
Tun Vikersund 

 

VIKERSUND 

BO– OG DAGSENTER 

 

 

 

Modum Kommune  

 

Helse– og sosialetaten 

 

Telefon: 32 77 83 20 

Fax: 32 77 99 15 

Post: Vikersund bo- og dagsenter 

Stikkveien 2, 3370 Vikersund 

Det inngås husleiekontrakt 

med Modum kommune og 

det betales månedlig leie.     

Husleie inkluderer strøm, 

kommunale avgifter og  

kabel – TV. 

Betales av beboer. 

 

Det betales månedlig en 

fastsatt sum, som inkluderer 

alle måltider 

Beboeren betaler månedlig 

en fastsatt sum, som inklu-

derer renhold av leiligheten 

og hjelp i forbindelse med 

dusjing. Særskilt betaling 

for vask av tøy. 

Beboeren betaler en måned-

lig sum, for å være tilknyttet 

senterets alarmsystem. 

 

. 

Leieforhold 

 

 

 

Telefon/ 

data 

Matutgifter 

 

Praktisk bi-

stand 

 

 

 

Trygghet-

salarm 

Saksgang Økonomi knyttet til opphold 

Søknadsskjema for leilighet i Vikersund 

bo- og dagsenter fylles ut av søker eller  

dennes partrepresentant. Søknadsskjema 

er tilgjengelig på servicetorget   

og på kommunens hjemmeside. 

Søknaden vurderes av saksbehandler, 

med utgangspunkt i søkers helsetilstand 

og funksjonsnivå. 

Med bakgrunn i søknaden og saksutred-

ningen fattes det et skriftlig enkeltvedtak 

i henhold til Forvaltningslovens bestem-

melser. 

 

Ved innvilget opphold informeres det om 

innflyttingsdato. 

Bilde fra spisesalen 

Modum kommune 

Telefon: 32789300 

Hjemmeside:  

http://www.modum.kommune.no 

11.09.12 



 

Tun Vikersund er en del av Helse - og  

sosialetaten i Modum kommune.  

Det er gangavstand fra bo og dagsenteret til 

sentrum. 

Tun Vikersund består av Vikersund bo- og 

dagsenter og Breskeberga Omsorgsboliger. 

Tilbudet ved Tun Vikersund består også av 

dagsenter med variert dagtilbud, kafeteria, 

fotpleier og frisør. 

 

Mål for Tun Vikersund : 

Brukere og pårørende skal føle trygghet 

og forutsigbarhet for at tjenesten utøves 

med god kvalitet. 

 

Tun Vikersund Vikersund bo– og dagsenter 

Tilrettelagte leiligheter for 25  

beboere . 

Kortids/ avlastningsavdeling, 8 

plasser. 

Tilrettelagte leiligheter for 10  

beboere. 

Tilrettelagte leiligheter for 8  

yngre funksjonshemmede.                      

Avdeling 

C/D 

Avdeling B 

 

Avdeling F 

 

Avdeling E 

 

Senteret ble tatt i bruk i desember 1990, og  

påbygd i 2005/2006. 

Vikersund bo og dagsenter har 43 leiligheter og  

en kortids- / avlastningsavdeling med 8 plasser. 

Beboerne ved Vikersund bo- og dagsenter,  

regnes som hjemmeboende, og må melde flytting 

til folkeregistret. Leilighetene er tilrettelagt, en 

må selv innrede den med møbler, gardiner m.m.  

En må også tegne innboforsikring. 

Ved behov for hjelpemidler, søkes dette på den 

enkelte beboer. Hjelpemidler blir tilkjørt av  

ambulerende vaktmester. 

Vikersund bo- og dagsenter er bemannet hele  

døgnet. 

Fakta om bo- og dagsenteret Beboerne spiser i spisesalen, i  

den eldste delen av senteret.  

På den nye delen er det avdelings-

vise kjøkken. 

Beboerne må bruke sin fastlege, 

og får tilbud om gratis tannhelse-

tjeneste. Ved behov må pårørende 

følge til lege/tannlege.  

Beboerne må selv betale for  

medisiner. 

Dagsentret gir tilbud både til 

hjemmeboende og til beboerne 

ved sentret. Hjemmeboende blir 

transportert til og fra hjemmet.  

Frokost, middag og kaffe er inklu-

dert i dagsentertilbudet. Det er 

ulike aktiviteter gjennom hele 

uka. Faste aktiviteter er andakt, 

sang, trim og bingo. I tillegg  

arrangeres hyggekvelder og  

fester gjennom hele året.                   

Det er også klessalg og bokbuss-

tilbud. SOLSIKKEN er vår bu-

tikk, der selges håndlagede ting . 

Kafeteriaen er åpen for beboerne, 

pårørende og besøkende.   

Måltider 

 

 

 

Lege/ 

tannlege 

 

Medisiner 

 

Dagsenter 

 

 

Kafereria 

 

 

 

 

Andre 

tilbud 

 

 

Bilde fra aktivitetsstua 


