Type tjeneste

Dag- og aktivitetstilbud

Lovgrunnlag

Dag og aktivitetstilbud er ikke hjemlet i lov foruten dag og aktivitetstilbud til
hjemmeboende personer med demens Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2
Ja jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.

Klagegang
KPR registrering
Egenbetaling

Formål med tjenesten

Beskrivelse av tjenesten

Ja



Det kreves egenbetaling for tjenesten (transport, aktivitet og mat).
Kommunestyret fastsetter priser for egenbetaling i forbindelse med
årlig behandling av budsjett og handlingsplan.
 Avlastning er gratis
Dag- og aktivitetstilbud er en viktig arena for trening og rehabilitering, trivsel,
mestring og deltaking, kunst og kultur.
 Tjenesten sitt hovedmål er å bidra til at brukerne kan bo lengst mulig i
eget hjem. Det kan videre være til hjelp i egenmestring, sosial støtte,
aktivisering og opplæring i dagliglivets gjøremål
 Dag- og aktivitetstilbud kan bidra til å trygge hverdagen for brukere
samt avlaste pårørende
 Dag- og aktivitetstilbud gis for å unngå isolasjon, bygge nettverk, sosial
trening og helsefremmende tiltak
 Dag og aktivitetstilbud skal være helsefremmende og forebyggende
med søkelys på å utvikle/vedlikeholde ferdigheter.
 Tjenesten kan også gis som avlastning for pårørende med særlig
tyngende omsorgsarbeid.
 Gjesdal kommune har tett samarbeid med frivillighetssentralen som
holder til ved Ålgård bo og aktivitetssenter.
 Dag og aktivitetstilbud holder stengt alle høytider og kan ha redusert
tilbud under ferieavvikling.
Gjesdal kommune har følgende dagaktivitetstilbud: Ålreit service & design og
dagsenter Sol og dagsenter for mennesker med demens
For hjemmeboende personer med demens
 Dagsenteret holder til ved Ålgård bo og aktivitetssenter og er
åpent mandag til fredag
For voksne med psykisk og/eller fysisk nedsatt funksjonsevne
 Ålreit service & design holder til ved Ålgård bo og aktivitetsente, og er
åpent man til fredag fra klokken 09-14
 Dagtilbud Sol holder til ved Solås Bo- og rehabiliteringssenter og er
åpent mandag til fredag fra klokken 09-14.00

Målgruppe

Kriterier og vurderinger

For voksne personer over 18 år
 Smiå kurs og kompetansesenteret et Lavterskeltilbud uten vedtak. Se
mer
Dag og aktivitetstilbud forbehold personer med demens
 hjemmeboende personer med demens som har behov for tilrettelagte
aktiviteter, oppfølging i forhold til ernæring og sosialt samvær
 hjemmeboende personer hvor pårørende har behov for avlastning
grunnet særlig tyngende omsorgsarbeid
Voksne (over 18 år) med kognitiv og/eller psykisk nedsatt funksjonsevne
 Som har behov for å bryte en isolert tilværelse
 Som har behov for generell aktivitet, sosialisering og stimulering
 Hvor pårørende har behov for avlastning grunnet særlig tyngende
omsorgsarbeid
Kriterier og vurderinger for hjemmeboende med demens
 Må ha registrert bostedsadresse i kommunen
 Søker må ha en demens diagnose
 Pårørende har omfattende omsorgsoppgaver
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Er i stand til å følge transport i bil til og fra dagsenteret.

Kriterier og vurdering for mennesker med funksjonshemming som har behov for
dagtilbud
 Må ha registrert bostedsadresse i kommunen
 Søker må være ferdig med videregående opplæring og NAV har
konkludert med at ordinært arbeid ikke er aktuelt.
 Det må foreligge vedtak om tjeneste

Kvalitetskrav til tjenesten

Forventninger til
tjenestemottaker

For plass på dagsenter Sol og dagsenter for personer med demens, skal IPLOSscore ligge på 3 eller mer, innenfor ett eller flere av de områder som vurderes for
å kvalifisere til vedtak og tildeling av tjeneste. En score på 3 på ett eller flere
områder, er i seg selv ikke tilstrekkelig for å tildele tjeneste, men er ment som en
av flere parametere i en helhetlig vurdering.
 Dagtilbudet skal bidra til en meningsfull hverdag, med søkelys på
aktivitet, ernæring, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær.
 Tjenesten og aktivitetstilbudet skal tilpasses aktuell brukergruppe hvor
det tas utgangspunkt i den enkeltes ressurser og stimulere til å
vedlikeholde dagliglivets funksjoner hos den enkelte bruker.
 Aktivitetstilbudet skal være variert og forutsigbart
 Det gis tilbud om transport til og fra tilbudet mot egenbetaling
 Vedtaket er tidsbestemt med inntil 1 år om gangen. Før forlengelse av
vedtak skal det foretas ny faglig vurdering.
 Kan nyttiggjøre seg av tilbudet
 Tar med nødvendig hjelpemidler og legemidler
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