
Kravspesifikasjon – tilskudd til sårbare eldre - aktivitetsmidler 
 
Overordnet mål: 
Motvirke ensomhet og nedsatt aktivitetsnivå blant beboere i sykehjem og bosenter, brukere av 
dagaktivitetstilbud for eldre og hjemmeboende eldre over 67 år.  
 
Delmål 1: Besøk av gårdsdyr og mulighet til å besøke gård. 
Beboere i sykehjem, bosenter og dagaktivitetstilbud skal få mulighet til aktivitet gjennom kontakt 
med gårdsdyr og besøk på gård. Aktiviteter skal bidra til mestringsopplevelse sansestimuleringog 
gode minner. 
Ramme: 
Inntil kr. 410.000: 

o Besøk av gårdsdyr på sykehjem, bosenter og dagaktivitetstilbud for eldre.  
o Beboere/brukere fra sykehjem, bosenter og dagaktivitetstilbud for eldre besøker gård og 

møter/får kontakt med gårdsdyr. 
 
Kravspesifikasjon for delmål 1: 

o På gårdsbesøk skal det gis mulighet for å delta i enkle gårdsaktiviteter samt opplevelser 
relatert til livet på gården.  

o Gården må ha en eller flere typer husdyr tilgjengelig. 
o Svar på tilbudsforespørsel må inneholde følgende momenter: 

o Plan for samarbeid med sykehjem, bosenter og dagaktivitetstilbud. 
o Beskrivelse av på hvilken måte tilbudet kan tilpasses bevegelseshemmede. 
o Antall personer som kan gis et tilbud. 
o Totalt antall besøk som kan tilbys (innenfor rammen) inkl. varighet pr besøk 
o Totalt antall besøk på gård 
o Totalt antall besøk av dyr på sykehjem, bosenter og dagaktivitetstilbud 
o Tilbudets innhold  
o Plan for smittevern i henhold til Covid-19 forskriften inkl. plan for ivaretakelse av 

håndhygiene for besøkende. 
o Beskrivelse av sanitærforhold for besøkende inkl. toaletter og mulighet for håndvask. 
o Tilrettelegging for sitteplasser under tak, og evt. innendørs, for brukere som har 

behov for hvile. Beskrivelse av plan for ivaretakelse av avstandskrav jmf. smittevern.  
o Plan for tilrettelegging av besøkstilbudet også for brukere som har nedsatt 

mobilitet/forflytningsevne. Dvs. at det må være mulig å trille rullestol eller rullator i 
det området som skal benyttes under besøket.  

o Plan for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for brukere som besøker gården/får besøk 
av gårdsdyr. 

o Ansatte på gården skal være til stede under besøk med dyr på sykehjem, bosenter eller 
dagaktivitetstilbud. Aktiviteter og plan for besøk må være planlagt på forhånd. 

o Representant for gården er ansvarlig for transport av gårdsdyr samt oppfølging av dem under 
besøk på sykehjem, bosenter og/eller dagaktivitetstilbud.  

o Gården(e) kommunen gjør avtale med forplikter seg til å levere en kort, skriftlig 
aktivitetsrapport leveres til kommunens kontaktperson senest 15. nov. 2021. Rapporten skal 
inneholde informasjon om antall besøk, antall deltagere og gjennomførte aktiviteter. 

o Representant for gården skal delta i evaluering av tilbudet som gjennomføres 1-2 ggr. i løpet 
av 2021. Harstad kommune innkaller og leder møtene.  

 



Delmål 2: Aktivitetstilbud til fast brukergruppe på gård. 
Tilbud om gårdsbesøk for å motvirke ensomhet og nedsatt aktivitetsnivå blant hjemmeboende eldre 
over 67 år. Tilbudet kan gis både til brukere av hjemmetjenesten samt andre hjemmeboende eldre 
som ikke mottar andre kommunale tjenestetilbud.  
 
Ramme: 
Inntil kr. 340.000: 

o Gårdsbesøk for eldre innbyggere i en fast brukergruppe.  
 
Kravspesifikasjon for delmål 2: 

• Gården skal utnevne en fast kontaktperson som ivaretar all kommunikasjon med kommunen. 
• Gård skal ta fullt ansvaret for tilbudet til gruppen inkl. koordinering, rekruttering/utvelgelse 

av gruppe, evt. sammensetning av grupper samt transport (for de som har behov for dette) 
og gjennomføring/oppfølging av brukerne under aktiviteten. 

• Gården må ha en eller flere husdyr som målgruppen kan få ha kontakt med. 
• Svar på tilbud må inneholde følgende momenter: 

o Plan for rekruttering av personer fra målgruppen 
o Antall personer som kan gis et tilbud 
o Antall oppmøter for hver enkelt tjenestemottaker og varighet per oppmøte 
o Aktivitetsgruppens størrelse og alternativ plan for gruppe-størrelse ved eventuelle 

endringer i C-19 forskriften 
o Tilbudets innhold  
o Transport av personer som ikke har mulighet for egen skyss 
o Kostnad 
o Plan for smittevern i henhold til Covid-19 forskriften 
o Beskrivelse av sanitærforhold for besøkende inkl. toaletter og mulighet for 

håndhygiene. 
o Tilrettelegging for sitteplasser under tak, og evt. innendørs, for brukere som har 

behov for hvilke. Beskrivelse av plan for ivaretakelse av avstandskrav jmf. gjeldende 
smitteverntiltak nasjonalt og lokalt. 

o Plan for tilrettelegging av besøkstilbudet også for brukere som har nedsatt 
mobilitet/forflytningsevne. Dvs. at det må være mulig å gå med rullator i det 
området som skal benyttes under besøket.  

o Plan for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for brukere som besøker gården.  
• Gården kommunen gjør avtale med forplikter seg til å levere en kort, skriftlig 

aktivitetsrapport som leveres til kommunens kontaktperson senest 15. nov. 2021. Rapporten 
skal inneholde informasjon om antall besøk, antall deltagere og gjennomførte aktiviteter. 

• Representant for gården skal delta i evaluering av tilbudet som gjennomføres 1-2 ggr. i løpet 
av 2021. Harstad kommune innkaller og leder møtene.  

 
Periode for gjennomføring for begge delmål: 

- Mai-nov 2021 
 
Tilbyder må beskrive hva som kan tilbys samt omfang/antall besøk/antall brukere/beboere. Oppgi 
pris per besøk, evt. pris per time.  
Tilbud må være i samsvar med beskrivelsen i krav.  
Tilbudet må inkl. alle utgifter til aktiviteten inkl. lønn til for/etterarbeid, rekvisita etc.  
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