tilbud:
– Horten kommune
– Fredrikstad kommune

KOMMUNEN BØR
• avklare hvilken form for dokumentasjonstilgang IPT-tilbudet skal ha
• avklare om det skal opprettes et eget område for EPJ begrenset til IPT-tilbudet
• avklare om hele personellet i IPT-tilbudet skal ha tilgang til dette området, eller
bare IPT-tilbyderen

Der IPT-tilbudet ikke gis som helsehjelp, kan dokumentasjonen løses
på annen måte. Det må da vurderes hvordan behovet for utveksling av
informasjon skal ivaretas. Les mer om dette i vedlegg 1, Lovverket.
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OPPFØLGING AV PÅRØRENDE
Pårørende har mye kunnskap om deltakerens ferdigheter, hva slags oppgaver vedkommende trives med, og hvordan en best kan motivere ham/
henne til å delta på egne premisser. Pårørende har ikke rett til å få alle
opplysninger om personen med demens så lenge personen selv kan ivareta
sine interesser. Informasjon til pårørende bør bare gis etter samtykke.
Dersom det ikke er mulig å få til et samtykke om å dele taushetsbelagte
opplysninger, må det være klart hvilke opplysninger som likevel kan gis.
Det er viktig å understreke at taushetsplikten ikke er til hinder for å motta
opplysninger fra pårørende. Dersom det er problemer med å få utvekslet
opplysninger med pårørende, bør det tas opp med kommunen slik at en
sammen kan finne løsninger innenfor rammen av lovverket.
Pårørende har ofte en viktig rolle i å formidle behov for nye tjenester til
kommunens vedtakskontor. All medvirkning fra pårørende skal skje i
samarbeid med personen med demens.
Pårørende har gjerne ansvar for å yte privat bistand til personen med
demens mens vedkommende bor hjemme, og de har ofte ansvar for kontakt
med lege og tannlege. Det er viktig at de får informasjon om endringer i
IPT-tilbudet eller om endringer i atferd som kan tilsi at noe er i veien med
deltakeren. Det er viktig å avklare hvilken informasjon de pårørende skal ha.
De pårørende må vite hvordan de enkelt får kontakt med IPT-tilbyderen,
for eksempel hvis deltakeren er syk. Hvis personen med demens mottar
flere kommunale tjenester, må det være avklart hvem som har oppfølgingsansvaret for de pårørende. En tydelig rollefordeling bidrar til at personer
med demens og deres pårørende opplever profesjonalitet i tjenesten, og de
føler at de blir sett og ivaretatt som tjenestemottakere.
Planlegging og samhandling i en helhetlig omsorgskjede
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Oppfølging av pårørende er viktig. Det er en fordel å ha faste kontaktpersoner.
Dette kan være
– hukommelsesteamet
– personer ansatt i hjemmetjenesten
– personer som arbeider i IPT-tilbudet

UANSETT ANSVARSFORDELING BØR IPT-TILBYDEREN INFORMERE
PÅRØRENDE OM
• uforutsette hendelser
• deltakerens gjøremål og aktiviteter på gården
• måltider, for eksempel middagsmeny

Informasjonsbehovet avhenger av hvor tette relasjoner og møtepunkter
deltakeren og de pårørende har. Ektefelle/samboer vil kunne ha større
behov for daglig informasjon enn andre som ikke bor sammen med
deltakeren.
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IDÉ
Mange deltagere kan ha nytte av at det noteres hendelser, aktiviteter og opplevelser fra
dagen på IPT-tilbudet i en bok deltakeren har i lomma. Boka kan fungere som en «protese
for redusert hukommelse» og være et hjelpemiddel når deltakeren kommuniserer med
pårørende om dagens hendelser. Samtidig kan boka inspirere til samtaletemaer hjemme.
Den kan også anvendes motsatt vei ved at deltakeren og/eller de pårørende skriver ned
hendelser hjemmefra og bruker dette som huskebok/tips til samtaletemaer på IPT-tilbudet.

FLYTTING TIL SYKEHJEM
Mange IPT-deltakere flytter etter hvert til sykehjem. Det bør arbeides med
gode modeller for planlagte, smidige og fleksible overgangsordninger.

INNSPILL TIL PUNKTER FOR SAMHANDLING MELLOM IPTTILBYDEREN OG KOMMUNEN VED OVERFLYTTING FRA IPT-TILBUD
TIL HELDØGNSTILBUD:
• forberede deltakeren og pårørende i god tid på mulig flytting, det vil si når det
kommer tegn på funksjonsnedsettelse som er forenlige med avslutningskriterier
• opprette samarbeid med institusjonstjenesten om flytting og tilstrebe faste
kontaktpersoner som deltakeren og pårørende kan forholde seg til i prosessen
• overføre kunnskap om deltakeren til neste omsorgsnivå om
– aktivitetsnivå
– funksjonsnivå og behov for oppfølging
– mestringsnivå
– spesielle individuelle behov og interesser
– livshistorie (se «Min livshistorie» på www.aldringoghelse.no)
• tilrettelegge for alternative og smidige bli-kjent-ordninger som besøksordninger og
fleksible overgangsordninger hvor personer med demens ikke nødvendigvis mister
plassen på IPT-tilbudet umiddelbart, men hvor en tilstreber individuell tilpasning
• generell gjensidig læring og kunnskapsutveksling mellom IPT-tilbudet og institu
sjonen for gjensidig forståelse av hverandres arbeidsområder, noe som kan komme
målgruppa til gode

Planlegging og samhandling i en helhetlig omsorgskjede
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Tilrettelegging av gården
VALG AV GÅRDSBRUK
Aktivitetsmuligheter og landlige omgivelser er med på å gjøre gården
til et egnet dagaktivitetstilbud for personer med demens. Et gårdsmiljø
kan bidra til å vekke minner og assosiasjoner og være utgangspunkt for
aktivitet, deltakelse og gode samtaler.
Erfaring viser at fôring og stell av dyr kan være gode aktiviteter. Det
kan dreie seg om stell av små og store dyr, som hund, katt, høner, griser,
kuer, hest, sau, kaniner m.m. Dette er aktiviteter deltakerne kan oppleve
som nyttige, og de kan tilpasses den enkeltes funksjonsnivå.
Aktivitetene bør legge opp til fysisk bruk av kroppen. Arbeid med
landskapspleie, hogst og vedarbeid er ofte en «populær» og naturlig del av
gårdsmiljøet. Husk å tenke sikkerhet og ulykkesforebygging.
Det er viktig at gårdsmiljøet er ryddig og preget av orden. Det bør
være gode sitte- og spiseplasser ute og inne som legger til rette for sosialt
samvær.

KOMMUNEN BØR VURDERE OM GÅRDEN
• har tilgjengelig og tilpasset bygningsmasse
• har et mangfold av aktivitetsmuligheter
• ligger i landlige og trafikksikre omgivelser
• har et ryddig og trygt gårdsmiljø

Tilrettelegging av gården
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FYSISKE OMGIVELSER PÅ GÅRDEN
Inneareal
Det anbefales å benytte egne lokaler til IPT-tilbudet, ikke privat bolig.
Dette bidrar til å beskytte privatlivet til familien på gården. Størrelsen på
arealet avhenger av målet med IPT-tilbudet og antall personer som skal
være knyttet til det. Hvis kommunen mener det kan bli aktuelt å legge til
rette for overnatting i nær fremtid, er det IPT-tilbyderen som bør v
 urdere
om det lar seg gjøre.

LOKALENE SOM BENYTTES TIL IPT-TILBUDET, BØR INNEHOLDE
• stue, gjerne med mulighet for å dele aktiviteter på flere områder eller rom for
å forebygge støy og uro
• toalett med mulighet for dusj og bad
• kjøkken med plass til to–tre personer ved tilberedning av måltider
• spisebord med sitteplasser for alle på IPT-tilbudet
• hvilerom med seng
• god belysning
• god skilting av dører, for eksempel til toalettet
• garderobe med plass til av- og påkledning, lagring av yttertøy, sko, støvler osv.

