Åpningstider og kontaktinformasjon:
Åpningstid mandag-fredag 9-15. Stengt helger og helligdager
Dagsenter vakttelefon man-fre 8.30-16:
telefon: 902 76 129 - 468 95 942 – 976 06 187
Telefon til leder: 469 15 379
Personalet ved dagsenteret ønsker å ha et nært samarbeid
med pårørende, og tar gjerne imot spørsmål.
Ta kontakt med oss på telefon, eller kom innom for en samtale.

Velkommen til dagsenter
For hjemmeboende med demens

Om tjenesten
Dagsentertilbudet sitt hovedmål er å bidra til at brukerne kan bo lengst
mulig i eget hjem, og at brukerne skal oppleve mestring, trygghet og
trivsel. Tilbudet vil også innebære støtte og avlastning til pårørende.
Vi tilbyr et sosialt fellesskap, ulike aktiviteter og turer for våre brukere.
Frokost og middag er inkludert i tjenesten.

Kriterier/vilkår
•

•
•
•
•

Søker har Holmestrand kommune
som registrert bostedsadresse i
Folkeregisteret
Søker har demens/kognitiv svikt
Må fungere i en gruppe
Vurdert til å kunne nyttiggjøre seg
tilbudet
Kan ikke ha utfordrende adferd av
en karakter som krever stor grad av
skjerming

Hvor holder vi til

Vi har lokaler i første etasje ved Hof boog behandlingssenter. Adresse:
Thorshaugveien 45, 3090 Hof.

Velkommen

Transport

Vi tilbyr felles transport til og fra
dagsenteret for de som har behov for
det. Tider for henting og hjemkjøring
varierer, men vil avtales med den
enkelte.

Oppstart

Ved oppstart på dagsenteret får du
utlevert skjemaet «Min livshistorie». Vi
håper du vil fylle ut dette, enten alene
eller sammen med pårørende.
Dette vil hjelpe oss med å bli bedre
kjent, og det vil hjelpe oss med å finne
gode og tilpassede aktiviteter på
dagsenteret for deg.

Fotpleier og frisør

Dagsenteret har avtale med fotterapeut
og frisør. Hvis du ønsker å benytte deg
av dette kan personalet på dagsenteret
hjelpe med å bestille time.

Fravær/sykdom

Dersom du av ulike grunner ikke kan
komme ber vi deg ringe dagsenterets
vakttelefon og gi beskjed.

