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SAMMENDRAG

Prosjektet ble startet av Elin H. Aarød Strandli i januar 2008. Hun sluttet i prosjektet i 

desember 2009. Liv Bakka som da hadde vært prosjektmedarbeider en stund tok 

over og videreførte prosjektet ut prosjektperioden.

Målgruppen har vært personer med moderat til alvorlig grad av demens som har 

utfordrende atferd og som bor på institusjon eller er hjemmeboende i omsorgsbolig. 

Hovedmål for prosjektet har vært å:

- Utvikle dagtilbud på gårdsbruk for personer med demens med utfordrende 

atferd som bor på institusjon.

- Redusere kommunens ekstravaktbudsjett.

- Øke trivsel og forebygge sykefravær hos ansatte.

- Tilrettelegge for arbeidsplasser i landbruket på egnede gårdsbruk. 

Det er ikke påvist noen markant nedgang i sykefraværet eller ekstra budsjettet. Det 

er da tatt utgangspunkt i den avdelingen som har hatt flest brukere på gården over 

lengre periode tid. Det har vært til sammen 18 brukere med i prosjektperioden. Det 

har vært brukt ulike evalueringsskjemaer for innhenting av data. To brukere har vært 

med fra midten av 2008 frem til to måneder før prosjektslutt. Det er data fra disse to 

brukerne som er lagt inn i Excel med søylediagram.

Det har vært oppnevnt en styringsgruppe. Det har vært foretatt arbeidsmøter for 

kvalitetssikring, utvelgelses av brukere osv. Det har vært holdt jevnlige 

veiledningsmøter i forhold til gårdbruker. På siste styringsgruppemøte i februar 2010 

ble ett av temaene rekruttering av nye brukere. Leder for prosjektet følte det var 

vanskelig å finne aktuelle brukere til gården med kombinasjonen utfordrende atferd 

og relativ godt fungerende funksjonsnivå til de to ledige plassene som var på det 

tidspunktet. Det ble bestemt at vi ikke skulle se så ”stivt” på inntakskriteriene, men 

heller tenke hvem som kunne ha behov. Plassene ble da tildelt to hjemme boende 

personer med demens i tidlig fase. Da prosjektperioden var slutt etter tre år i 2011ble 

gårdstilbudet et permanent tilbud til hjemme boende personer med demens i tidlig 

sykdomsfase.
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INNLEDNING

Ut av institusjon – Inn på Tunet har vært et treårig prosjekt med oppstart januar 2008 

og avsluttet desember 2010. Det har vært et samarbeidsprosjekt mellom Nøtterøy 

kommune v/ Bjønnesåsen Bo - og behandlingssenter, Fylkesmannen i Vestfold, 

Landbruket og Støyten gård.  Prosjektet har vært et tilrettelagt dagtilbud for personer 

med demens som bor på institusjon eller er hjemmeboende i omsorgsbolig.  

Det er vanlig ved demenssykdommer at det foreligger atferdsavvik og psykiatriske 

symptomer. Behandling av pasienter med slike symptomer er utfordrende og 

krevende. Forskning viser at bruk av medikamentell behandling som antipsykotika er 

svært utbredt i sykehjem, mens nytten av slik behandling er beskjeden. Bivirkninger 

ved denne type medikasjon overskygger ofte effekten. Studier viser at 25 prosent av 

sykehjemspasienter med demens brukte antipsykotika. Forskning viser at det er en 

kombinasjon av medikamentell, miljømessig og fysisk behandling som er effektivt ved 

demens og spesielt der det er atferdsmessige og psykiatriske symptomer (1).

På tilrettelagte gårdsbruk vil personer med demens med utfordrende atferd oppleve 

økt livskvalitet ved fysisk aktivitet ute og inne, stimulering av sanser og gode ”her og 

nå opplevelser” i naturlige omgivelser. Dette vil resultere i naturlig døgnrytme og 

redusere behov for medikamentell behandling. Tiltaket vil redusere kommunens 

ekstravaktbudsjett og redusere sykefravær hos ansatte.

Dagtilbud på gårdsbruk for personer med demens vil kunne ivareta kombinasjonen 

av små grupper, lystbetonte aktiviteter og fravær av institusjonspreg. Slike tilbud kan 

opprettes uten store etableringskostnader for kommunen. Tilbudet vil gi mulighet for 

å ta del i hverdagslivets opplevelser og aktiviteter, et sosialt nettverk, være fysisk 

aktiv og orientert i forhold til egne interesser i naturlige omgivelser. 
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1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Antall personer med demens i Norge i dag regnes å være ca 66.000.  Dette tallet vil 

øke i takt med antall eldre i befolkningen og det regnes med en økning på ca 10.000 

nye tilfeller av demens per år i Norge. I Nøtterøy kommune vil tallet på personer med 

demens i tidsrommet 2006 til 2025 kunne øke med 30,4 % fra 283 til 369 personer. 

(2)

En institusjon har ofte et statisk og ensformig dagligliv. Det er begrenset mulighet for 

enkeltindivider til å få dekket sine behov i forhold til aktivitet og fysisk utfoldelse. 

Dette kan være medvirkende årsak til mistrivsel, aggresjon, døgnrytmeforstyrrelse, 

vandring, verbal og fysisk utagering overfor medpasienter og ansatte.

