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Rita Weum 

Aldring og Helse - For en bedre alderdom

https://www.aldringoghelse.no/


Vise demenskartet
Eksempler fra kommuner i Buskerud, Viken

Workshop
Individuelt i 10 minutter - finne din kommune i 
kartet
Refleksjon i plenum 15 minutter

Oppsummering

Plan for denne timen
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Bli bedre kjent med mål og formål i 
Demensplan 2025 

Bevisstgjøring rundt hvilke tiltak i planen som 
bør prioriteres i egen kommune 

Demenskartet – Aldring og helse

Overordnede mål for dagen
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https://demenskartet.no/






Fra programmet

EGENREFLEKSJON FØR SAMLINGEN: 

• Hvordan tenker vi brukermedvirkning hos 
oss? 

• Hvem samarbeider vi med, iht. personer 
med demens? 

(frivillighet, kultur. osv.) 

• Kjenner du til om alderdom/demens er tatt 
med i kommunale planer? 

(helse og omsorg, drift/utvikling, kultur, 
kompetanseplan osv.) 
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Demensplan 2025 inneholder fire hovedinnsatsområder (s. 9): 

1. medbestemmelse og deltakelse

2. forebygging og folkehelse 

3. gode og sammenhengende tjenester 

4. planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling

Innsatsområder
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Oppsummering
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DAGAKTIVITETSTILBUD PÅ GÅRD 
FOR PERSONER MED DEMENS
TJENESTEN, DELTAGERNE OG DERES ERFARINGER

V/ Tanja Louise Ibsen, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse



Forskningsprosjektet
Demensomsorg på gård

Tverrfaglig forskningsprosjekt med 
mål om å:

• Tilføre kunnskap som sørger for 
kvalitetsbasert utvikling av 
dagaktivitetstilbud på gård for 
personer med demens



Målet med prosjektet

• Fremskaffe kunnskap om dagaktivitetstilbud på gård

• Fremskaffe kunnskap om personer med demens som deltar på 
dagaktivitetstilbud på gård og deres erfaringer



Bakgrunn

Mer enn 100.000 personer med demens i Norge (Gjøra et al. 2021)

➢ Forventet å doble seg innen 2040

➢ Økt behov for dagaktivitetstilbud

Demensplan 2020 og 2025: Ønske om variasjon i dagtilbud

➢ Demensomsorg på gård fremhevet

➢ Lite kunnskap om hvordan personer med demens opplever denne typen tjeneste



Dagaktivitetstilbud

“The missing link” mellom å bo hjemme og heldøgnsomsorg
(Helse og omsorgsdepartementet, 2007)

Har til hensikt å gi personer med demens meningsfulle aktiviteter i hverdagen, i  
trygge omgivelser, for å bidra til økt livskvalitet, samt sørge for avlastning til 
pårørende 
(Fields et al., 2014; Helse og omsorgsdepartementet, 2015)



Studie 1

Gårdene

- Ca. 35 gårder

• 32 deltok i vår 
studie 

- 30 av gårdene hadde dyr

- 29 drev med 
landbruksproduksjon

- 5 deltagere per dag i 
snitt



Primær målgruppe

• Yngre personer med demens

(≤ 65 år)

• Personer med demens i tidlig fase



Gårdsmiljøet
• Gårdsbygninger

• Uteområder - Utetid vinter ≈  1.5 t

• Dyr - Utetid sommer ≈ 3 t 



Varierte aktiviteter

Aktivitet Antall gårder (%) Gårder svart

Gå tur 32 (100%) (N=32)

Sosialt samvær inne 32 (100) (N=32)

Plante aktiviteter 29 (100) (N=29) 

Sang og musikk 30 (94) (N=32)

Matlaging 27 (84) (N=32)

Annet gårdsarbeid 25 (83) (N=30)

Dyrestell 25 (78) (N=32)

Spille spill 22 (76) (N=29)

Håndarbeid 19 (63) (N=30)
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Sammenlikning gård og ordinært dagtilbud
Gård Ordinært dagtilbud (2014)