Uteareal
Gårdens uteareal kan sammenliknes med en stor sansehage (se ord
forklaringer bak i boka) tilrettelagt med et mangfold av aktiviteter. En
gård ligger tradisjonelt i landlige omgivelser med gårdstun, bygningsmasse, hagebruk og turterreng synlig og lett tilgjengelig. Ved oppstart er
det viktig å være bevisst på hvilke aktivitetsmuligheter som finnes, og
hvordan aktivitetene kan synliggjøres og tilrettelegges i omgivelsene. Valg
av aktiviteter henger sammen med hvem som er målgruppe. Her kan yngre
ha andre preferanser enn eldre. I tillegg kan funksjonsnivå avgjøre hva
som er gjennomførbart.
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IPT-TILBYDEREN OG KOMMUNEN BØR TYDELIGGJØRE FØLGENDE
PUNKTER SOM VIL PÅVIRKE AVTALE OG PRIS:
• størrelsen på bruksarealet som skal være tilgjengelig
• bygningsmassen som skal være tilgjengelig
• hva/hvilke av gårdens utstyr som skal benyttes

IPT-TILBYDEREN BØR TA HENSYN TIL FØLGENDE VED TILRETTE
LEGGING AV AKTIVITETER UTE:
• Utearealet bør være skjermet mot støy fra vei og parkeringsplass.
• Utearealet bør sikres mot trafikkerte veier og mot annen aktivitet på gården
som kan medføre risiko for deltakerne.
• Utearealet bør være tilrettelagt for sitteplasser, gjerne med mulighet for
bålbrenning og tilberedning av enkle måltider.

Tilrettelegging av gården
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Aktiviteter på gården
BASISAKTIVITETER
Fysisk aktivitet og måltider (oppfølging av ernæring) må alltid ligge til
grunn for drift av et dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med
demens. Disse aktivitetene kan bidra til bedre fysisk og psykisk helse og
livskvalitet for deltakere og pårørende. I tillegg kan de bidra til å utsette
behovet for et høyere omsorgsnivå.

IPT-TILBYDEREN BØR TILRETTELEGGE FOR AKTIVITETER MED
UTGANGSPUNKT I
• å tilby et strukturert opplegg for fysisk aktivitet og måltider
• å velge aktiviteter som tar utgangspunkt i den enkeltes interesse, funksjonsnivå og
behov
• å tilrettelegge aktiviteter med utgangspunkt i gårdens inne- og uteareal, gårdens
og omegnens lokale kultur, historie og tradisjon
• å ivareta behov for tilsyn og oppfølging

PRINSIPPER FOR TILRETTELAGTE AKTIVITETER
Det er nødvendig med tett oppfølging i aktiviteten for å avklare hva
personen med demens er i stand til å forstå og mestre. Erfaring viser at
nye, stimulerende omgivelser kan vekke interesser og aktiviteter som
ligger skjult og glemt. Det er viktig med en god dialog med deltakeren og
pårørende for å vurdere om aktivitetene oppleves nyttige og meningsfulle.
Opplevelsen av nyttige og meningsfulle aktiviteter kan påvirke motivasjon
til deltakelse i IPT-tilbudet.
Antonovsky (2012) beskriver tre prinsipper som er nødvendige for
å oppleve sammenheng i tilværelsen: begripelighet, håndterbarhet og
meningsfullhet. IPT-tilbyderen bør tilrettelegge aktiviteter på bakgrunn
av disse prinsippene.

Aktiviteter på gården
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• begripelighet – kan handle om hvorvidt personen med demens opplever
aktivitetene som strukturerte, forutsigbare og forståelige
• håndterbarhet – kan handle om at det finnes nødvendige ressurser for å
utføre aktiviteten, enten hos personen med demens eller i støtte fra
omgivelsene
• meningsfullhet – kan handle om i hvilken grad personen med demens
opplever at oppgaven er meningsfull
Deltakelse i aktiviteter viser seg å ha positiv virkning på dagliglivets
gjøremål som spising, toalettbesøk, personlig pleie, stell og påkledning.

LEGG TIL RETTE FOR VARIASJON

IDÉ

Gårder har ofte tilgang på gode og romslige utearealer hvor aktivitets
mulighetene ligger synlig og naturlig i miljøet. Dette gjør at personer med
demens lettere kan orientere seg og velge aktiviteter selv. Personlige
egenskaper og iboende ferdigheter kan komme mer til syne, når personen
får delta i aktiviteter som han selv opplever nyttige og meningsfulle. Gode
sanseopplevelser gjennom syn, lukt, hørsel og berøring, kan være positivt
for å gjenskape gode minner og opplevelser.

Forslag til aktiviteter på gården:
• korte og lange spaserturer
• tilberedning av varme og kalde måltider, baking, borddekking osv.
• sosialt fellesskap
• håndarbeid som veving, strikking osv.
• spill, musikk, opplesing, avislesing, lokalhistorie, dans osv.
• stell og mating av dyr
• eggsanking og levering av egg til kunder
• hogst, kløyving og stabling av ved
• transportoppdrag knyttet til faste gjøremål på gården
• landskapspleie – skogsområder, maritime områder, kommunale eiendommer osv.
• dyrking av grønnsaker
• innhøsting og bearbeiding av frukt, bær og grønnsaker
• fiske
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Figur 2:
Hensikten med
IPT-tilbudet.

• Matlyst og matinntak/regulering
• Systematisk fyisisk aktivitet
og trening
• Sosial fungering
• Psykologiske/kognitive funk
sjoner

•
•
•
•
•

Ernæringssvikt
Fall og skader
Reduksjon i dagliglivets gjøremål
Isolasjon
Uønsket atferd

STIMULERE

STATUS VED
OPPSTART OG
DELTAKELSE I
TILBUDET

FOREBYGGE

VEDLIKEHOLDE

• Kartlegge status ved oppstart
• Evaluere tiltak regelmessig
underveis i IPT-tilbudet
• Tiltak vurderes på bakgrunn av
individuelle behov, interesser
og funksjonsnivå

•
•
•
•
•

Ernæringstilstand
Fysisk fungering
Dagliglivets funksjoner
Sosial funksjon
Nettverk

Samhandling og samarbeid med næringslivet, frivillige organisasjoner og
kommunale tjenester kan muliggjøre varierte aktiviteter.

EKSEMPEL

Disse gårdene har etablert samarbeid med kommunen og næringslivet om
aktivitet:
– Stene gård i Onsøy, Fredrikstad kommune, samarbeider med kommunen om
vedlikehold av eiendommen Elingård, som ligger i nærområdet. Gården er
åpen for publikum og leies ut til festlige sammenkomster.
Aktivitetene på gården består i vedlikehold av hage og kultursti. Det benyt
tes enkle redskaper som rake, spade, kvistsakser o.l. IPT-tilbudet tilfører
nye elementer til kulturstien som egenproduserte fuglekasser. Disse ved
likeholdes på ettervinteren. Aktiviteten i fuglekassene følges gjennom
hekkesesongen og er til stor glede for fellesskapet på IPT-tilbudet og for
besøkende på Elingård.
– Aastad gård i Asker kommune samarbeider med bakere og butikker i
lokalmiljøet. IPT-tilbyderen og deltakerne på IPT-tilbudet leverer egg og
henter tilbake «gammelt brød» fra bakerne og butikkene. Brødet pakkes ut
og skjæres opp til dyrefôr, som en aktivitet. Både helheten og enkeltopp
gavene gjør at deltakerne opplever å være til nytte.
– Maurtuva Vekstgård i Inderøy kommune samarbeider med Nav. Én person
arbeider fast på Maurtuva Vekstgård som sjåfør, fjøsmester, gartner,
vaktmester og assistentkokk. Alle oppgavene foregår sammen med del
takerne på gården. Personlig egnethet og omgjengelighet var viktige
egenskaper da denne stillingen skulle fylles.

Aktiviteter på gården
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IPT-tilbyderens behov for
kunnskap og veiledning
PERSONLIGE EGENSKAPER
Personlige egenskaper som samarbeidsevne, selvinnsikt og kommunikasjonsevne er vesentlig. Det er viktig å vise respekt og ha evne til empati når en
skal arbeide med personer med demens. Troverdighet etableres gjennom
tillitsskapende arbeid. Her kan bruk av humor være et viktig redskap.
Brukt på riktig måte kan humor bidra til brobygging og være en viktig
faktor for å skape en god relasjon til andre personer.