Bjønnesåsen bo - og behandlingssenter, inkludert Bjønnestoppen, innførte våren 

2006 begrepet KADL som en forkortelse for ”kulturelle aktiviteter i dagliglivet”. Det er 

vedtatt at kulturelle aktiviteter skal vektlegges på lik linje med ivaretakelse av den 

somatiske tilstanden hos beboerne. Dette er i tråd med nasjonale føringer som er 

presentert i Stortingsmelding nr. 25 (3). Det ble derfor ønskelig å tilrettelegge 

aktiviteter inntil tre dager per uke på gårdsbruk for 3 til 7 beboere med utfordrende 

atferd. Antall beboere var avhengig av type atferd. Beboere skulle rekrutteres fra 

Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter, Bjønnestoppen omsorgsbolig og Gipø bo -

og behandlingssenter.

1.1 Hovedmål

Utvikle og prøve ut en ny samarbeidsmodell mellom landbruket og pleie- og 

omsorgssektoren som vil være unik på nasjonalt nivå. Litteratursøk viser så langt 

ingen lignende tilbud på nasjonalt eller internasjonalt nivå (august 2007).

- Utvikle dagtilbud på gårdsbruk for personer med demens med utfordrende 

atferd som bor på institusjon.

- Redusere kommunens ekstravaktbudsjett.

- Øke trivsel og forebygge sykefravær hos ansatte.

- Tilrettelegge for arbeidsplasser i landbruket på egnede gårdsbruk. 
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1.2 Målgruppe

Målgruppen har vært personer med moderat til alvorlig grad av demens som har 

utfordrende atferd og som bor på institusjon eller er hjemmeboende i omsorgsbolig. 

Når det skulle velges ut brukere til dagtilbudet ble det tatt hensyn til følgende kriterier:

- Bruker skulle ha hukommelsesproblemer/demens eller sterk mistanke om 

at det forelå demens i moderat til alvorlig fase.

- Bruker skulle ha utfordrende atferd som for eksempel:

o Mistrivsel

o Aggresjon

o Døgnrytmeforstyrrelser

o Vandring

o Verbal og fysisk trakasering overfor medpasienter og personalet

o Apati

o Sosial fungering:

o Evne til å fungere i en liten gruppe

o I stand til å fungere i fellesaktiviteter som måltider, busstransport og 

lignende

o Fysisk funksjonsnivå

o Ha et relativt godt funksjonsnivå: Gå i korte trapper. Gå tur i skog og 

mark, bruke vanlig toalett, ut og inn av buss og lignende 

Evalueringsverktøy som ble brukt gjennom prosjektperioden var:

- Bruker

o OBS- demens – gir et helhetlig bilde av funksjonsnivået hos en 

person med mental svikt. Brukes ved observasjoner av bruker

o Atferdsregistrering – registrerer søvn, ro, motorisk uro og ukritisk 

atferd gjennom døgnet. Brukes ved observasjon av bruker.

o ADL vurdering (Lawton and Brody)- observasjon av bruker

o Neuropsychiatric Inventory (NPI-Q)- registrerer type atferd. Brukes 

ved observasjon av bruker
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o Dementia Care Mapping- observasjonsverktøy som kan fange opp 

graden av velbefinnende ved registrering av humør og engasjement

o Aktivitetsregistrering – daglig registrering av hver enkelts deltagelse 

i aktiviteter på gården

- Ansatte

o Trivsel

o Sykefravær

o SOAS registrering – ansattes registrering av intensitet og type atferd 

hos beboer

- Pårørende

o Opplevelse av trivsel hos brukeren

Erfaringer viser at det var viktig for datainnsamling å ha en person fra prosjektet 

knyttet opp til bo gruppene og ansatte. Denne funksjonen har vært tillagt 

prosjektmedarbeider som ved oppstart av prosjektet var ansatt i en av bo gruppene. 

Høsten 2008 fikk prosjektmedarbeider annen stilling i Nøtterøy kommune hvor hun 

ikke lenger hadde denne tilknytningen. Dette gjorte datainnsamlingen sårbar. For 

2009 ble det lagt opp til å få en person med tett kontakt til brukere og ansatte. Dette 

var for å oppnå større kontinuitet og oppfølging

2 PROSJEKTORGANISERING

2.1 Åpning av prosjektet

Prosjekteier har vært Nøtterøy kommune ved kommunaldirektør Karen Kaasa.

Dagtilbudet åpnet med offisiell åpning den 20.05.08 med blant annet Fylkesmann 

Mona Røkke, ordfører Roar Jonstang, utvalgsleder for helse og sosial Hans Christian 

Bøe og kommunaldirektør Karen Kaasa til stede.

2008

Prosjektansvarlig 10 % stilling: Anne-Britt Kjeldsberg 



Ut av institusjon og inn på tunet Sluttrapport 2011

8

Prosjektleder i 20 % stilling: Elin H. Aarø Strandli  

Prosjektmedarbeider 10 % stilling: Hanne Marie Daleng

2009

Prosjektansvarlig: Fra april 2009 Vibeke Kjeldsberg Bru  

Prosjektleder: Elin H. Aarø Strandli (sluttet i prosjektet i desember 09, 

prosjektmedarbeider Liv Bakka tok da over som prosjektleder).  

Prosjektmedarbeider/ leder Liv Bakka 

Styringsgruppe

Representanter i styringsgruppa har vært:

2008

Torunn Andersen, Politiker

Lisbeth Haugan, Fylkesmannen i Vestfold

Anne Britt Kjeldsberg, Prosjektansvarlig

Elin H. Aarø Strandli, Prosjektleder og sekretær

2009

Torunn Andersen, Politiker

Lisbeth Haugan, Fylkesmannen i Vestfold

Lis Olafsen, Leder for tjenestekontoret

Vibeke Bru Kjeldsberg, Prosjektansvarlig

Liv Bakka, Prosjektleder

Lise Olafsen kom med i styringsgruppa fra april 2009 som et ledd i videre forankring 

av tjenesten i kommunene.