Antall deltagere per dag (snitt) 5 6.3

Antall dager i uka med dagtilbud (snitt) 2.8 3.6

Antall deltagere per ansatt (snitt) 2.3 3.5

Antall timer per dag (snitt) 5.3 5.7

Antall tilbud til yngre deltagere 9 (28%) 54 (12%)

Antall dagtilbud med helseutdannet 

personell

Sykepleier 17 (53%) 169 (38%)

Inkl. annen helseutdanning 25 (78%) 431 (96%)



Studie 2

Kartlegging deltagere

• Inklusjonskritterier:

• Deltatt på dagtilbud på gård i minst
3 uker

• Bor i eget hjem

• Har pårørende som ser personen
minst en gang per uke

• Inkluderte 94 personer med demens
og  deres pårørende



Deltagerne
• 62% menn

• Gjennomsnittsalder 76 år (58-96)

• 67% VGS eller Høyere utdanning

• 64% bor sammen med partner



Kognitiv funksjon

• 84%  har demens diagnose 
(n=93) 

• 100% kognitiv svikt, MoCa under 
26 poeng

• 18 % usikker demens,  54 % mild 
demens



Livskvalitet

Selvrapportert livskvalitet (QOL-AD)

• Gjennomsnitt 38.6 

• Høy: 58 deltagere

• Moderat: 21 deltagere

• Lav: 10 deltagere



Individuelle karakteristika og livskvalitet

• Høyere skåre i opplevd sosial støtte

• Lav skåre på depressive symptomer



Gårdskarakteristika

• Antall deltagere per dag

• Antall ansatte per dag

• Antall ansatte per deltager

• Heleutdannet personale

• Utetid



Gårds karakteristika og 
livskvalitet

Utetid sommer og vinter

• Positiv inflytelse på deltagernes livskvalitet

• Forklarer variasjonen mellom gårdene på

deltagernes raporterte livskvalitet

• Uavhengig av aktivitetens intensitet



Studie 3

Intervju av deltagerne

10 intervjuer, 5 ulike gårder i Norge

• Å være i relasjon
- Være del av et felleskap

• Være engasjert i gårdsarbeid
- En følelse av å jobbe
- Være i aktivitet
- Være ute

• Opplevelse av individuell tilrettelegging
- Bli sett for den en er
- Være en som bidrar
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Være del av et fellesskap

«For det om vi er forskjellige, så er vi 
liksom like, da. For vi går under det 
samme. Og snakker god sammen og 
ler og… ja, vi har mye latter. Og det 
er sånn befriende».
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Meningsfulle 
aktiviteter

«Jeg må jobbe for å trives, 
og det må føles noenlunde 
vettugt det du driver med. 
Ikke gitt at det er så veldig 
vettugt å stable ved, men i 
min alder nå, så synes jeg 
det er veldig greit».



Være ute
«Vi er mye ute og går om vinteren også. Vi er gjerne ute en 
halvannen til to timer, for eksempel. Eller så kjører hun 
[tilbyder] et sted, også går vi. Og da har vi sittet ute i fjella der 
ute, og sett utover vannet, vet du. Det og er jo veldig koselig. 
Så de passer opp liksom årstidene etter sånn som vi fungerer, 
da».



Bli sette for den en er og 
være en som bidrar

«Det er ofte ledelsen som etter sitt 
skjønn sier fra at nå kan du ta saue-
jobben,  og det ene med det andre. Det 
blir gjerne sånn at ledelsen plukker ut 
arbeid til [oss]. De ser også antagelig… 
De ser…». 



Studie 4 

De som sluttet på
gården

38 av 92 deltagere sluttet i løpet av studien (1 år)

• 26 deltagere flyttet i heldøgnsomsorg

• 9 deltagere overført ordinært dagtilbud

• 3 ønsket ikke noe tilbud



Individuelle variable som
predikerer at de slutter

• Høy skåre på utdanningsnivå

• Grad av demens

• Lav skåre på opplevd sosial støtte
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Konklusjon

• Dagaktivitetetstilbud på gård er et komplimentært tilbud til ordinære dagtilbud

• Å tilbringe tid utendørs er et viktig bidrag i deltagernes livskvalitet

• Deltagerne føler seg som ekte deltagere i dagaktivitetstilbudet

• Demensomsorg på gård er en god arena for personsentrert omsorg



• Kommunale virksomheter skal legge til rette for å motivere til daglig fysisk 

aktivitet. 

