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Maurtuva Vekst-
gård og Inderøy 
kommune sitt til-
bud til hjemmebo-
ende personer med
demens vekker nå
oppsikt langt uten-
for kommunens
grenser.

Nå ønsker de å utvide tilbudet.
I forrige uke ble Maurtuva 

Vekstgård tildelt Demensprisen 
2015 av Nasjonalforeningen for 
folkehelsen i Nord-Trøndelag.

Nå blir arbeidet lagt merke til 
av kommuner over hele landet. 
Tilbudet blir også brukt av for-
skerne. Gjennom ett år har Møre-
forsking og Høgskulen i Volda 
forsket på tilbudene som Maur-
tuva gir til hjemmeboende perso-
ner med demens.

Flere overnattinger
Forskningsrapporten som publi-
seres i dag viser at både delta-
kerne, deres pårørende, kommu-
nens administrasjon og politikere 
gir toppkarakter til tilbudene ved 
Maurtuva.

Forskningsprosjektet har sett 
på dagaktivitetstilbudet Trivsels-
Treff  og overnattingstilbudet 
PennsjonistPensjonatet. Det siste 
er et overnattingstilbud fra man-
dag til tirsdag en gang per måned. 
Overnattingstilbudet er det 
eneste i sitt slag i Norge og har 
vært drevet siden april 2013. 
Maurtuva har plass til fire over-
nattingsgjester samtidig. For 
tiden er det tre personer med 
demens som bruker tilbudet. 

Daglig leder Kjersti Hegdal 
Grimstad sier at et nytt tilbud er 
på trappene. Det nye tilbudet er 
et Ovalt PensjonistPensjonat som 
i praksis betyr opphold fra fredag 
til tirsdag for samme gruppen. 
Målet er å komme i gang med 
dette fra 2016, med fire årlige opp-
hold. Det er lagt opp til en pro-
sjektperiode på to år, med til 
sammen åtte opphold.

Grimstad sier at det i første 
rekke er signaler de har fått fra 

pårørende som gjør at de ønsker 
å utvide pensjonattilbudet.

– En viktig bieffekt av tilbudet 
her på Maurtuva er nemlig at de 
der heime kan ta seg en friminutt 
med god samvittighet. Med et til-
bud som går over fem dager vil 
det til og med være mulig for 
pårørende å reise bort, i trygg 
forvissning om at deres ektefelle 
eller familiemedlem har det trygt 
og godt her hos oss. 

– Målet vårt her på Maurtuva 
er å ligge i front nasjonalt når det 
gjelder utvikling av nye og skred-
dersydde tilbud til denne gruppen. 
Dette er tilbud som skal utfylle de 
tilbud kommunen har på sine 
institusjoner, sier Grimstad.

Faglig leder Ida Stene Tang-
stad sier at det er mange som for-
tjener ros for at de har lyktes 
med tilbudet ved Maurtuva.

– Det gjelder blant annet vår 
samarbeidspartner Inderøy kom-
mune og Inderøy Sanitetsfore-

ning som har støttet oss helt fra 
starten. Innovasjon Norge har 
også støttet oss i selve oppbyggin-
gen av gården. 

Blir lagt merke til
Maurtuva brukes nå av Nasjo-
nalt kompetansesenter for ald-
ring og helse til foredrag på kurs 
og konferanser over hele landet. 
I midten av november skal de 
blant annet holde foredrag i Oslo. 
Grimstad sier at de også er i ferd 
med å utarbeide et kurs til andre 
kommuner og eiere av land-
brukseiendommer som har pla-
ner om å etablere et aktivitets- og 
overnattingstilbud til hjemmebo-
ende personer med demens. 

Også nasjonale myndigheter 
har lagt merke til det som foregår 
på Inderøy. Under en konferanse i 
Ålesund i september møtte de 
blant annet Harald Tom Nesvik 
som er parlamentarisk leder for 
Frp`s stortingsgruppe og leder for 

arbeidet med den statlige Demens-
plan 2020. Blant de tiltak Nesvik 
skisserte opp i arbeidet med 
Demensplan var at det innen 2020 
skal lovfestes rett til dagaktivitets-
tilbud for demente, utvikles gode 

og fleksible avlastningstilbud og 
lages brukerskoler for personer 
med demens og deres pårørende.
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●●Maurtuva Vekstgård. Tilbudet for hjemmeboende personer med demens vekker nasjonal oppsikt

Vil utvide tilbud for demente

Maurtuva: Daglig leder Kjersti Heggdal Grimstad og faglig leder Ida Stene Tangstad på det idylliske tunet til Maurtuva Vekstgård på Utøy.

Oppmerksomhet: Satsingen på Maurtuva får nasjonal oppmerksomhet. Her 
er Ida Stene Tangstad og Kjersti Heggdal Grimstad avbildet sammen med Frp`s 
parlamentariske leder Harald Tom Nesvik under en konferanse i Ålesund i for-
rige uke. 

Nyheter
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