2.2 Budsjett og finansiering

Det totale budsjettet for disse tre årene har vært på kr 2 753 473,-

Finansieringen har vært kr 1 561 878,- fra Nøtterøy kommune og kr 1 172 000 i BU-

midler fra Fylkesmannen i Vestfold. (Budsjett og regnskap vedlegg nr 4).
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2.3 Møter

Styringsgruppemøter
Det har i løpet av prosjektet vært avholdt sju møter i styringsgruppa. Agenda på 

møtene disse tre årene har i hovedsak vært:

- Sammensetting av styringsgruppe

- Prosjektorganisering

- Gjennomgang av milepælsplan

- Bemanning på gården

- Evaluering/dokumentasjon

- Forankring

- Finansiering

- Studietur

- Driftsavtale

- Bemanningssituasjonen på dagtilbudet

- Utvelgelse av brukere

- Vedtak

Arbeidsmøter
Det har i løpet av prosjektet vært gjennomført minst fjorten arbeidsmøter. Møtene har 

vært konsentrert om kvalitetssikring, utvelgelse av brukere, forankring og evaluering 

av tilbudet. Deltagere har variert ut fra behov, men har i vesentlig grad vært ledere for 

de enkelte bogrupper og omsorgsbolig, gårdbruker, prosjektmedarbeider og 

prosjektleder. Demenssykepleier i kommunen har deltatt på noen av møtene.

Veiledning til gårdbruker

Det har vært avtalt veiledning i driftsavtalen mellom gårdbruker og kommune.

Prosjektmedarbeider har fortrinnsvis hatt ansvaret for veiledningen. Det har blitt 

avholdt 28 veiledningsmøter à en time i løpet av prosjektperioden. Gårdbruker fikk 

høsten 2009 innvilget permisjon i tre måneder fra september til desember for å jobbe 

som frivillig på en gård i Irland. I denne perioden var det kona Irene som gikk inn i 

hans stilling. Hun har ved flere anledninger vikariert i prosjektet. 

Det ble avholdt en veiledningstime og et arbeidsmøte i denne perioden hvor hun 

deltok. Det ble også foretatt to gårdsbesøk av prosjektmedarbeider i den perioden 
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gårdbruker var borte. Gårdbruker var på konferansen ”Farming for Health” i Pisa 26. 

mai 2009 (vedlegg nr 2).

2.4 Åpen dag

Det ble holdt åpen dag for pårørende på gården mandag 31.05. 2010, hvor 7 

pårørende deltok sammen med brukere og personalet. En pårørende meldte forfall 

pga sykdom. Det ble servert kaffe og vafler ute i haven i nydelig vær. Pårørende ga 

utrykk for at dette var koselig, men også et nyttig tiltak for videre samtaler med  

brukeren når de kom hjem fra dagen på gården. Det var lettere å samtale om 

aktiviteter og gjøremål etter at de selv hadde vært der og fått informasjon om de ulike 

daglige aktivitetene brukerne kunne delta i. Se for øvrig sluttrapport fra gårdbruker 

(vedlegg nr 1).

3 ARBEID I PROSJEKTET

3.1 Driftsavtale

Det er utarbeidet driftsavtale med gårdbruker. Den har tatt utgangspunkt i at Nøtterøy 

kommune kjøper tjenester av gårdbruker. Avtalen omtaler bemanning, vederlag, 

transport, åpningstider, leie av gård og utstyr, matutgifter, lokaliteter, antall brukere, 

forsikring, dokumentasjon av sensitive opplysninger, dagsplan, veiledning, 

møtehyppighet, kompetanseheving, oppsigelse, ferieavvikling og definert 

kontaktperson for gårdbruker ved henvendelser til kommunen. Driftsavtalen ble 

utarbeidet første halvår i 2008 og er reforhandlet hvert år i prosjektperioden. Det er 

utarbeidet ny driftsavtale for et permanent dagtilbud for hjemmeboende personer 

med demens i tidlig fase. Det er kun gjort små endringer i denne driftsavtalen.

3.2 Utvelgelse av brukere

I starten av prosjektet var det utfordrende å finne frem til rett målgruppe for tilbudet. I 

løpet av de 3 årene tilbudet har eksistert har det vært 18 deltagere. Erfaringer frem til 

august 2008 viste at flere brukere var for dårlige eller var i en fase av 

sykdomsforløpet hvor de etter kort tid ble for dårlige til å nyttiggjøre seg tilbudet. 2009 
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og 2010 har vært mer stabile år med færre utskiftinger. Noe av grunnen kan være at 

det har vært flere hjemmeboende med i prosjektet. Disse har generelt hatt et bedre 

funksjonsnivå fysisk og psykisk da disse ofte er i en tidligere fase av sykdommen. 

Det har ikke vært mer enn 6 brukere til sammen i gruppa gjennom prosjektperioden. 

Det kan være vanskelig å få gruppa til og fungere godt når det er brukere med ulikt 

funksjonsnivå og på ulikt nivå i sykdomsutviklingen.