➢Øker muligheten for deltakelse i meningsfulle aktiviteter

• Meningsfulle aktiviteter

➢Aktiviteter som er av personlig Interesse 

➢Gir følelse av glede, tilhørighet, mestring og selvbestemmelse 

Nasjonal faglig retningslinje for demens 

27



Veien videre

• Undersøke om noe av de aktivitetene som foregår på gård lar seg overføre til
ordinære dagaktivitetstilbud

• Undersøke hvordan dagaktivitetstilbud i samarbeid med privat og offentlig
nettverks kan bidra til å styrke deltagernes opplevde sosiale støtte



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
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Demensplan 2025 og 
Statsforvalterens oppdrag

Kristin Ekbråthen, sykepleier og seniorrådgiver i Helseavdelingen. 



2© Statsforvalteren Oslo og Viken

Statsforvalterens  oppdrag – demens

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning og stimulere til at kommunene planlegger 

og gjennomfører sine tjenester i tråd med mål, strategier og tiltak i Demensplanen 2025. 

I 2021 skal følgende tiltak prioriteres:

• Demensomsorgens ABC og annen kompetanseheving

• Pårørendeskoler og samtalegrupper, samt andre pårørendetiltak

• Tiltak for å øke utredning og diagnostisering av demens

Statsforvalteren skal også bidra til implementering av den nasjonale faglige 

retningslinjen for demens



3© Statsforvalteren Oslo og Viken

Statsforvalterens oppdrag forts.

• Ved årsslutt skal vi rapportere til Helse- og omsorgsdepartementet: 

- gi en vurdering av i hvilken grad kommunene planlegger og utvikler sine                                 

helse- og omsorgstjenester til personer med demens og deres pårørende                                                      

i tråd med mål, strategier og tiltak i demensplanen,                                                                         

og den demografiske utviklingen og utfordringsbilde for øvrig. 

• Antall eldre og også personer med demens, vil øke i årene fremover og økningen vil 

være størst i de mindre sentrale delen av landet. 



4© Statsforvalteren Oslo og Viken

Leve hele livet

Skal bidra til at : 

Eldre kan mestre livet lenger

Eldre har trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det

Pårørende kan bidra uten at de blir utslitt

De 5 innsatsområdene:

1. Et aldersvennlig Norge

2. Aktivitet og fellesskap

3. Mat og måltider

4. Helsehjelp  

5. Sammenheng og overgang i tjenestene



5© Statsforvalteren Oslo og Viken

Leve hele livet forts. 

• Personsentrert omsorg

• Ta vare på de eldres forhold til                                                                                                   

familie, venner og sosialt nettverk

• At fysisk, sosial og kulturelle aktivitet                                                                                    

skal være tilpasset den enkeltes interesser 

• Pårørendes behov



6© Statsforvalteren Oslo og Viken

Demensplan 2025

Det overordnede målet er å bidra til et mer                                                                           

demensvennlig samfunn og bidra til                                                                                                       

å øke kunnskapen om demens i hele samfunnet

Demensplan 2025 omfatter også spesialisthelsetjenesten                                                         

og øvrige samfunnssektorer



7© Statsforvalteren Oslo og Viken

Demensplan forts. 

Demensplanen har følgende mål:

1. Personer med demens og                                                                                                       

deres pårørende fanges opp til rett tid og                                                                                   

sikres gode tilpassede tjenester

2. Personer med demens og deres pårørende                                                                                       

sikres medbestemmelse og deltakelse i et demensvennlig samfunn,                                                              

slik at de kan leve aktive og meningsfylte liv med fysisk, sosial og kulturell aktivitet                                 

som er tilpasset den enkeltes interesser, ønsker og behov. 