IPT-TILBYDEREN BØR
• ha interesse for målgruppa
• ha evnen til å skape gode relasjoner selv om egne verdier blir satt på prøve
• ha evnen til å yte omsorg for andre
• ha evnen til å ta imot kunnskap fra andre
• kjenne på motivasjon til å innhente kunnskap om faget demens gjennom å delta
på kurs og gjennom egne studier

KUNNSKAP
IPT-tilbyderen må ha kunnskap om hva demenssykdom innebærer for
deltakeren og pårørende for å kunne ivareta deltakernes behov.
Kommunen, som har ansvaret for tjenestene og kjenner behovene til
deltakerne best, må i samarbeid med IPT-tilbyderen vurdere hvilken kunnskap som er nødvendig. Dersom IPT-tilbyderen ikke har kunnskap om
demens, bør vedkommende følge kommunens kursprogram om dette, for
eksempel deltakelse i Demensomsorgens ABC (se www.aldringoghelse.no).
IPT-tilbyderens behov for kunnskap og veiledning

47

Kunnskap om demens bør være et krav ved etablering av IPT-tilbud
tilrettelagt for personer med demens. Kommunen må få nyttige og tydelige
tilbakemeldinger om funksjonsendringer. Dette krever at IPT-tilbyderen
vet hva som skal observeres, og hvilken informasjon som skal gis.
Lovverket som styrer IPT-tjenesten må være godt kjent.

IPT-TILBYDEREN BØR HA KUNNSKAP OM
• demens – symptomer, stadier i sykdommen, behov for endring i omsorgsnivå og
utfordringer sykdommen fører med seg (både for personen og for pårørende)
• ernæringsarbeid
• fysisk aktivitet
• miljøbehandling
• krav til tjenestene som gis, som dokumentasjon, taushetsplikt, internkontroll o.l.

EKSEMPEL

IPT-tilbyderen og kommunen kan velge ulike løsninger for å sikre kunnskap
om demens der IPT-tilbyder ikke har dette:
– Kommunen kan sikre faglig kunnskap på IPT-tilbudet ved ansettelse av
personell med kunnskap om demens.
– IPT-tilbyderen kan ansette en person med kunnskap om demens som
kommunen godkjenner/kvalitetssikrer.

VEILEDNING
For å kvalitetssikre IPT-tilbudet er det viktig at IPT-tilbyderen får veiledning og råd fra fagpersonell. Veiledningen bør skje regelmessig, og den
bør utføres av en fagperson med kunnskap om tjenestemottakeren og om
pårørendes hjemmesituasjon. I en oppstartfase kan det være behov for
ukentlig veiledning. Dette må vurderes ut fra fagkompetansen til IPTtilbyderen og andre som arbeider i IPT-tilbudet. Tidspunkt og varighet
for veiledning må avtalefestes.
IPT-tilbyderen kan også ha behov for veiledning ut fra rollen som
«tilbyder av tjenesten». Temaer kan være drift og videreutvikling av
IPT-tilbudet, ideer, visjoner og rollefordeling mellom dem som arbeider på
IPT-tilbudet.

EKSEMPEL
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Det har vist seg nyttig å bruke ansatte i hukommelsesteam/koordinator
som veileder. De har ofte god kunnskap om personer med demens og deres
familiesituasjon.

IPT-tilbyderens behov for kunnskap og veiledning
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Forutsetninger for å lykkes
BEMANNING OG ANTALL PLASSER
Grunnbemanningen bør være minimum to personer inklusive IPT-tilbyder.
Dette gjelder selv om deltakerne fungerer godt, og også om det bare er én
plass på IPT-tilbudet. Uforutsette hendelser kan oppstå, for eksempel kan
IPT-tilbyderen, en medarbeider eller en av deltakerne bli akutt syk.
Tap av hukommelse påvirker evnen til å oppleve sammenheng i livet.
Dette må omgivelsene kompensere for, og bemanningen må være i samsvar
med hjelpebehovet hos personen med demens. Det er høstet gode erfaringer med at én IPT-tilbyder og én assistent tar seg av seks til åtte deltakere i
tidlig til moderat fase av sykdomsutviklingen (trinn I, II og III på Bergerskalaen, se vedlegg 4). Hvis én eller flere av deltakerne er avhengig av
mye én-til-én-oppfølging, må en ha nok ansatte til å ivareta denne opp
følgingen. Frivillige som er knyttet til IPT-tilbudet, kan fungere som
støttespillere i gjennomføring av aktiviteter.

EKSEMPEL

Vittersø gård i Larvik kommune har glede av personer som frivillig ønsker
å være en støtte i aktiviteter på gården. IPT-tilbudet har fem–seks faste
frivillige. De binder seg ikke til å delta på faste dager, men kommer når det
passer inn i deres hverdag. De frivillige kontaktes og bidrar også ved gjennom
føring av lengre turer. Disse turene er nøye planlagt på forhånd fordi det da er
behov for tettere oppfølging av den enkelte deltakeren. Bidragene fra de fri
villige gir IPT-tilbyderen og annen bemanning mer tid og overskudd til andre
aktiviteter. Erfaring viser at IPT-tilbudet fungerer som formidler av behov
fra deltakere til de frivillige. En aleneboende kan for eksempel få hjelp til å
bestille og gjennomføre en frisørtime og bistand til å handle mat.

IPT-TILBYDEREN OG KOMMUNEN BØR TILSTREBE AT IPT-TILBUDET
• har fast tilsatt personell da personer med demens kan være sårbare for endringer
• har bemanning tilpasset antall deltakere (plasser) og deres funksjonsnivå
• aldri har mindre bemanning enn to personer

Forutsetninger for å lykkes
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GODE VIKARORDNINGER
IPT-tilbyderen bør, i samarbeid med kommunen, sørge for gode vikar
ordninger, slik at IPT-tilbudet kan opprettholdes når personell må delta på
møter, kurs og konferanser eller blir syke.

EKSEMPEL

Forslag til vikarløsninger kan være
– å bruke kommunalt ansatte med kompetanse på demens. Det sikrer at den
faglige kompetansen blir ivaretatt.
– å benytte pensjonister eller andre frivillige som er egnet til oppgaven. Ved
bruk av frivillige må det tilrettelegges for opplæring og oppfølging/vei
ledning. Det kan bidra til et positivt og varig samarbeid.

ÅPNINGSTIDER
Det anbefales at et dagaktivitetstilbud holder åpent minimum to dager
per uke. Det sørger for kontinuitet hos deltakeren og kan gi avlastning for
pårørende. IPT-tilbudet bør være tilgjengelig hele året, også i ferietiden.
Kommunen må, i samarbeid med IPT-tilbyderen, vurdere løsninger som
ivaretar IPT-tilbyderens behov for privatliv og ferieavvikling. Her kan
samarbeid med andre dagtilbud i kommunen være en løsning.
Hvis mulig bør det legges til rette for fleksible åpningstider, gjerne
ettermiddag og kveld i tillegg til dagtid. Pårørende vil ofte ha nytte av
avlastning på kveldstid, slik at de kan delta i fritidsaktiviteter. Yngre
pårørende er ofte i arbeid og trenger å vite at omsorgen blir ivaretatt når
de er på jobb.

IPT-TILBUDET BØR
• holde åpent minst to dager per uke, slik at det gir kontinuitet for deltakerne og
om mulig bidrar til avlastning for pårørende
• starte og avslutte IPT-tilbudet på trappa hjemme hos deltakeren
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TRANSPORT
Det må tilrettelegges for en trygg, fleksibel og koordinert transportordning.
Transportutgifter må innlemmes i avtalen mellom IPT-tilbyderen og
kommunen. Det er ikke uvesentlig hvem som utfører transporttjenesten, og
det anbefales å ha en fast sjåfør. Flere IPT-tilbydere har selv ansvaret for
transporten.

