
OASE-dagen

Dagtilbud for alvorlige
 syke i Vefsn kommune

For mer informasjon 
og søknader

Praktiske 
opplysninger

Brukerne betaler en egenandel på maks kr. 
100,- pr. dag (for frokost, kaffe og middag)

Materialutgifter ellers dekkes av hver enkelt.
Brukeren må i utgangspunktet selv sørge 

for transport. I enkelte tilfeller kan TERMIK 
være behjelpelig med skyss.

Skyssgodtgjørelse dekkes ikke.

Vi tilbyr følge til andre tjenester i samme 
bygg og til Helgelandssykehusets avd. 

Mosjøen.

Du finner oss i 2. etasje ved Vefsn sykehjem 
(til høyre og så til venstre i korridoren)

Sigrid og Trine i resepsjonen hjelper dere 
gjerne.

Mandag , tirsdag og onsdag
Kl. 08.00 til 14.00

Telefon:
75 10 15 53

Stiftelsen TERMIK
Alle hverdager 

kl. 090.00 - 15.00

Telefon:
75 10 15 53 / 941 68 348

Avd. leder ved SOLINA

Tanja Drevland

Telefon:
75 10 15 85

Vil du støtte vårt arbeid, kan du bli støttemedlem 
(kr. 200,- pr. år) eller gi en gave (vi er godkjent som 

mottaker av skattefrie gaver over kr. 500,-
Kontonummer: 4530 13 39570

eller VIPPS til 109819

Åpen dør

Villige hender

Varme hjerter



Hvem kan benytte til budet?

OASE-dagen er et dagtilbud for 
alvorlig syke som bor hjemme med:

Innhold

Vi ønsker å bidra til en bedre hverdag 
for alvorlig syke gjennom:

Dagsprogram

Bemanning

Tid og sted

Til budet g jelder også:

• Hjerte og lungesykdommer

• MS, ALS, Parkinson og kreft.

• Pasienter med komplekse   
sykdomsbilder

• Alvorlig syke som har et korttids- 
opphold hos SOLINA

• Sosialt samvær med andre i  
samme situasjon

• Tilbud om ulike aktiviteter

• Tilbud om samtale

• Kontakt med ulike fagpersoner

• Undervisning og informasjon av tema-
er etter ønske fra brukerene

• Felles måltider

På mandager og onsdager møter du syke-

pleiere. De vil sammen med frivillige fra 

Stiftelsen Termik legge til rette for at du får 

en fin opplevelse på Oase-dagen.

Det kan også avtales møter med kreftsyke-

pleier og hukommelseskoordinator som 

har kontor i samme lokalenr.

Kl. 09.00 - 14.00
Hver mandag og onsdag i 2. etg 

ved Vefsn sykehjem.

• Kreftpasienter som er under  

behandling og i en rehabiliteringsfase

• Alvorlig syke som er innlagt ved 

Helgelandssykehuset avd. Mosjøen

Det vil bli gjort individuelle 

vurderinger i hvert tilfelle.

09.00  Velkommen

  Frokost

  Dagens dikt

10.00  Program for dagen:

  Informasjon / aktiviteter /

  turer / samtaler / hvile.

  (aktiviteter etter eget ønske)

  Turer i nærområdet for dem som

   ønsker det. Det vil alltid  være 

  noen på oasen om det er noen 

  som ikke vil være  med på tur.

11.30  Kaffe - med ”noe attåt” - det kan 

  være gode kaker eller frukt.

  Det er også mulighet for å gå 

  Turløypa ved Sykehjemmet 

  med følge av en frivillig.

13.00  Middag

14.00  Vel hjem

Den enkelte deltar i de aktivitetene de ønsker 

eller klarer. Dagsform og interesse bestemmer 

aktivitetsnivået.