3. Økt forskning og kunnskap om forebygging og behandling av demens



8© Statsforvalteren Oslo og Viken

Demensplan 2025

Demensplanen har fire hovedinnsatsområder med tilhørende tiltak:

1. Medbestemmelse og deltakelse

2. Forebygging og folkehelse

3. Gode sammenhengende tjenester

4. Planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling



9© Statsforvalteren Oslo og Viken

Sentrale tiltak

Innsatsområde 1 - medbestemmelse og deltakelse:

• bidra til at personer med demens som har behov for flere og                                          

koordinerte tjenester, får tilbud om individuellplan                                                                                                              

- Mange opplever å bli snakket «over hodet på»                                                                                 

- Involveringen ikke god nok før tjenestene tildeles                                                                           

- Den enkeltes behov ikke godt nok kartlagt



10© Statsforvalteren Oslo og Viken

Sentrale tiltak forts.

Innsatsområde 1 - medbestemmelse og deltakelse forts.:

• Stimulere til utvikling av varierte og tilpassede aktivitetstilbud

• Inn på tunet og aktivitetsvenn                                                                                               

er nevnt som eksempler på aktivitet som skaper gode øyeblikk



11© Statsforvalteren Oslo og Viken

Sentrale tiltak forts.

Innsatsområde 1 - medbestemmelse og deltakelse forts.:

• videreføre satsningen på bruker- og pårørendeopplæringen

fra demensplan 202                                                                                                           

- pårørendeskoler, samtalegrupper, møteplass for mestring, mv.

• legge frem en samlet pårørendestrategi og handlingsplan

• utarbeide nettbaserte kunnskaps- og treningsprogram                                              

for pårørende til personer med demens (who iSupport)



12© Statsforvalteren Oslo og Viken

Sentrale tiltak forts

Innsatsområde 3 – gode og sammenhengende tjenester: 

• videreføre og styrke arbeidet med diagnose til rett tid og systematisk oppfølging 

etter  diagnose

• utarbeide e- læring om demensutredning for leger og annet helsepersonell

• utrede en hensiktsmessig organisering av kognitiv svikt og demens i 

spesialisthelsetjenesten (demensvennlige sykehus, gode overganger)

• utarbeide en veiviser for gode pasientforløp



13© Statsforvalteren Oslo og Viken

Veiviser demens

• Kommer på aldringoghelse.no

• Skisserer viktige faser eller «rundingsbøyer» i et

pasientforløp med relevante tiltak og anbefalinger om

organisering av tiltakene 

Bygger på: 

• Føringer i Nasjonal faglig retningslinje om demens

• Føringer i Demensplanen 2020 og 2025

• Erfaringer og evalueringer fra Helsedirektoratets utviklingsprosjekter

• Internasjonal kunnskap og erfaringer



14© Statsforvalteren Oslo og Viken

Sentrale tiltak forts. 

Innsatsområde 4 – Planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling

• Gjennomføre en informasjonskampanje som skal bidra til

økt bevissthet om demens i samfunnet generelt og blant

helsepersonell spesielt 

• Videreføre forskningsinnsatsen fra Demensplan 2020 

• Videreføre satsning på Demensomsorgens ABC og eldreomsorgens ABC                                       

– lindrende behandling til personer med demens er inkludert i ny versjon

• Gjennomføre nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til personer med demens



15© Statsforvalteren Oslo og Viken

Pasientens helse- og omsorgstjenester

• Målet er å skape pasientens helse- og omsorgstjenester. 

• Legge vekt på den enkeltes ønsker og behov                                                                                     

– personsentrert omsorg. 

• Tiltak: utarbeide en «verktøykasse»                                                                                               

personsentrert omsorg og miljøbehandling



16© Statsforvalteren i Oslo og Viken

Alle nasjonale satsninger må 
skal sees i sammenheng

Det oppfordres til at 
kommunene                                                                                                  
fortsatt setter demens på 
dagsorden i sitt ordinære 
planarbeid.  



Demensplan 2025
sett med frivillighetens øyne

Hvordan kan vi bidra til et mer demensvennlig samfunn?

