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DEMENSOMSORG
Tilrettelagt tilbud for personer med 
demens og kognitiv svikt

INN PÅ TUNET                              
er tilrettelagte og er tilrettelagte og 
kvalitetssikrede kvalitetssikrede 
velferdstjenester på gårdsbruk. velferdstjenester på gårdsbruk. 

Tjenestene skal gi mestring, Tjenestene skal gi mestring, 
utvikling og trivsel. utvikling og trivsel. 
Gårdsbruk er en eiendom som Gårdsbruk er en eiendom som 
benyttes til jord-, skog-, eller benyttes til jord-, skog-, eller 
hagebruk. hagebruk. 
Aktivitetene i tjenestetilbudet er Aktivitetene i tjenestetilbudet er 
knyttet opp til gården, livet og knyttet opp til gården, livet og 
arbeidet der.arbeidet der.

Inn på tunet Norge SAInn på tunet Norge SA er en 
profesjonell tjenesteleverandør. 
Bonden som medeier og 
tjenesteprodusent har et faglig 
fellesskap og nettverk som 
setter kvalitetskrav og leder 
tjenesteutviklingen.

En godkjent Inn på tunet-
gård har system på 
kvalitetsarbeidet, kontroll med 
risiko-/usikkerhetsfaktorene 
og kan dokumentere 
forholdene på gården. 
Dokumentasjonene brukes 
aktivt i utviklingsarbeidet.

Gården er et miljø med dyr, natur og 
historier som for mange virker kjent. 
Aktivitetene tilpasses brukernes 
funksjonsnivå og interesser. Her er 
det mange muligheter:

• Foring og stell av dyr, tid sammen 
med dyra.

• Turer i skog og mark.
• Tur til uteplassen, grillhuset, 

gapahuken eller skogstua – 
sosialt samvær.

• Hagearbeid, blomster, frukttrær, 
bær-busker, urtehagen, villplanter.

• Vedarbeid; hogge, klyve, stable
• Handarbeid.
• Småsløyd i snekkerverkstedet.
• Baking og forberedelser til felles 

lunsj.
• Sang, musikk, dans.

Gjennom aktivitetene stimuleres 
brukeren til aktivitet og til 
kommunikasjon og samvær med 
andre. Dagene på gården vil føles 
meningsfulle. Dette kan bidra til å 
mestre de daglige gjøremålene bedre.

Vi skreddersyr tilbud til det offentlige 
og til privatpersoner. 

Gården disponerer våningshus og 
drifts-bygninger med husdyrrom, 
verksted, vedskjul, stabbur, hagen, 
kulturlandskapet og varierte 
naturmiljø.

Gården er en unik arena for aktivitet, 
opplevelser og sosialt fellesskap. 
Gårdsmiljøet gir mange og varierte 
muligheter, med trygge og engasjerte 
veiledere.

Inn på tunet-gårdene driver allsidig 
landbruk med husdyr, kjæledyr og 
planteproduksjon i hage, på åker og 
eng eller utmark.

Gården tar vare på og videreformidler 
historie og tradisjoner.

FOR PERSONER MED DEMENS OG 
KOGNITIV SVIKT

Hos oss kan 
alle mestre

Skreddersydde 
velferdstjenester 

på gård

Alle våre leverandører er 
godkjente Inn på tunet-
gårder

https://www.youtube.com/watch?v=m2EX4ciTUUA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=p4BptaD4bLY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=ghA0DFThM5M

