
FLESBERG KOMMUNE 
STANDARD FOR  

DAG OPPHOLD PÅ FLESBERGTUNET BO OG SERVICE SENTER 
 

Navn på tjenesten. 

 
Dag opphold i servicesenteret 

 
 

Målgruppe 
 
Hjemmeboende som har behov for et dag tilbud i institusjon i en tidsavgrenset 
periode 
 

Lovverk 
 
Lov om helsetjenesten i kommunene § 2 - 1  
 
 

Beskrivelse av tjenesten. 
 
Dag opphold i institusjon er et tilbud som gis til hjemmeboende som trenger ekstra 
oppfølging i forhold til å mestre dagliglivets gjøremål, ernæring og sosial kontakt . 
Tilbudet skal bidra til at den hjemmeboende skal kunne fortsette å bo hjemme. 
 
Brukere får tilrettelagt aktiviteter som stimulerer til vedlikehold/bedring av det fysiske, 
Psykiske og sosiale funksjonsnivå. 
 
Brukere som har et behandlings og treningsopplegg, får oppfølging. 
 
Pårørende får avlastning slik at brukeren kan bli boende hjemme lengst mulig. 
 
Brukere får sosial kontakt og stimuli. 
 
 

Saksgang 
 

• Brukere må søke på tjenesten på eget søknadsskjema 

• Bruker må ha rett til helse hjelp etter § 2- 1 

• Søker må ha behov for opptrening/rehabilitering 
  for å bryte sosial isolasjon 
  ha nedsatt evne til egenomsorg 
  for observasjon og utredning. 

• Dersom bruker har tjenester fra hjemmehjelp eller hjemmesykepleie skal det 
foreligge en uttalelse fra disse om funksjonsnivå. 

• I noen tilfelle vil det være behov for lege erklæring. 

• Dersom det er usikkerhet om bruker fyller kriteriene for et dag tilbud kan det 
foretas et hjemmebesøk for vurdering. 



• Søknad behandles av inntaksteam 
• Det fattes vedtak om tjenester /Det fattes vedtak om avslag på tjenester. 

• Vedtaket er tidsbegrenset og vurderes kontinuerlig 

• Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages til fylkesmannen. 
 
 

Priser 
 
Et dag opphold koster pr. kr. 59,- pr dag.  Denne summen blir regulert fra sentrale 
myndigheter. Transport kommer i tillegg. 
 

Standard 
 
Dag avdelingen har plass til 10 brukere 
 
Dag avdelingen er åpen mandag, onsdag og fredag fra 09.00 – 15.00 
Brukere som har fått innvilget plass på dagsenter blir hentet hjemme av senterts buss 
og sjåfør. 
 
09.00 Ved ankomst får brukerne kaffe og saft. 
 
09.30 Avis lesing og aktiviteter 
 
11.00 Formiddagskaffe og vaffel 
 
12.00 Musikk bevegelse og bango eller lignende 
 
13.30 Middag,  
          Hovedrett + suppe/dessert 
          Kaffe og kjeks 
 
14.30 Brukerne kjøres hjem av sjåfør. 
 
Aktivitet brukes målrettet for å vedlikeholde funksjonsnivået til brukeren.  Og for å gi 
brukeren en opplevelse av mestring. 
Aktiviteter blir planlagt ut fra den enkelte brukers personlige behov, interesser, 
ønsker, ressurser og funksjonsnivå. 
 
Aktiviteter kan være: 

• Ulike formings aktiviteter 

• Musikk og bevegelse 

• Minneaktiviteter 

• Høytlesning 

• Dagliglivets gjøremål 

• Kunst og kultur 

• Hagebruk 

• Friluftsliv 

• Spill og lek 

• Underholdning 



• Tilbud om å handle klær 

• Bibliotektilbud 

• Formidle fotpleie og frisør mot egenbetaling 
 
Kartlegging av behov for: 
Dietter  
Tilrettelegging / assistanse ved måltid 
Eventuelt tilpassing av hjelpemidler 
 
Det er samarbeid mellom dag tilbudet og hjemmetjenesten, fysioterapitjenestene og 
ergoterapitjenesten.  Brukere med tildelte tjenester fra hjemmesykepleie som dusj og 
medisindosetter og annet kan få lagt det til de dagene de er på dagsenteret. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


