
 

         Investeringstilskudd 
 
 

Sjekkliste - Dagaktivitetssenter                                                                                                     Side 1 av 2 
 

HB 8.S.32.7 
12.2021 
 

Sjekkliste - Dagaktvitetssenter 
 
Kommunen har en lovpålagt plikt til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende, som kan bidra til at flere 
kan bo lenger hjemme. Formålet med slike sentre er blant annet å bidra til en aktiv og meningsfull tilværelse. 
Kommunen bør unngå uheldige blandinger av målgrupper ved etablering av tilbudet. 
 

Kommune    
Prosjektnavn     
Prosjektets adresse     
Gnr. Bnr. mv.    
Dato    

 

Prosjektopplysninger  
Opplysning  Kommentarer  
Målgrupper (hvem skal bruke tilbudet?) 
 eldre 
personer med  
 demens 
 utviklingshemming 
 funksjonsnedsettelse 
 utfordringer knyttet til rus 
 utfordringer knyttet psykisk helse  

 

Beskriv plassering av dagaktivitetstilbud   
 
 
 

Oppgi avstand til offentlig transport  
 
 
 

Er innholdet i aktivitetstilbudene varierte og 
tilpasset ulike brukerbehov? 

 
 
 
 

Antall m2 totalt   
 
 

Oppgi antall samtidige brukere  
 
 

Beskriv eventuelle spesielle behov  
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Utforming av lokaler for dagaktivitetstilbud 
 
Lokalene bør være lette å finne når du kommer utenfra. God belysning og bruk av kontrastfarger er viktig. 
Forsøk å få til at det enkelte rom kan brukes til ulike aktiviteter (flerbruksrom) og tillate fleksibel bruk 
(grupperom, stillerom, hjelpemiddelutprøving). Arealet og aktivitetene må være i samsvar med behovet for 
den planlagte målgruppen.  
 
Kryss av for elementer i tabellen nedenfor som inngår og kommenter på hvorfor det eventuelt ikke er tatt med. 
 
Utforming Inngår Kommentar 

 
Entré med garderobe  
(noe plasskrevende) 

  
 
 

Plass for å lade 
hjelpemidler 

 
 

 
 
 

Kjøkken med spiseplass  
 

 
 
 

Oppholdsrom/stue   
 
 

Grupperom   
 
 

Samtalerom   
 
 

Aktivitetsrom   
 
 

Toaletter og dusj/bad   
 
 

Hvilerom   
 
 

Kontor til personalet   
 
 

Lager   
 
 

Lett tilgang til utearealer, 
gjerne tursti osv.  

  
 
 

Uteplass/terrasse med 
mulighet for sol og skygge  

  
 
 

 
Se mer i kapittel 3.3 Lokaler for dagaktivitetstilbud i Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg 
(HB. 8.F.7) som dere kan finne på Veiviseren.no. 
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