Ole Johan Aas, daglig leder fylkeskontor Akershus og Buskerud

Kari-Ann Baarlid, demensfaglig seniorrådgiver

Innlegg i Demensnettverk Viken (Buskerud) 12.april 2021



Nasjonalforeningen for folkehelsen

• 1910: Nasjonalforeningen mot 
tuberkulose

• 1991: Første demensforening

• I dag: Folkehelse og demens

• Ca. 27 000 medlemmer

• 458 lokallag, der 170 er 
demensforeninger

• Jobber med frivillighet, 
forskning og påvirkning



Hvorfor er en ny plan viktig?

• 100 000 personer lever med 
demens.

• Det utgjør 14,6 prosent av 
befolkningen over 70 år

• Det er estimert en dobling av 
antallet som rammes av 
demens de neste tiårene.



Innspill til Demensplan 2025

• Vi inviterte departementet inn på våre arenaer

• Samlinger med personer med demens og pårørende
• Erfaringspanel

• Rådet for demens

• Skriftlige innspill

• Eget kapittel om å leve med demens



Innsatsområder i planen

• Medbestemmelse og deltagelse

• Forebygging og folkehelse

• Gode sammenhengende tjenester

• Planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling



Hvor er vi i «Buskerud»?

Demensforeninger

• Hol df.

• Hurum og Røyken df.

• Kongsberg df.

• Lier df.

• Modum og Krødsherad df.

Helselag

• Gol helselag 

• Hemsedal helselag

• Hol helselag

• Nore helselag

• Rollag og Veggli helselag

• Tunhovd helselag

• Uvdal helselag



Hva gjør lokallagene?











Aktivitetsvenn 
Dobbel glede



Aktivitetsvenn

• Hvem er med i Buskerud?
• Kongsberg

• Nore og Uvdal

• Ringerike

• Rollag

• Ål

• Flå

• Hol



Demensplanens overordnet mål:

Bidra til et mer demensvennlig samfunn

• Et demensvennlig samfunn er bedre for alle

• Bidrar til
• Inkludering

• Likeverd

• Forståelse for den enkeltes utfordringer og behov



Mål for Demensplan 2025

1. Personer med demens og deres pårørende fanges opp til rett 
tid og sikres gode og tilpassede tjenester. 

2. Personer med demens og deres pårørende sikres 
medbestemmelse og deltakelse i et demensvennlig samfunn, slik 
at de kan leve aktive og meningsfylte liv med fysisk, sosial og 
kulturell aktivitet som er tilpasset den enkeltes interesser, 
ønsker og behov. 

3. Økt forskning og kunnskap om forebygging og behandling av 
demens.



Demensvennlig samfunn

• Medbestemmelse og deltakelse

• Aktivitet

• Universell utforming

• Økt frihet ved hjelp av digitale 
hjelpemidler 

• Tiltak rettet mot pårørende

• Informasjonskampanje for å 
motvirke stigma

• Demensvennlig sykehus





Demensvennlig samfunn

• Konsept: 1 times kurs (fysisk eller e-læring)

• Avtaler med kommuner og enkeltvirksomheter

• Over 140 kommuner med som partnere

• Avtaler med Oslo Taxi og NorgesTaxi

• Kursing av medarbeidere i en rekke ulike bransjer: 
Butikk, vektere, brann, bibliotek, frisør, NAV, 
taxi, apotek, politi, bank, treningssenter, 
tannlege, servicetorg, buss, hotell, menigheter ++



Status «Buskerud»

• Med:
• Lier

• Ål

• Kongsberg

• Nedre Eiker

• Nore og Uvdal

VI VIL GJERNE HA FLERE 
MED I “BUSKERUD” 





Hjelpelinjene



En likeperson er 
et medmenneske 

med tid og 
forståelse for 
andres nye 

livssituasjon



Frivillighetens rolle i demensarbeidet


	Demenskartet_12.04.21_RW (1)
	Demensomsorg på gård 12.04.21
	Demensplan 2025 - Statsforvalteren
	Foredrag Nasjonalforeningen

