
DAGHJEM I ODSHERRED

Omsorg og Sundhed



Velkommen til daghjemmene i Odsherred
Daghjem er for dig, der har en demenssygdom, har hukommelsesproblemer 
eller har svært ved at komme ud blandt andre mennesker. 

Det er vigtigt, at du ikke isolerer dig. Det er også afgørende, at du holder dig 
i gang og bruger dine egne ressourcer så længe som muligt. 

Til dette formål har vi i Odsherred Kommune to daghjem.

Formål med at komme i daghjem
I et daghjem har du mulighed for at mødes med andre i samme situation 
og blive en del af et fællesskab med gode samtaler og et godt grin.

Vi har aktiviteter, som planlægges ud fra din formåen og dine behov og du har 
mulighed for træning og gymnastik.

Daghjemmet har også den funktion, at dine pårørende kan få et frirum.

Aktiviteter på daghjemmet
Du kan deltage i socialt samvær med humor og hygge. Vi har mange forskellige 
fysiske og kreative aktiviteter.

Vi arrangerer mindre udflugter, gåture og nyder udearealet ved daghjemmet og 
har også fællessang.

Daghjemmene har lidt træningsudstyr. Vi har også forskellige spil, der træner 
hukommelsen, som for eksempel kortspil, brætspil og udendørs spil.

Sundhedsfagligt personale
I begge daghjem, har vi ansat sundhedsfagligt personale, og vi tager udgangs-
punkt i den enkelte borgers/gruppes formåen.



Her finder du os
Vi har to daghjem i Odsherred: 

Daghjemmet på Demenscenter Baeshøj 
Baeshøjgårdsvej 6 
4560 Vig 
23 31 80 67 
Telefontid kl. 8.15-9.15

Daghjemmet på Præstevænget 
Præstevænget 3 
4500 Nykøbing Sj 
23 42 24 95 
Telefontid kl. 8.15-9.15

Pris
Det er gratis at komme i daghjemmene. Du skal dog betale for:

• Materialer til hobbyarbejde (kun det du bruger til dit eget formål)

•  Hvis du har brug for at blive hentet og bragt, kan dette gøres for 45 kr. 
pr. gang (takst for 2022)

• Mad, kaffe, the, kage, øl og vand.

Sådan får du en plads
Tilbud om daghjem forudsætter, at du visiteres til daghjem. 
Du og/eller dine pårørende kan kontakte Visitationsafdelingen på 59 66 57 50.

Der kan være venteliste til daghjemmene.
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