Det er en hjemmeboende bruker i omsorgsbolig som har vært med fra oppstarten i 

april 2008 og frem til en måned før prosjektslutt. To brukere fra institusjonen har vært 

med fra midten av 2008 og frem til ca en måned før prosjektslutt. I prosjektperioden 

har det vært brukere fra Bjønnesåsen, Bjønnsestoppen omsorgsbolig og 

hjemmeboende fra Nøtterøy kommune som har deltatt i prosjektet. I februar 2010 

åpnet prosjekter også opp for hjemmeboende personer med demens som er i en 

tidlig fase av sykdommen. Det har ikke vært rekruttert brukere fra Gipø – bo og 

behandlingssenter i prosjektperioden. Det har blitt gitt ut informasjon om prosjektet 

på avdelingene. Prosjektleder har vært på flere av avdelingene på Gipø og fortalt om 

prosjektet og det er delt ut brosjyre om gårdstilbudet. Prosjektmedarbeider/ leder er 

ansatt i en av bo-gruppene på Bjønnesåsen. Denne tilknytningen har vært viktig med 

hensyn til datainnsamlingen, rekruttering av nye brukere, informasjon til bo-gruppene 

og samtaler med pårørende. Dette kan være noe av grunnen til at det har vært 

vanskelig å rekruttere brukere fra Gipø.

3.3 Aktiviteter

Det er i alt foretatt ca 45 ulike aktiviteter i prosjektperioden. Dette er innen 

hovedområdene musikk, intellektuelle aktiviteter, kjøkkenaktivitet, håndverk, turer, 

hagearbeid, dyrestell, ved aktivitet, gårdsarbeid og en samlerubrikk for diverse. 

Det har vært registrert om brukerne har vært aktivt med i aktiviteten eller deltatt med 

observasjon (engasjert observerende). Det har også vært en rubrikk for ”passiv” som 

skulle fange opp om bruker ikke tok del i aktiviteten verken fysisk eller mentalt. Det er 

registrert at brukere har vært aktivt deltagende i 815 aktiviteter. I tillegg er det 

registrert 87 aktiviteter hvor brukerne har vært engasjert observerende. Resultatet av 

denne registreringen er overraskende høyt tatt i betraktning brukernes funksjonsnivå 

og forventninger.  Antall ulike aktiviteter viser mangfoldet som gården har i form av 
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personlige ressurser og gårdens ressurser, men ikke minst brukernes fysiske og 

mentale ressurser samt interesser. Fra 2009 har det blitt ført aktivitetsregistrering for 

hver aktivitet brukeren har vært aktivt deltagende i og med mulighet for notater i 

margen.

4 DATAINNSAMLING

To brukere fra institusjonen har vært med fra midten av 2008 og frem til ca to 

måneder før prosjektslutt i desember 2010. Det er disse to brukerne det er lagt inn 

data på i rapporten. Det er innhentet fem innsamlinger fra ADL- vurdering og fem fra 

OBS demens. Ser man på søylediagrammet over ADL- funksjonen kan man ut av det 

lese at begge har økning eller stabilitet i funksjonen under hele tiden de har vært 

med i prosjektet, med unntak av fysiske bevegelser for bruker nr 5 og påkledning og 

personlig stell for bruker nr 10. Ellers holder funksjonene seg stabile eller er øker. På 

søylediagrammene ved OBS- demens observasjonene er det mer variasjon, men 

man kan se en nedgang i noen av punktene ved juli observasjonene på bruker nr 5 

som går på deltagelse, initiativ og rastløshet. Begge har på flere punkt en oppgang i 

funksjon midtveis i perioden de var i prosjektet. Siste innsamling ble foretatt i juli 

2010. Begge sluttet ca et par måneder før prosjektslutt pga fall i funksjonsnivået. 

Ny Gård 2011

Da det ble klart at prosjektet ville bli et permanent dagtilbud i 2011, ble det annonsert 

etter ny gård siden det var usikkert om Støyten gård ville fortsette. Det kom inn to 

interesserte gårdbrukere. Disse gårdene egnet seg dårlig med hensyn til inneareal 

for tilberedning av måltider og andre kjøkkenaktiviteter, som er viktige aktivitet i de 

daglige gjøremålene. Det ble etter hvert klart at Støyten gård ville fortsette, men nå 

med Irene Lund som daglig leder på gården underlagt leder for dagsenteret på 

Bjønnesåsen. Dagtilbudet vil kunne ha 6-8 brukere avhengi av funksjonsnivå og 

gruppas sammensetning. Det vil fortsatt være åpningstider tre dager pr uke, fem

timer pr dag. Det vil være kommunens transportording som foretar henting og 

bringing av brukerne til og fra gården.
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I sluttfasen av prosjektperioden var det en institusjonsbeboer, en hjemmeboende i 

omsorgsbolig og to hjemmeboende personer i tidlig fase av demenssykdommen som 

var med på gården.  Det er tre brukere som har vært med i prosjektet som da 

fortsetter over i det permanente dagtilbudet på gården, mens den siste 

institusjonsbrukeren sluttet i desember 2010. Det er tett samarbeid med 

tjenestekontoret i kommunen, med demenssykepleier og daglig leder på dagsenteret 

ved Bjønnesåsen om hvilke hjemme boende brukere som har mest behov og som 

passer for tilbudet på gården.