IPT-TILBYDEREN OG KOMMUNEN BØR SAMARBEIDE OM
• å tilrettelegge for at IPT-tilbudet disponerer egen bil/minibuss, noe som gir større
fleksibilitet for transport til og fra hjemmet og større frihet til å planlegge og
gjennomføre utflukter
• å stille krav om førerkort for minibuss ved ansettelse av assistent (der dette er
aktuelt), slik at flere kan dele på transporten

På bakgrunn av deltakerens/deltakernes funksjonsnivå må det vurderes
om det trengs en assistent i bilen. Transportmidlet må tilpasses slik at det
er lett for deltakerne å komme seg inn og ut av det.
Ofte avgjør transportordningen om personer med demens og eventuelt
pårørende kan eller ønsker å benytte seg av tilbudet. En godt tilrettelagt
og forutsigbar transportordning vil kunne bidra til avlastning. Pårørende
som bor sammen med deltakeren, må ofte motivere personen med demens
til å delta, og venting på transport ut over avtalt tidspunkt kan føre til
frustrasjon og demotivering. En forutsigbar transportordning vil kunne
bidra til at pårørende som er i arbeid, kan ivareta sin arbeidssituasjon. For
personer med demens som bor alene, kan sjåføren motivere til deltakelse
og/eller gi assistanse til klargjøring for avreise.
Samhandling og koordinering med hjemmebaserte tjenester er vesentlig
om personer med demens har denne tjenesten. Dette gjelder spesielt før
avreise til og etter hjemkomst fra IPT-tilbudet.

TRANSPORTEN BØR
• være tilrettelagt med rett sjåfør, da kan kjøretiden oppleves og defineres som en
del av aktivitetstilbudet
• være forutsigbar og presis
• være trygg og sikker
• være tilpasset funksjonsnivået til den enkelte
• være tilpasset pårørendes behov
• være koordinert og samkjørt med hjemmebaserte tjenester og eventuelt andre
tjenester

Forutsetninger for å lykkes
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Kvalitet og kvalitets
sikring
INTERNKONTROLL
Internkontroll innebærer å ha systemer som ivaretar kvaliteten for en
virksomhet eller et område. For IPT-tilbud gjelder egne KSL-standarder for
gårdsdriften (se kapittel 14). Samtidig er IPT-tilbud en del av helse- og
omsorgstjenesten, og da gjelder internkontrollforskriften i helsetjenesten.
Det stilles få konkrete krav til internkontrollen. Ifølge forskriftenes § 4 må
den tilpasses virksomhetens størrelse, risikoforhold og annet. Hensikten er
å sikre at virksomheten etterlever krav fastsatt i eller i medhold av lov.
IPT-tilbudet skal arbeide systematisk med kvalitetsforbedring og sikkerhet
slik det følger av helse- og omsorgstjenesteloven. Dette arbeidet bør foregå
som en kontinuerlig prosess.

EVALUERING
Etter at IPT-tilbudet har vært i drift en tid, bør det gjennomføres en
evaluering. Erfaring viser at det er behov for hyppig evaluering i opp
startfasen. Målet med evalueringen er å iverksette tiltak som gjør IPTtilbudet bedre. Den enkelte kommunen avgjør hvordan evalueringen
skal gjennomføres. Evalueringen kan gjennomføres internt, eller det kan
brukes en ekstern instans. Prosedyrene for gjennomføringen må avtales
mellom kommunen og IPT-tilbyderen (se eksempel på prosedyre i vedlegg 2).
Uansett må alle berørte parter bli hørt. Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven inkluderer dette kommunen, personell på IPT-tilbudet, deltakere
og pårørende.

Kvalitet og kvalitetssikring
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PROSEDYRER
Nedskrevne rutiner sikrer kontinuitet og kvalitet uavhengig av hvem som
utfører dem. Prosedyrer skal være brukervennlige og lett tilgjengelige,
både for kommunen og IPT-tilbudet. Dersom det gis bistand til legemiddelhåndtering, gjelder egne krav om skriftlige prosedyrer ifølge forskrift om
legemiddelhåndtering. Det er IPT-tilbyderens ansvar at personellet og
vikar(er) gjør seg kjent med prosedyreverktøyet for IPT-tilbudet.
Prosedyrene må evalueres regelmessig.

FØLGENDE OMRÅDER BØR HA SIN EGEN PROSEDYRE:
• behandling av søknad og vedtak om plass i IPT-tilbudet
• inntakskriterier
• avslutningskriterier
• åpningstid for deltaker(ne) og arbeidstid for personellet
• daglige rutiner på IPT-tilbudet
• ernæringsarbeid på IPT-tilbudet
• gjennomføring av måltider
• rutiner for transport
• rutiner for informasjon og kommunikasjon med deltakere og pårørende
• plan for mottakelse, inkludering og samhandling med nye deltakere
• plan for mottakelse, inkludering og samhandling med pårørende
• rutiner for samhandling/samarbeid med hjemmetjenesten
• rutiner for samhandling/samarbeid med sykehjem
• rutiner for samhandling/samarbeid med andre dagaktivitetstilbud i kommunen
• plan for overflytting til høyere omsorgsnivå
• rutiner for dokumentasjon
• rutiner for veiledning av IPT-tilbyderen og ansatte
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Rekruttering
og markedsføring
INFORMASJON
Dagaktivitetstilbud på gård for personer med demens må markedsføres.
Publikum har behov for informasjon om selve IPT-tilbudet, og informasjonen
må distribueres bredt. God informasjonsformidling kan rekruttere deltakere
til IPT-tilbudet. Erfaring viser at den beste markedsføringen ofte skjer via
fornøyde deltakere og pårørende. Når de gir uttrykk for at kvaliteten på
IPT-tilbudet er god, kan etterspørselen øke. Det bør utarbeides informasjonsfoldere som beskriver IPT-tilbudet.

INFORMASJON OM IPT-TILBUDET BØR BESKRIVE
• målgruppa for IPT-tilbudet
• gårdens beliggenhet
• gårdens bygningsmasse
• gårdens aktivitetsmuligheter
• dem som jobber på IPT-tilbudet
• transportordningen
• organisering i kommunen
• kontaktinformasjon
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INFORMASJON OM IPT-TILBUDET BØR NÅ UT TIL
• fastleger/kommuneleger
• hukommelsesteam/koordinator
• hjemmetjenesten
• institusjonstjenesten
• spesialisthelsetjenesten
• pårørendeskoler
• demensforeninger
• vedtakskontoret
• apotek
• bibliotek
• eldreråd
• eldresenter
• politikere
• medier
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EGNE HJEMMESIDER
Det er vanlig å innhente informasjon via Internett. Det er viktig at
informasjonen gjøres lett tilgjengelig og publikumsvennlig. Kommunen
bør informere om IPT-tilbudet på hjemmesiden sin. Alle IPT-tilbud bør ha
egen hjemmeside med lenke til kommunens hjemmeside. Hjemmesidene
må inneholde kontaktinformasjon.

SOSIALE MEDIER OG TAUSHETSPLIKT
Mange IPT-tilbud har egen Facebook-side og bruker sosiale medier aktivt
i markedsføring av IPT-tilbudet. Husk at det må innhentes samtykke hvis
en ønsker å bruke bilder av personer i sosiale medier. Informasjon om dem
som deltar på tilbud for personer med demens, er taushetsbelagt. Husk at
samtykke til å bruke et bilde ikke innebærer at det kan ledsages av opp
lysninger om deltakeren. Taushetsplikten skal alltid ivaretas.

Rekruttering og markedsføring
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Kapittel 14

Generelt om IPT
GODKJENNINGSORDNINGEN FOR IPT
Godkjenningsordningen for IPT ble etablert i 2012. Matmerk utfører
godkjenningen. Det er utviklet et kvalitetssystem med tilhørende kravsett.
Dette utgjør en integrert del av Kvalitetssystemet i landbruket (KSL), som
Matmerk har ansvaret for. Kvalitetsstandardene i godkjenningsordningen
for Inn på tunet skal sørge for at IPT-tilbyderen følger lovene og forskriftene som gjelder gården, gårdsdriften og IPT-virksomheten. IPT-tilbydere
som er godkjente, har retten til å bruke ordmerket og logoen for IPT.
En gårdbruker som ønsker å starte på godkjenningsprosessen, bør ta
kontakt med Matmerk.

IPT-GODKJENNING INNEBÆRER
• at tilbudet må være innenfor definisjonen for IPT (se kapittel 1 Innledning);
• at IPT-tilbyderen minst må tilfredsstille kravene i KSL-standardene 1 – Generelle
krav til gården, 2 – Helse, miljø og sikkerhet (inkludert godkjent HMS-opplæring)
og standard 11 – Inn på tunet. Har gården øvrig produksjon (dyrehold, grovfôr
osv.), skal disse gjennomgås i henhold til gjeldende kravsett i KSL;
• at IPT-tilbyderen skal utføre en internkontroll ut fra gjeldende KSL-standarder
minimum én gang pr. år, og den skal revideres av revisor annethvert år.
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GODKJENTE IPT-TILBYDERE:
På www.innpåtunet.net finnes en nasjonal oversikt over alle godkjente IPT-tilbydere og
hvilke typer IPT-tilbud de har.

