
DAGTILBUDET 

- Et tilrettelagt dagtilbud til 

hjemmeboende med 

demens eller kognitiv svikt  

Vi jobber på dagsenteret: 

 

Marianne Øyesvold 

Sykepleier i Overhalla kommune, og hun 

er ansvarlig for dagtilbudet. Har i tillegg 

jobbet som aktivitør i kommunen. 

 

Astrid Brøndbo Selnes  

Geriatrisk/psykiatrisk hjelpepleier og an-

satt på Overhalla frivilligsentral. 

 

Ellen Opdal 

Hun er ansatt på Overhalla frivilligsentral. 

Og har jobbet på dagsenteret ved Over-

halla  

sykeheim i flere år. 

 

 

 

 

Har du spørsmål om tilbudet? 

 

Beate Galguften Aunet 

Enhetsleder/Oversykepleier ved Hjemmetje-

nesten i Overhalla. 

Telefon: 950 29 323 

 

Marianne Øyesvold 

Sykepleier/aktivitør ved dagsenteret. 

Telefon: 950 24 907 

 

Astrid Brøndbo Selnes   

Geriatrisk/psykiatrisk hjelpepleier. 

Telefon: 480 89 388 

 

Er dette interessant for deg? 

Tilbudet må søkes om under kommunens søk-

nadsskjema om Pleie- og omsorgstjenester.   

 

Ta kontakt med oss eller benytt søknadsskjema 

på kommunens nettside: 

www.overhalla.kommune.no  



 

Hva er Dagtilbudet? 

Dette er et tilrettelagt dagtilbud for  

hjemmeboende med kognitiv svikt og  

hukommelsesproblemer.  

Tilbudet er lagt til Frivillighetssentralen på  

Overhalla. 

Vi holder til i et eget rom, med stor plass. 

Her har vi plass til 6 brukere, to dager i uka, 

tirsdag og  fredag.  

Det er to ansatte som jobber fast på  

dagsenteret.  

Ulike aktiviteter er tilpasset hver enkelt  

bruker. Det  legges vekt på trivsel, sosialt 

samvær og trygghet. 

Dagsentertilbudet er et tilbud fra Overhalla 

kommune . 

Målet med tilbudet: 

Å få økt livskvalitet og ivaretagelse av  

funksjoner gjennom sosial samvær, i trygge og 

trivelige omgivelser.  

Gjennom ulike aktiviteter og sosialt samvær, 

har vi tro på at brukerne føler mestring og får 

en meningsfull hverdag. 

Samtidig vil dette kunne være en avlastning for 

pårørende.  

 

Egenandel: 

Tilbudet har en egenandel pr. dag. Det inklude-

rer skyss til og fra dagsenteret. Her får dere  

sosialt samvær, to måltider og får være med på 

ulike aktiviteter. Dere få også oppfølging av to 

voksne, og erfarne damer.   

 

Aktiviteter kan være: 

Vi legger stor vekt på naturen og de ulike  

årstidene. Ved gåturer samler vi ofte det natu-

ren byr på, og lager ting av dette. 

 

 

 

 

Eksempler på aktiviteter kan være: 
 

 Baking 

 Bærplukking i nærområdet 

 Gåturer i skog og mark. 

 Grilling 

 Handarbeid 

 Lesing av bøker og aviser 

 Snekring 

 Bingo 

 Gode samtaler 

 Løse kryssord, spille kort/yatzy ol. 

 Kontakt med dyr 

 Panting,  

 Musikk og sang 

 Andre ting dere liker å gjøre, hobbyer osv. 