ADL vurdering (Lawton and Brody)

Bruker nr 5

Fungering, P-ADL, bruker nr 5

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

1 2 3 4 5 6
1 Toalett, 2 Spising, 3 Påkledning, 4 Personlig stell (hår, negler osv), 5 Fysiske bevefggelser, 6 Bading

Sk
år

nov.08
mar.09
jul.09
jan.10
jul.10

OBS- demens observasjon br nr 5
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Orientering br nr 5

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6
1 Tidsorientering, 2 Alder, 3 Sted, 4 Egen familie, 5 Egen identitet, 6 Avdelingsmiljø

sk
år

nov.08
mar.09
jul.09
jan.10
jul.10

Hukommelse br nr 5

0

1

2

3

4

5

6

1 2
1 Nærhukommelse, 2 Fjernhukommelse

Sk
år

nov.08
mar.09
jul.09
jan.10
jul.10
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Språk og kommunikasjon, br nr 5

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3
Språkforståelse,  2 Taleflyt, 3 Skriving

Sk
år

aug.08
mar.09
jul.09
jan.10
jul.10

Oppfatte og forstå, bruker nr 5

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2
1 Våkenhet om dagen,  2 Forstå klokka

Sk
år

aug.08
mar.09
jul.09
jan.10
jul.10
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Selvhjelp, br nr 5

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4
1 Personlig hygiene, 2 Av- og påkledning, 3 Måltider, 4 Kontinens 
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5 DRØFTING

Feilkilder
Det har vært ønskelig at primærkontakten til brukeren og helst sammen med 

sekundærkontakten fylte ut skjemaene på sin bruker. De kjenner brukeren godt og 

fanger da lettere opp forandringene. Dette viste seg å være vanskelig og få 

gjennomført helt pga sykdom blant personale. Det ble da igjen vanskelig å holde 

tidsfristene for innsamlingene. Det er derfor ikke alltid den samme som har fylt ut 

skjema på den aktuelle bruker gjennom innsamlingen.

En utfordring har vært å finne rett målgruppe. Det har vært relativt mye utskifting 

særlig i starten. Bare en av de 18 brukerne har deltatt i tilbudet fra oppstart og frem til 

en måned før prosjektslutt. Årsaken til stor utskiftning i starten antas å være at noen 

av brukerne har startet i tilbudet i en fase hvor sykdomsutviklingen har vært i rask 

forverring. Andre har vært spesielt sårbare for stimuli og har ikke greid å tilpasse seg 

overgangen fra institusjonsmiljø til gården og omvendt. Personalet på institusjon har 

vurdert at enkelte brukere ikke greide å nyttiggjøre seg tilbudet. En bruker fikk avslag 

på søknad pga at han ikke innfridde kriteriet om å gå ved egen hjelp.
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Erfaringene viser at dette tilbudet er positivt for brukerne. Det er registrert 

normalisering av døgnrytme og redusert behov for uønsket vandring på to av 

brukerne gjennom atferdskjema. Vandring ble igjen en utfordring da tilbudet var 

stengt over flere uker ved avvikling av sommerferier i 2008 og 2009. 

Denne utfordringen kom ikke frem av adferdsskjemaene og samtaler med personalet 

sommeren 2010. De mente noen av brukerne var blitt dårligere og dermed ikke 

hadde denne uønskede vandringen lenger. Det er også registrert normalisering av 

døgnrytme for en bruker i omsorgsbolig som hadde oppstart i 2010. Brukeren var 

mye oppe på natt og var ofte trøtt og sliten på morgenen. Dette avtok etter at bruker 

hadde vært på gården en ukes tid.

Det er ikke påvist noen markant nedgang i sykefraværet eller ekstra budsjettet. Det 

er da tatt utgangspunkt i den avdelingen som har hatt flest brukere på gården over 

tid. Denne avdelingen hadde fire brukere som deltok på gården samtidig over en 

lengre periode.

Det er registret to brukere som fikk redusert medisinbruken i form av nedtrapping av 

antidepressiva over en kortere periode.

Etter sommeren 2010 var flere pårørende opptatt av når gården skulle åpne igjen 

etter ferien. De mente gården ga en god individuell og variert aktivisering. De mente 

også at gården hadde god påvirkning på brukerens fysiske og psykiske funksjon.

Brukere

Vandring var hos en av brukerne i 2008 stor utfordring og som tilbudet har virket 

positivt inn på. Erfaringer viser at vandring har vært eliminert i den tiden bruker har 

vært i tilbudet over tid. Sommeren 2008 var tilbudet stengt over åtte uker noe som 

førte til at bruker igjen begynte å ta lengre ukontrollerte turer som resulterte i 

leteaksjoner. Etter oppstart høsten 2008 var igjen utfordring med vandring eliminert. 

Denne brukeren har væt med i prosjektet helt til november 2010, en måned før 

prosjektslutt. Han sluttet pga sviktende helse og ble da flyttet til et høyere 

omsorgsnivå. Videre har tilgang på personalressurser vært et sårbart område. 
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Dagtilbudet var avhengig av assistent fra institusjonen fram til våren 2009. Det var 

stort sett ulike personer fra dag til dag pga turnusarbeid. Det var heller ikke vært lett å 

reise fra institusjonen pga omsorgsbehovet til de øvrige beboerne. Ulike personer fra 

dag til dag var lite gunstig da brukergruppen er ekstra sårbar i forhold til 

uforutsigbarhet.  Det ble budsjettert med en 40 % stilling som assistent tilknyttet 

gården for 2009. 

Evaluering av ansatte
Det er innhentet tre evalueringer fra ansatte. Dette var våren 2008, ved utgangen av 

2008 og 2010. Evalueringsskjema gikk til alle bogrupper og omsorgsbolig pluss 

gårdbruker. Seks personer svarte våren 2008. 14 personer svarte ved utgangen av 

2008 og 6 personer svarte våren 2010. I evalueringen signaliserer ansatte at tilbudet 

er bra for de beboere som har nytte av det og at det er positivt for deres trivsel at de 

kommer seg ut av institusjonen og får mer individuelt tilrettelagte aktiviteter. 