KJØP OG SALG AV IPT-TJENESTER
Prisen på en IPT-tjeneste sammenliknes ofte med kostnaden på kommunenes
egne dagaktivitetstilbud. Utgifter til disse blir fordelt mellom ulike budsjettposter, for eksempel drift av eiendom, teknisk vedlikehold og helse- og
omsorg. Husk at når IPT-tilbyderen skal prise sine tjenester, må utgifter
til drift, husleie, transport og lønnskostnader inkluderes i beregningsgrunnlaget.
Noen IPT-tilbydere velger å legge fram sitt budsjett slik at kommunen
får innsikt og forståelse for beregningsgrunnlaget. Prisen på IPT-tjenesten
er en naturlig del av kontraktsforhandlingene mellom kommunen og
IPT-tilbyderen.

EKSEMPEL
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Eksempel på hvordan prisen på en IPT-tjeneste beregnes:
• lønnshonorar
– lønn basert på IPT-tilbyderens kompetanse, pensjonssparing, sykeforsik
ring, administrasjonskostnader (regnskap, PC, kontorrekvisita, bil osv.),
vikarutgifter, kursutgifter til faglig oppdatering
– lønn til eventuelle ansatte
• husleie
– lån på driftsbygning (beregnet ut fra antall dager med IPT-tilbud),
kommunale avgifter, strøm, renhold, leie av privat utstyr/fasiliteter,
forsikringer, toalettartikler, vedlikehold
• utgifter til mat og aktiviteter
– kaffe/te og måltider (pr. måltid og deltaker), forbruksmateriell og ut
flukter, basert på satser kommunen har for øvrige dagaktivitetstilbud
– transport
– nødvendig utstyr og eventuelt verneutstyr

AVTALER MELLOM IPT-TILBYDEREN OG KOMMUNEN
En må legge vekt på å utforme avtaler som sikrer kvalitet og forutsigbarhet
i IPT-tjenestene til beste for IPT-tilbyderen, kommunen, deltakeren og
pårørende. I tilknytning til godkjenningsordningen finnes det en avtalemal
Inn på tunet – standardavtaler (se www.matmerk.no). Det er viktig å avtale
nøyaktig hva tjenesten består i, og fastsette en klar ansvarsfordeling.
Avtalen bør tilrettelegge for fleksible løsninger i fall uforutsette situasjoner
oppstår. Alle avtaler om IPT-tjenester må ha konkrete og individuelle
beskrivelser av hva IPT-tilbudet innebærer. Det må vurderes for hver
avtale om det er hensiktsmessig å bruke alle punktene i den foreslåtte
malen, og om det er nødvendig med tilpasninger på ett eller flere punkter.

AVTALEINNGÅELSE
Kommunene er den største kjøpergruppa av IPT-tjenester, og det er viktig
å etablere gode og stabile IPT-tilbud gjennom langsiktige avtaler.
Ved kjøp av tjenester til personer med demens er kommunen den offentlige parten i avtalen. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser setter
rammer for prosessen ved avtaleinngåelse og for avtalens varighet. Fra
januar 2017 sier den reviderte anskaffelsesforskriften at innkjøp under
1,1 millioner kroner ikke må kunngjøres eller følge detaljerte regler.
Grunnleggende krav til konkurranse og likebehandling skal følges, og det
offentlige må kunne dokumentere hvordan konkurransen er gjennomført.
Denne såkalte terskelverdien på 1,1 millioner kroner gjelder for den samlede kontraktsperioden. Reglene åpner for at leverandører og kjøpere kan
gå i dialog når det er nødvendig for å få til en god anskaffelse.
For helse- og omsorgstjenester gir anskaffelsesreglene ytterligere
forenklinger og fleksibilitet med større adgang til å vektlegge særtrekkene
ved slike tjenester. Helt sentralt står hensynet til personens behov, og den
nye terskelverdien for tjenester på dette området er satt til 6,3 millioner
kroner.
Nærings- og handelsdepartementet utarbeider en egen veileder for de
nye anskaffelsesreglene. Den blir tilgjengelig i løpet av 2016.
Avtaler om tjenesteyting til det offentlige må vanligvis begrenses i tid,
slik at tilbudene er gjenstand for jevnlig konkurranse. Samtidig er IPTtilbyderne avhengige av en viss forutsigbarhet fordi de pådrar seg kost
nader ved etablering av IPT-tilbudet. De må ofte gjøre større investeringer
eller driftsomlegginger på gården for å integrere et IPT-tilbud. Langsiktighet
i avtaler er vesentlig for å skape forutsigbarhet for målgruppa, som befinner
seg i en sårbar situasjon.
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Ordforklaringer
Aktivitet er her brukt i betydningen alt vi foretar
oss gjennom dagen.
Alzheimers sykdom er den vanligste formen for
demens. Det skilles mellom Alzheimers sykdom
med tidlig debut (oftest før fylte 65 år) og
Alzheimers sykdom med sen debut (ofte etter
fylte 65 år). Sykdommen forårsaker nedbrytning
av nerveceller. Det resulterer i nedsatt hukommelse, svekkelse av andre kognitive funksjoner,
endringer i personligheten og svikt i fysiske
funksjoner (Engedal & Haugen, 2009).
Apati er den hyppigste atferdsendringen ved
demens. Personen mister interesse for tidligere
arbeid, hobbyer og interesser. Det fører til
passiv atferd med manglende tiltak og initiativ
der personen ofte bare sitter i en stol eller ligger
på en sofa.
Depresjon omfatter mellom 40 og 85 prosent av
pasientgruppa med demens. De har depresjon
som en tilleggslidelse. Depresjon diagnostiseres
med bakgrunn i ICD-10-kriterier (internasjonal
statistisk klassifikasjon av sykdommer og
beslektede helseproblemer). Lidelsen behandles
medikamentelt ved psykologisk behandling og/
eller med miljøbehandling (Engedal & Haugen,
2009; Helsedirektoratet, 2016).
Handlingssvikt «er svikt i evnen til å sette ulike
handlinger sammen i riktig rekkefølge» og
«fører til vansker med å utføre vanlige
aktiviteter i dagliglivet» (Engedal & Haugen,
2016, s. 26).
Individuell plan (IP) viser til vedlegg 1, Lovverket.
IPT-tilbyder er her brukt om en gårdbruker som
har avtale med kommunen, og som skal tilrettelegge eller har tilrettelagt gården for IPT-tilbud
til personer med demens.
Kognitiv funksjon omfatter funksjoner i hjernen
som har med sanseinntrykk, minner, tanker,
språk, planlegging og oppmerksomhet å gjøre.
KSL-standard 1 gjelder generelle krav til gården.

KSL-standard 2 gjelder generelle krav til helse,
miljø og sikkerhet på gården.
KSL-standard 11 gjelder krav til IPT-drift av
gården.
Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er et kvalitetssystem med tilhørende kravsett som må oppfylles
av de som skal bruke betegnelsen Inn på tunet.
Det inkluderer KSL-standard 1, 2 og 11.
Medvirkning viser til vedlegg 1, Lovverket.
Miljøbehandling er å tilrettelegge det fysiske og
sosiale miljøet slik at personer med demens kan
ta i bruk sine ressurser gjennom aktiviteter som
støtter opp om personens selvfølelse, nytte- og
mestringsopplevelse.
Målgruppe er her brukt om personer med demens
og deres pårørende.
Personell er her brukt om alle som har sin arbeidsplass på IPT-dagaktivitetstilbudet, inklusiv
IPT-tilbyderen.
Personlig digital assistent (PDA) er en mobil
enhet som fungerer som en «personlig informasjonsleder». Mange PDA-er kan ha tilgang til
Internett, intranett eller ekstranett via trådløst
nettverk. Mange PDA-er bruker i dag trykkskjermteknologi (Helsekompetanse, 2016,
19.10.).
Sansehage er «et nøye planlagt uteareal som gir
frihet til å komme ut i frisk luft med naturlige
omgivelser» (Berentsen, Grefsrød, & Eek, 2007,
s. 8).
Vaskulær demens er en demenstilstand med
mange ulike årsaksfaktorer betinget av hjerteog karlidelser og manglende blodtilførsel som
fører til surstoffmangel i hjernen (Engedal &
Haugen, 2009).
Vedtakskontor for helse- og omsorgstjenester
skal sikre alle innbyggere lik tilgang på helse- og
omsorgstjenester. Alle som har behov for hjelp,
kan ta kontakt med vedtakskontoret for helseog omsorgstjenester.
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Nyttig litteratur og nettadresser
ANBEFALT LITTERATUR
Her finner du nyttig litteratur inndelt i ulike temaer. I tillegg anbefales tidsskriftet Demens &
Alderspsykiatri som utgis av Aldring og helse.

