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DAGAKTIVITETSTILBUD
Dagaktivitetstilbudene 
Sentrum Dagsenter,  
Stadiontunet dagsenter,  
Sølvsuper dagsenter og 
Sølvsuper aktivitetssenter 
er organisert som tre 
enheter underlagt Sølvsuper 
helse- og velferdssenter. 
Sølvsuper aktivitetssenter 
og Sølvsuper dagsenter 
er lokalisert i Sølvsuper 
helse- og velferdssenter. 
Totalt sett drives det 

forebyggende aktivitetstilbud 
for hjemmeboende i alle 
aldersgrupper.

Virksomhetsleder ved 
Sølvsuper helse- og 
velferdssenter har det 
totale lederansvaret og 
har sitt arbeidssted i 
Vebjørn Tandbergs vei 
18. Avdelingsleder for 
dagaktivitetstilbudene 
har også sitt kontor ved 
Sølvsuper helse- og 

velferdssenter, og har ansvar 
for faglig innhold og daglig 
ledelse.

TILDELING AV TILBUD
Dagaktivitetstilbudene 
er definert som en 
utførerenhet. Det vil si 
at Tildelingskontoret 
fatter vedtak om tilbud i 
dagaktivitetstilbudene.

Dagaktivitetstilbudenes

målsetning
Å bidra til at den enkelte tjenestemottaker gjennom 
aktivitet og deltakelse i samfunnet oppnår økt 
livskvalitet og mestring i en meningsfylt hverdag. Den 
enkeltes ressurser og muligheter vektlegges.

Dagaktivitetstilbudene skal være en sosial arena 
med et aktuelt, tidsriktig og samfunnsorientert 
aktivitetstilbud. 

Brukermedvirkning står sentralt.

Individuelt tilpasset tilbud som bidrar til at den enkelte 
skal oppnå en bedre livskvalitet og en meningsfull 
hverdag.

Sosialt fellesskap, fysisk trening, adl-trening, 
kognitiv trening, språktrening, hobbyaktiviteter samt 
bevisstgjøring på ressurser og muligheter, utgjør 
hovedinnholdet av tilbudet.



Sølvsuper aktivitetssenter
Hjemlet som et servicetilbud til personer i yrkesaktiv 
alder (19-67 år) med nedsatt funksjonsevne, som ikke 
kan nyttiggjøre seg andre ordinære aktivitetstilbud og 
hvor arbeidslivet ikke lenger er aktuelt. Antall brukere 
er totalt ca 20, med inntil 10 personer per dag. Antallet 
varierer noe avhengig av brukernes målsettinger, 
funksjonsnivå og hjelpebehov.

Presentasjon av enhetene 

Sølvsuper dagsenter
Hjemlet som dagopphold i institusjon for personer 
som har nådd pensjonsalder (over 67 år) og som 
kan nyttiggjøre seg et aktivitetstilbud bestående av 
håndarbeidsaktiviteter, fysisk og kognitiv trening. Inntil 
10 personer får tilbud per dag.
Sølvsuper aktivitetssenter og dagsenter har et personell 
med kompetanse bestående av sosionom, aktivitører og 
miljøarbeidere (helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere 
og hjelpepleiere).

Stadiontunet dagsenter
Hjemlet som dagopphold i institusjon for personer 
fra 60 år og oppover med vekt på somatiske 
funksjonsnedsettelser innenfor pensjonistgruppen. 
Inntil 20 personer får tilbud per dag. Det er mye 
aktivitet spesielt i form av håndarbeid ved dette 
dagaktivitetstilbudet.
Stadiontunet dagsenter sitt personell består i hovedsak 
av aktivitører, men vi har også spesialhjelpepleiere 
innenfor kreftomsorg og psykiatri.

Sentrum dagsenter
Hjemlet som dagopphold i institusjon for personer fra 
60 år og oppover med vekt på kognitiv svikt. Inntil 12 
personer får tilbud per dag. Her vektlegges fysisk og 
kognitiv trening i tillegg til håndarbeidsaktiviteter.
Sentrum dagsenter har aktivitører og hjelpepleiere i sitt 
personell.



Postboks 319
8001 Bodø

Telefon 75 55 50 00
www.bodo.kommune.no

KONTAKTINFORMASJON

Avdelingsleder Siv-Anita S. Rognså tlf 75 59 30 33
Virksomhetsleder Trond Skårn tlf 75 59 30 10

Sølvsuper aktivitetssenter
Vebjørn Tandbergs vei 18

8076  BODØ
Tlf 75 59 30 91

Sølvsuper dagsenter
Vebjørn Tandbergs vei 18

8076  BODØ
Tlf 75 59 30 92

Stadiontunet dagsenter
Gamle Riksvei 20

8008 BODØ
Tlf 75 55 58 54

Sentrum dagsenter
Rensåsgata 4
8005 BODØ

Tlf 75 55 45 61

http://solvsuper.bodo.kommune.no
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