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GOD STEMNING: Stemningen var på topp da Inderøy Sanitet holdt sin høstfest i Jægtvolden. Fremst f.v.: sanitetsmedlemmene Sigfrid Hjulstad, Kari Husby, Solbjørg Kirknes, Per Arne Olsen (Inderøy kommune),
Siv Berge Aune (Inderøy kommune), Kjerstin Heggdal Grimstad (Maurtuva Vekstgård) og leder av sanitetslaget, Brit Kjelvik.

n Inderøy Sanitet

Feiret høstfest med pengedryss
De driftige medlemmene i Inderøy Sanitet
startet årets høstfest
på Jægtvolden med å gi
85 000,- til gode formål
i kommunen.

i 2017 til et utviklingsprosjekt
på Maurtuva Vekstgård – Ovalt
PensjonistPensjonat (OPP). Samarbeidspartnere i prosjektet er
Inderøy kommune, Inderøy
Demensforening og Nasjonalforeningen for folkehelsen, samt
Inderøy Sanitet.

Landets eneste

STIG LEINAN
stig.leinan@inderoyningen.no

Sanitetslaget ga 15 000 kroner til
Inderøy kommune til innkjøp av
trygghetsalarmer. Det nye med
dette er at alarmene kobles opp
mot mobilnettet og ikke fasttelefonnettet som er på tur ut.

En trygg hverdag

20 000 kroner ble bevilget til GPSinnkjøp til bruk for personer
med demens, både hjemmeboende og institusjonsboere. Målet
med bruk av utstyret er å bidra
til trygg hverdag for personen
med demens og dens pårørende.
Videre sørg et la g et for å
bevilge 25 000,- i 2016 og 25 000,-

Det eksisterende PensjonistPensjonatet (PP) på Maurtuva Vekstgård er landets eneste overnattingstilbud til denne målgruppen i denne formen, det vil si på
en gård der deltakerne også har
dagtilbud. PP er et tilbud med
opphold på gården fra mandag
til tirsdag en gang per måned.
Både pensjonærer og pårørende
er meget fornøyde med tilbudet.
Daglig leder ved Maurtuva
Vekstgård, Kjerstin Heggdal
Grimstad, sier at det har kommet forespørsel fra pårørende
om de kan prøve ut litt lengre
perioder noen ganger slik at
pårørende forutsigbart vet at

de har hele helgen for seg selv i
trygg forvissning om at sin kjære har det bra på alle måter.
-Derfor drar vi i gang dette
OPP-prosjektet over to år, smiler
hun.

Åtte OPP over to år

Heggdal Grimstad sier at det
planlegges å tilby ett OPP hvert
kvartal. Det betyr åtte OPP i
løpet av prosjektperioden.
-På OPP varer oppholdet på
pensjonatet fra fredag ettermiddag til tirsdag ettermiddag.
Nettverk rundt pensjonærene
vil bli engasjert for å bidra til
gode helger for våre pensjonærer
gjennom at vi lager individuelle
aktivitetsplaner i forkant av oppholdene.
Avtaler vil bli gjort i forkant av
hvert OPP. Eksempelvis kan broren til en pensjonær komme og
ta han med på fisketur en gang
mens han er på Pensjonat, eller
en venninne til en pensjonær
kan komme og ta henne med på

kirkebesøk om det er noe hun
setter pris på, sier hun.

«Nytt, nyttig og nyttiggjort»

Ifølge daglig leder er målet for
prosjektet å utvikle et attraktivt overnattingstilbud over fire
døgn som utfyller avlastningstilbudet ved Inderøyheimen på en
slik måte at prosjektet går over
til drift ved prosjektets slutt.
-Det skal oppfylle målene for
innovasjon med å være «nytt,
nyttig og nyttiggjort». Tilbudet
skal være et opphold som våre
pensjonærer gleder seg til og trives på. I tillegg skal det sørge for
friminutt med god samvittighet
for pårørende av pensjonærene.
For kommunen skal det være
med og lette trykket inn mot
institusjon både ved at OPP tar
av for noe behov for avlastning
på institusjon samt at hjemmeboende personer med demens
kan bo lengre hjemme gitt tilpassede aktivitets- og avlastningstilbud. Prosjektet skal

bidra til at Inderøy kommune
styrker sitt omdømme som innovativ og i front når det gjelder
demensomsorgen nasjonalt, sier
hun.

Blir lagt merke til

Kjerstin Heggdal Grimstad forteller at Maurtuva Vekstgård
blir lagt merke til nasjonalt.
-Nasjonal kompetansetjeneste
for aldring og helse jobber for å
sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning om blant annet demens og
aldring. 16.–17. november arrangeres en stor erfaringskonferanse i hovedstaden. Maurtuva
Vekstgård skal bidra med to foredrag på konferansen: «Maten og
måltidenes betydning på Maurtuva Vekstgård» og «Maurtuva
Vekstgård–livslyst på grønn
resept. Om Inderøy kommune og
Maurtuva Vekstgård sine innovative tilbud til hjemmeboende
personer med demens», avslutter hun.
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