Tilrettelagte dagaktivitetstilbud

Tretteteig, S., Vatne, S., & Rokstad, Mork, A.M. (2015). The influence of day care centres for people with
dementia on family caregivers: an integrative review of the literature.
Taranrød, L.B., & Strandli, E.H.A. (2012). Etablering og drift av dagaktivitetstilbud for personer med demens.
Taranrød, L.B. (2011). Mellom hjem og institusjon: Dagtilbud tilrettelagt for personer med demens.
Strandli, E.H.A. (2007). Den beste dagen på mange år...: Dagtilbud for personer med demens i Grønn omsorg.

Tilbud, behov og kostnader

Gjøra, L. (2016). Å favne bredt og treffe rett: En sammenfatning av satsingen under Demensplan 2015.
Vossius, C., Selbæk, G., Ydstebø, A.E., Benth, J.S., Godager, G., Lurås, H., & Bergh, S. (2015). Ressursbruk
og sykdomsforløp ved demens (REDIC) langversjon.
Gjøra, L., Eek, A., & Kirkevold, Ø. (2015). Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens 2014.
Demensplan 2015.
Høgset, L.D, Landmark, B., & Bergh, S. (2014). Tjenestebehov hos eldre som mottar kommunale hjemme
tjeneste: Forekomst og forløp av demens og nevropsykiatriske symptomer.

Demens

Engedal, K. (2016). En bok om demens: Husk meg når jeg glemmer.
Tretteteig, S. (Red.). (2016) Demensboka – lærebok for helse- og omsorgspersonell.
Solheim, V.K. (2015). Demensguiden: Holdninger og handlinger i demensomsorgen.
Haugen, P.K. (2012). Demens før 65 år. Fakta, utfordringer og anbefalinger:
Utviklingsprogram om yngre personer med demens, Demensplan 2015.
Engedal, K., & Haugen, P.K. (2009). Demens. Fakta og utfordringer.

Personsentrert omsorg og miljøbehandling

Røsvik, J., Mjørud, M., Rokstad, Mork, A.M., Munch, M., & Røen, I. (2016). Implementering av person
sentrert omsorg. Fire metoder som utfyller hverandre: VIPS Praksismodell, Demntia Care Mapping,
Marte Meo og Planverktøy i demensomsorgen.
Røen, I., & Storlien, M.S. (2015). Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen: Håndbok.
Rokstad, Mork, A.M. (2014). Se hvem jeg er! Personsentrert omsorg ved demens.
Brooker, D., & Deschington, T. (2013). Personsentrert demensomsorg: Veien til bedre tjenester.
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Aktiviteter og ernæring

Sudmann, T.T. (2015). Fysisk aktivitet: Personer med demens i dagaktivitetstilbud.
Fossli, K.R. (2015). Ernæringspraksis er mer enn måltid: Personer med demens i dagaktivitetstilbud.
Berg, G. (2012). Måltider er mer enn mat: Personer med demens i dagaktivitetstilbud.
Helsedirektoratet. (2012). Kosthåndboken: Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten.

Frivillighet

Jensen, L.H. (2015). Frivillighet i omsorgssektoren.

AKTUELLE HJEMMESIDER/NETTADRESSER
Helsedirektoratet: www.helsedirektoratet.no
Innovasjon Norge: www.innovasjonnorge.no
Matmerk: www.matmerk.no
Mattilsynet: www.mattilsynet.no
Nasjonalforeningen: www.nasjonalforeningen.no
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse: www.aldringoghelse.no

Eksempler på kommunale hjemmesider med direktelenke til IPT-dagaktivitetstilbud
Bergen kommune: www.bergen.kommune.no
Bærum kommune: www.baerum.kommune.no
Fredrikstad kommune: www.fredrikstad.kommune.no
Inderøy kommune: www.inderoy.kommune.no
Oslo kommune: www.oslo.kommune.no
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Vedlegg 1: Lovverket
En kortfattet oversikt over rettslige rammer
Pasient- og brukerrettighetsloven omtaler den individuelle retten til kommunale helse- og
omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester samt andre rettigheter for pasienter og brukere.
Helse- og omsorgstjenesteloven omtaler kommunens plikt til å yte tjenester. Kommunens
ansvar omfatter offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester for alle pasient- og
brukergrupper, uavhengig av diagnose, som ikke hører under stat eller fylkeskommune.
Tjenestene kan ytes av kommunen selv eller ved at kommunen inngår avtale med andre
offentlige eller private tjenesteytere, for eksempel en IPT-tilbyder.1 Når IPT-tilbydere utfører
helse- og omsorgstjenester på vegne av kommunen, er de omfattet av kravene i loven, blant
annet til å utføre forsvarlige tjenester.2
Loven angir en rekke tjenester kommunen skal tilby,3 men kommunen har stor frihet til å
vurdere hvilken type tjeneste som skal settes inn i det enkelte tilfellet. Tjenestene må
imidlertid være forsvarlige.4 Det innebærer blant annet at tjenestene må være tilpasset
behovet, ha tilstrekkelig omfang og gjennomføres på en måte som imøtekommer og ivaretar
tjenestemottakerens behov.
Spesialisthelsetjenesteloven omhandler spesialisthelsetjenestens (helseforetakenes) plikter.
Helsepersonelloven omhandler helsepersonellets plikter. Loven gjelder for helsepersonell og
virksomheter som yter helsehjelp.5 Den gjelder også for personell som yter tjenester etter
helse- og omsorgstjenesteloven.6
Helsetilsynsloven fastsetter at fylkesmannen skal føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten i
fylket og med helsepersonell og annet personell i fylket som yter helse- og omsorgstjenester.7
Fylkesmannen kan altså føre tilsyn med IPT-tilbudet på gården.
Forvaltningsloven gir generelle regler om blant annet saksbehandling i den offentlige
forvaltningen.

1

Helse- og omsorgstjenesteloven 2011, § 3-1
Helse- og omsorgstjenesteloven 2011, § 1-2, første ledd
3
Helse- og omsorgstjenesteloven 2011, §§ 3-2, 3-6 og 3-8
4
Helse- og omsorgstjenesteloven 2011, § 4-1
5
Helsepersonelloven 1999, § 2
6
Helsepersonelloven 1999, § 3 og helse- og omsorgstjenesteloven 2011, § 2-1 og forskrift om
helsepersonellovens anvendelse 2011
7
Helsetilsynsloven 1984, § 2
2
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Dagaktivitetstilbud ved demens
Personer med demens har rett på de helse- og omsorgstjenestene som anses som nødvendige
for at den enkelte skal klare seg i hverdagen. Kommunene har ikke plikt til å tilby
dagaktivitetstilbud. Regjeringen vil «fremme forslag til endring av helse- og
omsorgstjenesteloven som fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende personer med demens, gjeldene fra 1. januar 2020» (Helse- og
omsorgsdepartementet, 2015, s. 45). Dagaktivitetstilbud er én måte å gi nødvendige helse- og
omsorgstjenester på. Når kommunen gir dagaktivitetstilbud istedenfor andre tjenester den har
plikt til å yte, for eksempel nødvendig tilsyn og avlastning, må tilbudet følge reglene i pasientog brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven.
IPT-tilbud kan dermed ytes som en pliktig tjeneste. Deler av tilbudet kan være pliktig, for
eksempel oppfølging av ernæringssituasjon, eller tilbudet kan ytes til personer som ikke har
en individuell rett til tjenester, men der kommunen for eksempel velger å sette inn IPT-tilbud
som et forebyggende tiltak.
Vedtak
Om kommunen har plikt til å fatte enkeltvedtak om IPT-tilbud, og dermed følge reglene i
forvaltningsloven kapittel IV og V, kommer an på hvilket grunnlag tilbudet søkes om og
innvilges på.8 Søknader om personlig assistanse, avlastningstiltak eller andre tjenester som
kommunen velger å innvilge ved å gi IPT-tilbud, skal det fattes vedtak om.9 Kommunen bør
likevel behandle alle søknader om IPT-tilbud likt og fatte enkeltvedtak. Vedtaket skal
inneholde informasjon om klagerett.10
Egenandel
Hvis IPT-tilbud gis som tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven, kan kommunen kreve
egenandel for den delen av tjenesten som kommer istedenfor praktisk bistand og opplæring
som ikke er til personlig stell og egenomsorg (herunder nødvendig tilsyn). 11 Egenandelen
omfatter transport.12 Kommunen kan ikke ta egenandel for avlastning.13
Hvis tilbudet ikke gis som tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven, altså at kommunen
yter tjenester de ikke har plikt til etter helse- og omsorgstjenesteloven, står kommunen i
8