Evalueringen i 2010 viser at en del ansatte synes tilbudet var bra, men at en burde 

prioritere de som er noe fysisk sprekere og hjemmeboende som har lite eller ingen 

tilbud. Det har også vært signalisert at det er en utfordring å få de aller svakeste 

avgård til kl 09 om morgenen. Henting av brukerne på ettermiddagen er også nevnt 

som en utfordring i evalueringen. Da dette har blitt en større belastning for 

avdelingene i 2010. Det er flere hjemmeboende med og dermed tar det lengre tid 

med kjøring til de ulike adressene på Nøtterøy. 

Gårdbruker ansatte en fast assistent på gården våren 2009 og det førte til mer 

stabilitet og forutsigbarhet for brukerne og mer ro for pasienter og pleiere som var 

igjen på institusjonen. Det ble etter hvert en frivillig sjåfør som tok seg av transporten 

til gården om morgenen og faste ansatte fra tre bo-grupper som henter på 

ettermiddagen. Det har til tider vært fire brukere fra en bo- gruppe på gården. Dette 

har igjen ført til at det har blitt mer tid til hver enkelt av de brukerne som ble igjen på 

institusjonen.

Tilbakemeldingene fra ansatte signaliserer at tilbudet er bra for de beboere som har 

nytte av det og at det er positivt at de kommer seg ut av institusjonen. Samtidig var 

tilbakemeldingen fra ansatte at bemanningen på dagtilbudet var for sårbar i forhold til 

målgruppen. Dette stemmer overens med gårdbruker/daglig leder sin erfaring som 
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melder om dårlig kontinuitet. Gårdbruker måttet i starten forholde seg til stadig nye 

personer fra institusjon. På grunn av turnusarbeid var det vanskelig å sende faste 

personer til dagtilbudet. En omlegging av turnusen ut fra gårdens behov ble vurdert, 

men ville ha vært svært ressurskrevende. Derfor ble det avgjort at en av bo-gruppene 

skulle sende med en person. Dette førte til at det var mange ulike personer fra 

institusjonen som gikk inn som assistent på gården. Disse hadde også ulik grad av 

kompetanse. Planleggingen av ansatte som bidrog på gården var preget av ad hoc 

løsninger ut fra dagens behov for bemanning på institusjonen/bo-gruppa. Dette 

forårsaket lite forutsigbarhet både i planlegging og drift på gården og institusjonen, 

pluss en større belastning på gårdbruker.

Stor utskifting i assistentfunksjonen har også bidratt til positive erfaringer ved at 

dagtilbudet ble lettere forankret inn mot ansatte i institusjonen. I en oppstartfase har 

bemanningssituasjonen vært til fordel for forankringen av tilbudet i institusjonen. 

Flere ansatte har gjennom rollen å være assistent blitt kjent med tilbudet og fått 

erfare hvordan tilbudet fungerer.  Dette førte igjen til mange gode og nyttige 

tilbakemeldinger fra ansatte ved kontinuerlig evaluering av kvaliteten på tilbudet.  

Det ble gjennom det første driftsåret reaksjoner fra enkelte ansatte på at 

institusjonsbeboere skulle få den type tilbud. Det kom frem at tilbudet konkurrerte

med manglende tilbud til hjemmeboende personer med demens. Det var for enkelte 

ansatte vanskelig å forstå at personer som har et institusjonstilbud skal få tilrettelagt 

et dagtilbud utenfor institusjon. Denne tilbakemeldingen kan forståes når en vet at 

det er mer enn 200 personer med demens som er hjemmeboende i Nøtterøy 

kommune og av disse er det bare et fåtall som får et tilrettelagt tilbud. Dette ble også 

et tema da det ble budsjettkutt i kommunen i 2010. Noen mente at tilbudet burde 

legges ned. Kommunen valgte å opprettholde tilbudet, men da for hjemmeboende 

personer med demens i tidlig sykdomsfase.

Avvik i forhold til opprinnelig plan
På siste styringsgruppemøte i februar 2010 ble ett av temaene rekruttering av nye 

brukere til gården. Leder for prosjektet følte det var vanskelig å finne aktuelle bruker 

til gården med kombinasjonen utfordrende atferd og relativ godt fungerende 

funksjonsnivå til de to ledige plassene som var på det tidspunktet. Det ble bestemt at 
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vi ikke skulle se så ”stivt” på inntakskriteriene, men heller tenke hvem som kunne ha 

behov. Det ble tatt kontakt med demenssykepleier i kommunen som hadde flere 

hjemmeboende brukere med behov. Plassene ble da tildelt to hjemmeboende 

personer med demens i tidlig fase. 
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6 VEDLEGG

Vedlegg nr: 1 - Brev fra gårdbruker

Støyten gård “Inn på Tunet” desember 2010

Dagtilbud for personer med demens

Etter 3 års drift og tiden hvor jeg trekker meg ut av gården vil jeg dele noen erfaringer.

