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UTVIDET TILBUD VED DAGSENTERET PÅ FJÆRATUNET 

 

Viser til vedtak 06.10.20 hvor «Eldrerådet henstiller administrasjonen til å se på mulighet for å 

utvide tilbudet til flere enn de som per i dag får tilbud (har vedtak eller bor på Fjæratunet).» 

 

Det har tidligere vært dagsentertilbud åpent for hjemmeboende satt i drift via midler fra 

opptrappingsplanen for psykisk helse 1998-2008.Dette tilbudet var forebyggende lavterskel 

tilbud, og dermed også brukt av mennesker som var enslig, ensom eller av andre grunner 

ikke kunne nyttiggjøre seg kafè eller kulturtilbud. Dvs. ikke bare de som hadde en psykiatri 

diagnose.  Dagsenteret var veldig populært og var en viktig møteplass- særlig for mange 

eldre.  

Mental helse ble startet i samme periode og var aktivt med i dag/aktivitetstilbudet. 

Dette dagsenteret er nå avviklet, men videreført for demente. Endringene kom som følge av 

endret behov i brukergruppen og ett veldig aktivt lokal lag av mental helse som tilbyr ulike 

aktiviteter for denne målgruppen.. 

Lebesby kommune har siden 2012 gradvis økt tilbudet til hjemmeboende demente og eldre 

innenfor brukergruppen psykiatri, som ledd i statens opptrappingsplan som kom i 2012. 

Dette dag/aktivitets tilbudet skal også være ett forebyggende lavterskel tilbud. Demensplan 

2015 har vært ett styrende planverk for kommunen i organiseringen av vårt tilbud, der ett mål 

i denne planen er at alle kommuner i landet burde kunne tilby ett tilrettelagt 

dagaktivitetstilbud for personer med demens, enten i deres eget hjem, i sykehjem eller som 

dagsentertilbud. 

Det ble opprettet 25 % stilling aktivitør på Lebesby og 50 % aktivitør ved Fjæratunet 

omsorgssenter. 

Det var tidligere en 50 % stilling ved sykehjemmet frem til for få år siden, men endret behov 

i pasientgruppen på sykehjemmet har gjort at dette tilbudet er organisert på en annen måte og 

gis av ansatte bl.a. i samarbeid med frivillige, kultursektor og menigheter. 

Ved opprettelsen av tilskuddet i 2012 ble det anslått et behov for 9 200 dagaktivitetsplasser. 

Gjennom budsjettfremleggelsene fra 2012 til og med 2019 er det lagt til rette for i overkant 

av 8 900 plasser. Fra 2020 vil tilskuddet bli overført til rammetilskuddet til kommunene, og 
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det vil bli lovfestet at alle kommuner skal ha et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende 

personer med demens 

Les lovforslaget om endringer i helse- og omsorgstenestelova for dagaktivitetstilbud til 

hjemmeboende personer med demens 

 

Lebesby Kommunen har gitt tilbud til lag, foreninger og andre frivillige å benytte 

dagsenterets lokaler på onsdager da det er ledig. 

Vi har hatt varierende respons på dette, men noen lag/foreninger har hatt felles arrangementer 

med måltider og sosialt samvær som har vært åpent for beboere og innbyggere på stedet. 

Disse er svært populære, og vi setter pris på det frivillige engasjementet. 

Kulturarrangement i regi av den kulturelle spaserstokk og andakt har også vært åpent for 

andre enn de med vedtak på dagsenteret. Eldredagen har også blitt markert på Fjæratunet, 

men i 2020 har vi dessverre ikke sett oss i stand til å gjennomføre dette pga. våre 

forholdsregler i forbindelse med korona pandemien. 

På grunn av at det å ivareta og gi ett godt tilbud til målgruppen som er demente og deres 

pårørende kan vi dessverre ikke drive dagsenteret som ett eldresenter/møteplass. 

Mye inntrykk og mange mennesker å forholde seg til, vil ikke gi de demente ro og 

forutsigbarhet som er av stor betydning for å ha en god hverdag. 

Noen demente kan få en endret adferd og bør derfor også kunne være ett sted de er skjermet, 

og ikke havner i uverdige situasjoner. 

Lebesby kommune vil gi tilbud om å benytte åpne kulturarrangement i regi av den kulturelle 

spaserstokken, og mulighet for lag, foreninger og frivillige til å være på Fjæratunet på 

onsdager så snart situasjonen i forhold til koronapandemien endrer seg til det bedre. 

 

Det er uklart for administrasjonen hva Eldrerådet fullt ut mener med vedtaket, da det ikke 

fremgår mer enn ovenstående tekst. Er det flere vedtaksplasser man ønsker? Er det ønske om 

at det gis tilgang for øvrige eldre å oppsøke dagsenteret, som i dag er forbeholdt de med 

vedtak? Er det annet tilbud for friskere eldre? Er det utvidet tilbud i forstand av timer? Er det 

ett utvidet tilbud i timer, hvor tilbudet skal bestå av en aktivitør?   

 

 

 

Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Muna Larsen 

Helse- og omsorgssjef 

Mobil: 47 82 90 05 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 

 

 
Kopi til: 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-66-l-20182019/id2639363/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-66-l-20182019/id2639363/


 

3 

 

Vedlegg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


