
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens  
  

Formål  
Dagaktivitetstilbudet skal bidra til økt trivsel og livskvalitet og en meningsfull hverdag for 
personer med demens, med fokus på aktivitet, ernæring, opplevelse, mestring, trygghet og 
sosialt samvær.   
Aktivitetene skal stimulere til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner hos brukeren, slik at de 
som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig.  
Dagtilbudet kan også bidra til avlastning og støtte for pårørende med stor omsorgstyngde.  
  
Hvem kan få tilbudet  

 Bruker må være bosatt i kommunen og hjemmeboende  
 Bruker må ha fått fastsatt demensdiagnose eller være under utredning med mistanke 
om demens.  
 Personen må ha et funksjonsnivå som gjør at vedkommende klarer seg selv med lett 
tilrettelegging (for eksempel spise eller gå på toalettet).  
 Personen har glede av og kan nyttiggjøre seg sosial stimulering og aktiviteter i 
fellesskap sammen med andre.   

  
Innhold i tjenesten  

 Tilbudet tilpasses den enkeltes behov, mestringsnivå og interesser, i den grad det lar 
seg gjøre.  
 Felles frokost og middag  
 Eksempler på aktiviteter er:  

 Trim  
 Turer til fots eller med bil  
 Håndarbeid og snekring  
 Kulturopplevelser  
 Avislesing, høytlesning  
 Enkel matlaging  
 Diverse spill  
 Sang og musikk  

  
Åpningstider  
Dagsentret har åpent 2 dager i uka fra klokken 09 til 14. Transport til og fra regnes som en 
del av aktivitetstilbudet.  
Dagtilbudet vil foregå på hybelbygget for eldre. Bygget ligger på baksiden av Gargo 
sykehjem.   
  
Egenandel  
Kr 130 inkludert transport og to måltider (frokost og middag).   
  
Transport:  
Transport til og fra dagsentret organiseres til de som har behov for dette.  
  
Saksgang  



Søknad om dagaktivitetstilbud sendes kommunen på søknadsskjema for helse- og 
omsorgstjenester. Før tildeling vil det gjennomføres samtale/ hjemmebesøk for å kartlegge 
behovet til søkeren/ pårørende. Det kan også være nødvendig å innhente dokumentasjon for 
å kunne saksbehandle søknaden. Søknader behandles fortløpende og i henhold til frister i 
forvaltningsloven.  
Det vil bli fattet et enkeltvedtak på tjenesten og det vil gå fram av vedtaket på hvilket grunnlag 
søknaden er avgjort.  
  
Klage  
Dersom du vil klage på vedtaket, kan klage sendes til Helse- og omsorgstjenesten i kommunen innen 
en frist på 4 uker (jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-5). Saksbehandler i kommunen er 
behjelpelig med å fremsette klage. Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak, sendes klagen til 
Fylkesmannen.   

  
Brukers/pårørendes plikter  

 Gi beskjed dersom du ikke kan komme på dagsenteret en dag  
 Gi beskjed dersom du har avtaler i løpet av dagen  

  
  

Lovgrunnlag  
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-2 første ledd punkt 7.  
Pasient- og brukerrettighetsloven  
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  
  
Kontaktinformasjon:  
Hege Karlsen, leder for Hjemmetjenesten  
Tlf: 77 77 90 34 eller 93 49 91 12 
 
Hjemmetjenestens kontor: 
Tlf: 77 77 90 28   
 
Hjemmetjenestens vakttelefon: 
47 46 95 07 
 

  
 