Når jeg ser tilbake nå har jeg gjort noen viktige personlige erfaringer. Jeg er veldig glad for at 
det var meg som kunne drive prosjektet i denne perioden, både som bedriftsleder, faglig 
ansvarlig i det daglige, arbeidsgiver, og samarbeidspartner med kommunen.
Det er en erfaring som jeg vil profitere av i fremtiden. Det som var havet fokus i den tiden 
var pasientkontakten. Det var meget interessant å finne frem til styrken hos de ulike 
brukerne. Det var alltid en glede å se når brukerne kunne vise frem sine friske sider, når 
brukerne som er hardt rammet av demens kunne fortelle detaljert om episoder fra tidligere i 
deres liv og beskrive flotte bilder av en svunnet tid. Eller når brukerne som kan våre ganske 
urolige blir oppslukt av en aktivitet, og helt rolig kunne jobbe i fange stunder nesten som en 
meditasjon. Det er meget tilfredsstillende å kunne bidra til at brukerne føler seg som et helt 
menneske i korte eller lengre stunder, men krevende å gjennomføre. Det var alltid et mål for 
meg at hver bruker kunne ha denne opplevelsen minst en gang om dagen mens dem var hos 
oss.
Det som alltid var utfordrende var når nye brukere begynte. For en del brukere føltes det 
som et nederlag å ikke kunne klare seg hjemme lenger og en familie som legger mer eller 
mindre press på brukeren for å begynne på gården.
Men gang på gang har vi opplevd når brukerne har fått dags rytme i kroppen at det ble 
lettere og meningsfylt å være på gården. Flere ganger har det vært en utfordring å komme 
gjennom denne fasen når brukeren helst ikke ville være her, men med mye tålmodighet, 
mye oppmerksomhet og oppmuntringer trivdes brukerne her. Ikke minst ved å være kreativ 
for å kunne tilby aktiviteter som den enkelte finner mening i ble det vellykket for den 
enkelte.
Noe annet som jeg er opptatt av å alltid være ekte og ærlig med brukerne og ikke minst å
være oppmerksom på ulike signaler hos brukerne. For eksempel har jeg gjort det som en
regel når brukeren spør om når vedkommende skal hjem er det ensbetydende med ordene 
“jeg kjeder meg” og et stgnal for meg å tilby en annen aktivitet. Det samme gjelder når en 
bruker ble urolig og måtte bare gå frem og tilbake.
Dette er ikke noe ny kunnskap men så viktig å gjennomføre.
Og så synes jeg at det var viktig å være seg bevist den makta man har som personalet. Jeg 
følte det ofte hovedsakelig som mitt ansvar om brukerne hadde en fin dag eller ikke. Det er 
en tett sammenheng mellom hvor mye energi jeg brukte på jobben og livskval hos brukerne.

Takk for et fint og ukomplisert samarbeid med alle involverte parter.
Henrik Grawert-Lund
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Vedlegg nr: 2 – Referat fra gårdbruker

Referat fra Konferansen ”Farming for Health” i Pisa 26.mai -28.mai 2009
Skrevet av Henrik Grawert- Lund

Vi var 3 representanter fra Nøtterøy på konferansen og representerte bo- og 
behandlingssenteret for personer med demens, Bjønnesåsen (Anne Britt Kjeldsberg), 
tjenestekontoret i Nøtterøy kommune(Lise Olafsen) og Inn På Tunet dagtilbudet på 
Støytengård (Henrik Grawert-Lund). 

Konferansen begynte med ulike foredrag om situasjonen av grønn omsorg i 
forskjellige europeiske land.  Det ble tydelig at det er store forskjeller i Europa 
hvordan grønn omsorg er organisert. Noen land er i en begynnerfase ved å se nytten 
av grønn omsorg (østeuropa), mens andre land prøver å organisere grønn omsorg 
mer systematisk. Norge og spesielt Nederland har tydeligvis kommet langt i 
prosessen å se nytten både i forhold til livskvalitet og økonomi. Andre temaer var 
hvilken type jordbruk som er ønskelig for å ha tilbud for mennesker med spesielle 
behov, velferdsordninger i ulike land og fremtidens rolle for gårdsbruk, som for 
eksempel landskapspleie og sosiale tilbud.

Det ble presentert ulike eksempler for grønn omsorg i Italia. Man kunne få inntrykk av 
at motivet å ha grønn omsorg på gårder i Italia var hovedsakelig ønsket om å hjelpe 
mennesker, annerledes enn i Nederland eller Norge hvor det er antakelig mer 
økonomiske motiver. Det var lagt opp til å delta i workshops på konferansen med 
ulike temaer, for eksempel om den terapeutiske effekten av å ha dyr på gården. 
Dag to på konferansen var avsatt til ekskursjoner til grønn omsorg tilbydere. Dette 
var meget lærerikt og en stor opplevelse å se det flotte landskapet i Toscana og å bli 
introdusert i måten grønn omsorg blir drevet.

På den 3. og siste dagen på konferansen ble opplevelsene fra de ulike gårdsbesøk 
delt i plenum. Etterfulgt av flere plenumsdiskusjoner om strategien for videre utvikling 
av grønn omsorg og innlegg fra forskere fra ulike land. Det ble også lest opp et 
forslag for en felles europeisk retningslinje eller såkalt manifesto, noe som det skulle 
jobbes videre med etter konferansen.Under konferansen hadde vi hengt opp en 
poster om Inn på Tunet prosjektet på Støytengård og delt ut brosjyrer til interesserte. 
Dette var et godt utgangspunkt for å kunne dele erfaringer med andre tilbydere og 
forskere. 