Pasient- og brukerrettighetsloven 1999, § 2-7 med videre henvisninger
Ibid.
10
Pasient- og brukerrettighetsloven 1999, § 7-2 jf. forvaltningsloven 1967, § 27 tredje ledd
11
Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester 2011, § 8
12
Helsedirektoratet 2014
13
Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester 2011, § 8
9
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utgangspunktet fritt til å kreve egenandel. Helsedirektoratet anbefaler lik egenandel uavhengig
av om tilbudet er lovpålagt eller ikke.14
Helsehjelp
Personer med demens vil ofte ha behov for helsehjelp, enten som følge av demenslidelsen
eller alder. «Helsehjelp» er i pasient- og brukerrettighetsloven, § 1–3 bokstav c, definert som
«handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende,
rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell».
For de fleste kommunale helsetjenester er det ikke krav om at de må utføres av spesielle
yrkesgrupper. Kommunen må, som ansvarlig for tjenestene, vurdere om det er forsvarlig at
tjenestene utføres av personell uten helsefaglig kompetanse, eventuelt etter opplæring.
Hvorvidt det er nødvendig med kvalifisert helsepersonell, vil for eksempel avhenge av
ordninger for opplæring, oppfølging og veiledning.
Helsehjelp i IPT-tilbudet som må ivaretas av kvalifisert helsepersonell, kan utføres av ansatte
hos IPT-tilbyderen eller i samarbeid og samhandling med kvalifisert personell hos
kommunen.
Om tjenestene er å anse som helsehjelp eller ikke har betydning for journalføringsplikt,
vedtaksplikt, adgang til å kreve egenandel og rettigheter for pårørende. Det er ofte behov for
tettere samarbeid mellom kommune, IPT-tilbyder og hjemmet når deltakeren har behov for
helsetjenester.
Eksempler på helsehjelp:


medisiner, sårstell, observasjon av helsetilstand



motivasjon til å spise, tilbud om spesialkost og oppfølging av ernæringssituasjonen for
en person med definert ernæringsproblematikk

Eksempler på tilbud som ikke er helsehjelp:


praktisk bistand ved måltidet for en person uten nevnt problematikk



hjelp til på- og avkledning ved toalettbesøk



hjelp til årstidsadekvat påkledning



aktivisering (ikke trening fysioterapeut anbefaler i tilknytning til helsetilstand),
tilsyn, alminnelig oppfølging av aktiviteter i dagliglivet

14
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Dokumentasjon
Det er viktig å dokumentere når en yter helse- og omsorgstjenester. Dokumentasjonen skal
sikre at nødvendig informasjon utveksles mellom alle som har behov for den for å yte
tjenester. Slik sikrer en at riktige tjenester blir gitt på riktig måte og til rett tid. Samtidig gir
det en mulighet til å følge tjenestemottakerens situasjon over tid, og oppdage utvikling i
helsetilstanden eller fysisk funksjonsfall. Ved bruk av medisiner skal det ofte gjøres
observasjoner, slik at fastlegen (ordinerende lege) kan vurdere om medisinene har ønsket
effekt eller om de gir uheldige bivirkninger.
Når det blir gitt helsehjelp, skal alle «relevante og nødvendige» opplysninger nedtegnes.15
Krav til journalføring følger av pasientjournalforskriften § 8. Registrering av
helseopplysninger skal skje elektronisk.16 Det er mulig å få dispensasjon for dette kravet for
en begrenset periode etter søknad til Direktoratet for e-helse.17 Det er mest praktisk å føre
helseopplysninger i kommunens elektroniske journalsystem.
Når det blir gitt tjenester som ikke er helsehjelp, følger kravene til dokumentasjon av
forsvarlighetskravet og plikten til internkontroll.18 Det innebærer at kravene er mindre klart
definerte, men den ansvarlige for tjenesten (her: kommunen og IPT-tilbyderen) må vurdere
hvilke opplysninger som skal nedtegnes for å kunne yte forsvarlige tjenester i henhold til
vedtaket.19
Taushetsplikt
Ansatte på vedtakskontoret i kommunen har taushetsplikt i medhold av forvaltningsloven §
13. Det samme gjelder ansatte i helse- og omsorgstjenesten, inkludert private virksomheter
som yter slike tjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12–1. De sistnevnte har også
taushetsplikt etter helsepersonelloven.20 Brudd på taushetsplikten kan være straffbart.21

15

Helsepersonelloven 1999, §§ 39 og 40 og Forskrift om pasientjournal 2001, § 8
Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorg 2015, § 3
17
Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorg 2015, § 8 annet ledd
18
Helse- og omsorgstjenesteloven 2011, § 4-1 og 3-1 tredje ledd, samt Forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helsetjenesten 2016
19
Helsedirektoratet 2013
20
Helsepersonelloven 1999, kap. 5, Helse- og omsorgstjenesteloven 2011, § 2-1
21
Straffeloven 2005, § 209
16
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Det finnes en rekke lovgitte unntak fra taushetsplikten, for eksempel ut fra personellets behov
for opplysninger for å kunne yte gode tjenester. Se helsepersonelloven kapittel 5–7 og
forvaltningsloven §§ 13–13b.
Dersom den opplysningene gjelder er samtykkekompetent, er samtykke et praktisk grunnlag
for å dele informasjon.22 Taushetsplikten oppheves da så langt samtykket gjelder.
Pårørende har ikke automatisk rett til opplysninger om personen med demens som er
underlagt taushetsplikt, så lenge personen selv kan ivareta sine interesser. Informasjon til
pårørende bør i utgangspunktet hvile på samtykke. Dersom deltakeren er i stand til å ha en
mening om dette, er det viktig å avklare hvem som er nærmeste pårørende, og hva deltakeren
ønsker at pårørende skal få informasjon om. Deltakeren bør da undertegne en
samtykkeerklæring.
Det finnes regler om informasjon om helsetilstand og helsehjelp til pårørende i pasient- og
brukerrettighetsloven § 3–3. Første ledd gjelder særlig i akutte situasjoner,23 og annet ledd
informasjon for at pårørende skal kunne ivareta personens interesser. Tilsvarende gjelder ikke
for pårørende til personer som ikke mottar helsehjelp.
Medvirkning
Alle som mottar helse- og omsorgtjenester, har en lovfestet rettighet til medvirkning. Den
enkelte som mottar tjenesten, har rett til å være med på utforming av tjenestetilbudet.24 Det
betyr at vedkommende skal høres, og at det skal legges stor vekt på hva han eller hun mener.
Det betyr likevel ikke at den enkelte har rett til å velge et bestemt tjenestetilbud hvis
kommunen har flere å velge imellom. Dersom IPT-tilbud skal gis som avlastning for
pårørende, har de også rett til å høres, for eksempel med tanke på når de har behov for
avlastning. Tjenestemottakeren har også rett til å medvirke ved gjennomføring av tjenestene.25
Individuell plan
Personer som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til
individuell plan og koordinator.26 En individuell plan er et nyttig verktøy for å oppnå gode,
sammenhengende demensforløp. Den skal ivareta tjenesteyterens behov for langsiktig
planlegging og samhandling og tjenestemottakerens behov for forutsigbarhet. Planen skal
22

