14. DAGAKTIVITETSTILBUD
14.1

LOVGRUNNLAG

Dagaktivitetstilbud er ikke en lovfestet plikt å ha for kommunen. Det kan være en del av det
kommunale omsorgstilbudet og kan da tildeles med hjemmel i hol. § 3-2 nr. 6 bokstav b som
omhandler personlig assistanse, eller hol. § 3-6 punkt 2 som omhandler avlastningstilbud.
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens er lovpålagt fra 01.01.20, jf. hol. § 3-2
punkt 7.

14.2

MÅLSETTING

14.2.1 Nord-Fron opplærings- og arbeidssenter (NOA)
Målsettingen er at senteret skal gi de funksjonshemmede i kommunen et tilpasset arbeids og
aktivitetstilbud slik at de trives og blir i stand til å kunne delta med samfunnsnyttig arbeid / syssel /
aktivitet ut fra egne forutsetninger.
 Oppleve en strukturert og meningsfull hverdag.
 Få styrket sin mulighet til å ta del i bestemmelser om egen livssituasjon og framtid.
 Ivareta behovet for sosial deltaking.
 Øke mulighetene for integrering i nærmiljøet.

14.2.2 Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens sykdom / eldre
hjemmeboende personer
Formålet med tjenesten er å tilby en trygg og sosial møteplass der samvær med andre, aktivitet,
mestring og gode opplevelser er hovedfokus. Dagtilbudet kan også fungere som avlastning for
pårørende. Sosial stimulering og aktivisering
 Bidra til en meningsfylt og aktiv hverdag.
 Avlaste omsorgsyter.
 Bidra til å forhindre eller utsette institusjonsinnleggelse.

14.3

KRITERIER FOR TILDELING

All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av en kartlegging av funksjonsnivået (IPLOS), etter
individuell / tverrfaglig vurdering.
 Pasient / brukere med behov for innhold og aktiviteter på dagtid f.eks ved ensomhet.
 Pasient / brukere med behov å øke evnen til fysisk, psykisk og sosial egenomsorg.
 Pasient / brukere med behov for veiledning / trening / aktivisering og vedlikehold av
ferdigheter.
 Pasient / brukere med pårørende som har behov for avlastning.
 Pasient / brukere som er utredet og har fått diagnosen demens.

14.4

BESKRIVELSE AV TILBUDET

14.4.1 NOA
Senteret er en del av helse- og omsorgstjenesten. I tillegg til direkte brukerrettede tiltak, skal
senteret med sin kompetanse bistå og samarbeide med andre instanser, samt gi råd og veiledning
slik at brukerne får et best mulig tilbud. Hovedaktivitetene er ulike former for arbeid / aktivitet. Med
dette som utgangspunkt skal det for hver enkelt bruker lages en plan for et tilpasset og tilrettelagt
tilbud med utgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker og utviklingsmuligheter.
Driften baseres på følgende pakkeoppgaver
 Kantinedrift
 Vedproduksjon
 Vaskeritjenester
 Budtjenester
 Produksjons-, monterings-, og pakkeoppgaver.
 Arbeidsutplassering
 Individuell særtrening

14.4.2 Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens sykdom / eldre
hjemmeboende personer
Opphold på Sundheim Bo- og Treningssenter i tiden mellom kl. 09:00 – 14:30, unntatt lørdag, helgeog høytidsdager.
Frokost, formiddagskaffe og middag.
Gruppeaktiviteter er trim, avislesing, turer i nærmiljøet og bingo.
Det tilbys også hobbyaktiviteter, trivselsskapende aktiviteter og sosial kontakt.

14.5

HVA KAN FORVENTES AV TILDELINGSKONTOR / TJENESTEYTER

Det gis et tilpasset og helhetlig tilbud til den enkelte bruker. Pasient / brukerne møtes på det nivået
de er og det blir tilrettelagt slik at den enkelte føler mestring i de arbeidsoppgavene de gjør.

14.6 PRAKTISKE OPPLYSNINGER
I henhold til forskrift av 01.01. 2012 om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester kan
kommunen kreve egenbetaling for praktisk bistand i form av dagaktivitetstilbud. Kommunen har
vedtatt betalingssatser innenfor rammen av nevnte forskrift. Satsene reguleres årlig i forbindelse
med kommunestyrets budsjettbehandling.