Konferansen var for meg personlig meget inspirerende og nyttig for å bli oppdatert 
innen utfordringene som er forbundet med grønn omsorg. Jeg ble kjent med mange 
europeiske forskere og tilbydere og har erfart nytten av nettverksskapende arbeid.
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Vedlegg nr: 3 – Utdrag fra Master oppgaven ”Dementia care mapping” av Kjerstin 
Bjønnes

Livskvalitet 
Resultatene som presenteres her er innhentet som en del av et studentforskningsarbeid i en 

master i helsefremmende arbeid. Masteroppgaven stiller spørsmål ved i hvilken grad tre 

personer, med moderat til alvorlig grad av demens, uttrykker livskvalitet under tilstedeværelse 

i et tilrettelagt dagtilbud på gårdsbruk? Forskningsspørsmålene fokuserer på variabler 

innenfor atferd og affekt, særlig humør og engasjement. Metodene som benyttes er strukturert 

observasjon (Dementia Care Mapping) og vurderingsskala (Quality of life in Late-Stage 

Dementia (QUALID)Scale). Dataene er innhentet i løpet av tre dager, over en uke i mars 

2010. 

Resultater fra Dementia Care Mapping viser at de tre brukerne i denne studien uttrykte et 

forholdsvis positivt humør og engasjement. Brukerne benyttet samlet sett mellom 66-71 % av 

tiden sin i kategorien; Tydelige tegn på godt humør og betydelig engasjement. Ingen av 

brukerne uttrykte betydelige eller meget tydelige tegn på dårlig humør og manglende 

engasjement. Resultatene viser også at brukerne benyttet store deler av tiden i aktiviteter for 

egen fornøyelses skyld, ved måltider og verbal og nonverbal interaksjon.

Resultater fra QUALID viser at brukerne i denne studien i all hovedsak uttrykte positiv affekt 

og positive emosjonelle uttrykk. Resultatene fra vurderingsskalaen ga en totalskåre på mellom 

13-18, som tilsvarer en høy livskvalitet.

Figur 1: Viser bukernes samlede grad av humør og engasjement, dag 1, 2 og 3. Resultatene 
er uttrykt i prosent av den totale tiden. 
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Figur 2: Viser atferdskategoriene brukerne samlet sett anvendte tiden sin i dag 1, 2 og 3. 
Resultatene er uttrykt i prosent av den totale tiden.

Studiens konklusjon kan ikke presenteres, da det skriftelige arbeidet først forventes 
ferdisgstilt medio mai 2011.
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Vedlegg nr: 4 – Budsjett

Budsjett for 2008
Driftsutgifter Egeninnsats BU-midler

Lønn gårdbruker/daglig leder m/ 
høgskoleutdanning, 50 %, 

202 100 202 100

Assistent 50 % × 2 298 000 298 000
Kurs, arbeidsleder 5 000  5 000
Vikar 23 520 23 520
Husleie, leie av gård og utstyr kr. 
5000 per mnd.

50 000  50 000

Transportutgifter 20 000 20 000
Mat, materiell m. m. beregnet 6 
brukere i 10 mnd.

38 000 38 000

Prosjektledelse 40% stilling 250 000 62 500 (10 % stilling) 187 500
Datainnsamling, 57,5 time × 300 17 250  1 725 (10 % egeninnsats)  15 525
Kontor og adm. utgifter 50 000 50 000
Veiledning, møter 30 000 30 000

Total 983 870 523 745 460 125

Budsjett for 2009

Driftskostnader Egeninnsats NK BU-midler
Husleie 55.000 55.000
Matvarer 20.000 20.000
Kurs 10.000 10.000 20.000
Andre driftsutgifter, 
adm, kontor og 
lign.

30.000 30.000

Transport 20.000 20.000
Kjøp av 
tjenester/lønn 
gårdbruker

220.000 220.000

Kjøp av 
tjenester/lønn 
assistent på gården

200.000 175.000 25.000

Prosjektledelse 30 
% stilling

200.000 200.000

Datainnsamling 10 
% stilling

25.000 25.000

Totalt 780.000 480.000 320.000
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Budsjett for 2010

Driftskostnader Egeninnsats NK BU-midler
Husleie 55.000 55.000
Matvarer 20.000 20.000
Kurs 10.000 10.000
Andre driftsutgifter, 
adm, kontor og 
lign.

30.000 30.000

Transport 20.000 20.000
Kjøp av 
tjenester/lønn 
gårdbruker

220.000 220.000

Kjøp av 
tjenester/lønn 
assistent på gården

200.000 175.000 25.000

Prosjektledelse 30 
% stilling

200.000 200.000

Datainnsamling 10 
% stilling

25.000 25.000

Totalt 780.000 480.000 300.000

Regnskap for prosjektet "Ut av institusjonen - Inn på tunet"
2009

Regnskap Budsjett
Lønn gårdbruker/daglig leder m/høgskoleutd., 50% 195 000 220 000
Assistent Støyten gård 161 250 200 000
Kurs arbeidsleder og andre, reiseutg. 20 307 10 000
Brosjyre, Øya tekst og design 8 288
Husleie, leie av gård og utstyr 57 500 55 000
Transportutgifter 20 000 20 000
Matvarer 24 530 30 000
Prosjektledelse 40% stilling 245 703 200 000
Datainnsamling, 73,5 timer*300 22 050 50 000
Kontor og administrasjonsutgifter 30 000 30 000
Sum 784 628 815 000
Finansiering:
Mottatt refusjon, BU-midler, 75% av innv. beløp 240 000
Rest innvilget beløp, ikke utbetalt 60 000
Egeninnsats 484 628
Sum inntekter 784 628

Nøtterøy, den10/2-2010

Ragnar Strømmen Vibeke Kjeldsberg Bruu
Økonomirådgiver Institusjonsleder
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