Pasient- og brukerrettighetsloven 1999, § 3-6 annet ledd, Helsepersonelloven 1999, § 22
Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer IS-2015-8
24
Pasient- og brukerrettighetsloven 1999, § 3-1
25
Ibid.
26
Pasient- og brukerrettighetsloven 1999, § 2-5 og Helse- og omsorgstjenesteloven 2011, § 7-2
23
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utarbeides i samarbeid med, i denne sammenhengen, personen med demens. Det er viktig å
understreke at kommunen skal tilby koordinator uavhengig av om pasienten eller brukeren
ønsker en indivduell plan.
Pårørendes rettigheter
Pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver har rett til å søke om, og påklage, vedtak
om tiltak for å lette omsorgsbyrden.27 Avlastning er ett slikt tiltak. For pårørende til personer
med demens kan avlastning gis som et IPT-tilbud. Ved søknad om avlastning er det viktig at
situasjonen til personen med demens og til den som har omsorgen for vedkommende, blir
kartlagt, og at tilbudet dekker begges behov.
Når en person uten samtykkekompetanse mottar helsehjelp, har nærmeste pårørende rett til å
medvirke sammen med personen.28 Hvis vedkommende ikke kan ivareta egne interesser, har
nærmeste pårørende på nærmere vilkår rett til informasjon som er nødvendig for å bistå
pasienten.29

27

Pasient- og brukerrettighetsloven 1999,§§ 2-8 og 7-2
Pasient- og brukerrettighetsloven 1999, § 3-1 tredje ledd
29
Pasient- og brukerrettighetsloven, § 3-3 annet ledd jf. § 3-2
28
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Vedlegg 2

STENE
Møtepunkt for evaluering av tilbudet mellom pårørende,
ansatte, tilbyder og kjøper
 Evaluering av aktiviteter og trivsel hver ettermiddag. Til
stede kommunalt ansatt omsorgsarbeider og tilbyder.
 Møte med Fredrikstad kommunes demensteam og Inn på
tunet – Stene 1,5 t hver 4.–6. uke. Veiledning og
informasjonsutveksling vedrørende våre brukere og nye
brukere. Evaluering av tilbudet med tanke på forbedring og
utvikling, samt vurdering av brukeres individuelle trivsel og
måloppnåelse.
 Møte med etatsleder 1,5 t hver 6.– 8. uke. Her brukes ”Tiltak
og avviksskjema”. Her evalueres tilbudet kontinuerlig.
 Felles møte for alle pårørende to ganger i året. Dette er
nedfelt i pkt. 6 i kontraktens ”Spesiell del”. Til stede er
kommunalt ansatt omsorgsarbeider, kommunens
demensteam og tilbyder.
 Møte med etatsleder, innkjøpsavdeling i Fredrikstad
kommune og tilbyder i mai/juni for evaluering av tilbudet i
forbindelse med videre drift kommende år.
 Årlig gjennomgang og oppdatering av rutiner og prosedyrer
med ansvarlig person i Fredrikstad kommune, fortrinnsvis i
etterkant av tilbyders egenrevisjon og eksternrevisjon hos
Kvalitetssystem i landbruket (KSL).

Prosedyren er utviklet av Mona Skogen, Stene gård.

Vedlegg 2

79

Vedlegg 3: Forslag til individuell plan (IP)
Forslag til individuell plan (IP) for Line A., som har fått konstatert demens i tidlig fase. Personene i dette
eksemplet er fiktive.
Individuell plan. Oppstartdato: 15.9.2016. Neste møte: 15.12.2016, kl. 14–15 i hjemmet
Tjenestemottakers navn: Line A., f. 1945, Storsvingen 2, OSLO
Pårørende: Anders A., f. 1968 (sønn)
Koordinator: Per Svendsen
Planen omfatter følgende virksomheter/tjenester: Store-Kollen dagaktivitetstilbud, tjenester i hjemmet,
hukommelsesteamet i bydelen.
Navn på deltakerne i arbeidsgruppa/planarbeidet:
• Line A. (tjenestemottaker)
• Anders A. (sønn)
• Eva Sør (daglig leder Store-Kollen dagaktivitetstilbud)
• Per Svendsen (hukommelsesteam)
• Grete Li (tjenester i hjemmet)
Satsingsområde: Tjenester i hjemmet
Mål: Line A. skal opprettholde et selvstendig liv ved å bo hjemme. Hun skal bedre sin ernæringstilstand og
fysiske tilstand og få anledning til sosialt samvær. Line skal trives og være aktiv.
Ressurser: Hun er motivert for tiltak som kan bedre livssituasjonen og uttrykker glede i samvær med
andre. Hun er selvhjulpen i daglige aktiviteter (ADL -fungering).
Nettverk: Sønnen, som bor i en annen by, besøker sin mor hver 14. dag. Hun har telefonkontakt med to
venninner ukentlig. De treffes én gang i måneden hjemme hos Line, noe hun har stor glede av.
Behov

Mål

Savner sosial
At Line har økt
kontakt, er mye sosialt samvær
alene
med andre

Tiltak

Oppstart

Kontaktperson

Ansvarlig

Evaluere
innen

Forsøke dagtilbud 2
ganger per uke i en
prøveperiode på 4–6
uker

Uke 43

Eva Sør

Eva Sør

Uke 48

Uke 40

Grete Li i Grete Li
dialog med
Line

Ønsker
aktivitetsvenn/
besøksvenn

Opprettholde et
selvstendig liv
i samspill med
andre

Vektreduksjon
over tid, dårlig
matlyst, ensidig
kosthold

At Line bruker
sine praktiske
ressurser, slik at
ernæringsstatusen
bedres

Hjemmetjenesten følger
opp ernæringsstatus
og vekt hver 3. uke.
Egen ernæringsplan
utarbeides

Sitter mye, er
lite aktiv

At Line kan
bruke sine fysiske
ressurser gjennom
aktiviteter, slik at
den fysiske funksjonen bedres

Gå tur minimum 30
Umiddel- Eva Sør /
Eva Sør /
minutter de dagene
bart
Grete Li i Grete Li
hun er på dagtilbudet.
dialog med
Daglige øvelser utarbeiLine
det av fysioterapeut med
oppfølging av tjenester i
hjemmet

Avklare med nettverket

Umiddel- Grete Li i Grete Li
bart
dialog med
Line

Uke 40

Uke 40

Eksemplet er omarbeidet etter heftet Kunsten å skynde seg sakte … Formidling av kognitive hjelpemidler til
personer med demens. Holthe, Torhild (2013). Forlaget Aldring og helse, Tønsberg.
Oppfølging av ernæringsstatus viser til heftet Ernæringspraksis er mer enn måltid. Personer med demens i
dagaktivitetstilbud. Fossli, Kari. Rudningen (2015). Forlaget Aldring og Helse, Tønsberg og Kosthåndboken.
Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet (2012). Oslo.
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Vedlegg 4
Berger-skalaen
Berger-skalaen deler inn utviklingen av demens ved Alzheimers sykdom i ulike trinn:

I Klarer seg selv. Glemsom og avbryter ofte aktiviteter i dagliglivet
II Kan utføre vanlige aktiviteter, men pasienten blir ofte forvirret
III Kan klare seg i kjente omgivelser og situasjoner, men hukommelsesproblemene er store.
Pasienten trenger påminnelse og er ofte initiativløs
IV Pasienten har handlingssvikt og språkvansker
V Kan ikke kommunisere verbalt på en meningsfull måte
VI Motoriske funksjoner er betydelig nedsatt og pasienten må derfor ofte sitte i en stol eller
ligge til sengs
(Engedal & Haugen, 2009, s. 22)
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DAGAKTIVITETSTILBUD TILRETTELAGT FOR PERSONER MED DEMENS
Denne håndboka er et verktøy for planlegging, etablering og drift av Inn på tunet
dagaktivitetstilbud (IPT-tilbud) for personer med demens. Hovedmålsettingen
med håndboka er at den skal være et støtteverktøy og et oppslagsverk for IPT-
tilbyderne og kommunene. Den skal også bidra med ideer slik at IPT-tilbyderne
og kommunene kan videreutvikle allerede etablerte IPT-tilbud.
Håndboka er utviklet i et samarbeid mellom Matmerk og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Arbeidet med håndboka er initiert med bakgrunn i
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Boka har en bred målgruppe. Den retter seg mot ledere i helse- og omsorgs
tjenesten, helsepersonell, kommunalpolitikere, gårdbrukere og andre som skal
arbeide med IPT-tilbud på gårdsbruk.
Vi håper at håndboka blir et nyttig verktøy for både IPT-tilbydere og kommuner.
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