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Plejebolig 
Har du brug for omfattende hjælp fordelt over hele døgnet,  
kan tilbuddet om en plejebolig være en god mulighed for dig.  
En plejebolig er en selvstændig ældrebolig med serviceareal og 
tilknyttet personale.   
 
I Hedensted Kommune kalder vi vores plejecentre med tilhø-
rende plejeboliger for plejehjem, fordi det er borgers eget hjem 
vi tager udgangspunkt i. 
 

Hvem kan få en plejebolig? 

Du kan få en plejebolig, hvis du har et omfattende behov for 
hjælp eller af anden årsag har brug for tryghed og pleje.  
 

Der er en række kriterier, der skal være opfyldt: 

- du har en varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktions-
evne og har behov for hjælp og støtte hele døgnet, 

- dit behov for hjælp og støtte er uforudsigeligt og kan ikke 
planlægges med faste besøg samt hjælp og støtte kan ikke 
varetages i dit eget hjem, 

- du ikke selv er i stand til selv at tilkalde hjælp, 
- du kan ikke klare dig med dagtilbud eller aflastning, 
- du har behov for hjælp mere end otte gange i døgnet, eller 

du kan ikke være alene mellem besøgene, samt at pårø-
rende ikke kan varetage omsorgen mellem besøgene. 

- du er terminalerklæret (døende). 
 
I en plejebolig er der tilknyttet personale døgnet rundt, som kan 
støtte dig i forhold til dine behov. Desuden har du mulighed for 
at være en del af et fællesskab og deltage i daglige aktiviteter 
f.eks. omkring måltiderne. 
 

Hvem kan få en plejebolig i et demensafsnit? 

Du kan få en bolig på et plejehjem med demensafsnit, hvis: 

- du har en lægeligt diagnosticeret demens, eller vurderet 
med tilsvarende symptomer, 

- du har behov for en særlig indsats pga. 
o udadreagerende adfærd  
o er til fare for dig selv  
o har angst/uro  
o en længerevarende forstyrret døgnrytme 
o en adfærd der kræver støtte i sociale sammenhænge 

- du har behov for at bo i overskuelige rammer, hvor perso-
nalet er uddannet til at varetage dine særlige behov. 

 

Sådan søger du om en plejebolig  

Hvis du ønsker at søge om en plejebolig eller blot har spørgs-
mål, skal du kontakte: 
  

Velfærdsrådgivningen på tlf.: 79 75 58 20, mandag-fredag  
mellem kl. 09.00-13.00.  
Alle rådgivere kan kontaktes direkte mellem kl. 09.00-10.00.  
 

Hvad er dit ansvar?  

Når du søger om en plejebolig, er der brug for, at du opgiver 
relevante oplysninger og medvirker til Hedensted Kommunens 
udredning af dine behov og dit funktionsniveau, herunder ind-
hentning af eventuelle lægeoplysninger. 
 

Hvornår kan du få en plejebolig? 

Når Hedensted Kommune har godkendt og truffet beslutning 
om at tilbyde dig en plads på ventelisten til en plejebolig, må 

der højst gå to måneder, før du bliver tilbudt en plejebolig ifølge 
plejeboliggarantien. 
 
 
 
Plejeboliggarantien gælder, når det er en generel ansøgning til 
en plejebolig i hele Hedensted Kommune. Garantien gælder 
ikke, hvis du kun søger en plejebolig på et bestemt plejehjem. 
 
Får du tilbudt en plejebolig, har du kort betænkningstid.  
- Hvis du siger ja, skal du flytte ind i boligen hurtigst muligt.  
- Hvis du afviser et boligtilbud, opretholder du din ansøg-

ning om en plejebolig. 
 

Dog skal du være opmærksom på, hvis du siger nej til en ple-
jebolig, som du selv har prioriteret og udvalgt, slettes du fra 
ventelisten i Hedensted Kommune. 
 

Hvad koster det at bo i plejebolig? 

Du skal betale indskud og husleje i en plejebolig. Du betaler 
også el og varme. Du kan søge om boligindskudslån og bolig-
støtte til huslejen. 
 

Svarfrist 

Du kan forvente, at der er truffet en afgørelse inden 4 uger.  
Sagsbehandlingen starter på det tidspunkt hvor Hedensted 
Kommune modtager din ansøgning og løber indtil du har fået 
en afgørelse. 
 

Klagemuligheder  

Hvis du får afslag på din ansøgning om en plejebolig, kan du 
vælge at klage over afgørelsen.  
Klagevejledningen vil fremgå af den afgørelse du modtager.  
 
På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for plejebolig.  
Kvalitetsstandarden beskriver de politiske bestemte rammer 
for serviceniveauet. Din bolig bliver bevilget i overensstem-
melse med disse rammer. 
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Kvalitetsstandard for plejebolig 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne, når de skal vurdere din ansøgning om en plejebolig.   
 

Lovgivning 
Lov om Almene boliger,  
ABL § 5, stk. 2, jf. § 105 
stk. 2 
 

Visitering til plejebolig. 

Målgruppe Borgere med omfattende og varigt behov for pleje og omsorg: 
- Borgere, der har behov for, at der er personale tilstede hele døgnet, eller mere en 8 besøg 

pr. døgn 
- Borgere, hvor hjælpebehovet ikke er forudsigeligt 
- Borgere, der ikke er i stand til selv at tilkalde hjælp 
- Borgere, der ikke kan klare sig med dagtilbud eller aflastning 
- Terminale/døende 

 

Hvad kan indsatsen  

indeholde? 
 

Plejeboliger er defineret som almene ældreboliger, hvor der til den samlede bebyggelse hører 
servicearealer for borgere med behov for omfattende og varigt støtte eller hjælp. 
 
I en plejebolig er der tilknyttet sundhedsfagligt personale døgnet rundt, som kan støtte dig i 
forhold til dine behov. Desuden har du mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage i 
daglige aktiviteter f.eks. omkring måltiderne. 
 

Andre særlige forhold Plejeboliggaranti: 
- Borgeren tilbydes plads senest to måneder efter, at borgeren er optaget på venteliste. 
- Retten bortfalder, hvis borgeren kun ønsker at stå på venteliste til bestemte tilbud. 

 
Såfremt borgeren er berettiget til en almen plejebolig, har borgeren ret til frit valg blandt disse 
boliger uanset boligens beliggenhed. 
 
Borgeren har frit boligvalg uanset geografi, hvis: 

- Plejeboligen kan dække borgerens behov. 
- Plejeboligen ikke er væsentlig dyrere end det tilbud, Velfærdsrådgivningen har givet.  

Plejeboligens merudgift må ikke overstige 20 %. 
 
Borgere fra andre kommuner kan blive optaget på venteliste i Hedensted Kommune. 
 
Hvis der opstår venteliste, sker tildeling af en ledig plejebolig til den ansøger på ventelisten, som 
har det største aktuelle behov. 
 
Plejebolig i et demensafsnit 
Borgeren kan få en bolig på et plejehjem med demensafsnit, hvis: 
- borgeren har en lægeligt diagnosticeret demens, eller vurderet med tilsvarende symptomer 
- borgeren har behov for en særlig indsats pga. 

o udadreagerende adfærd  
o er til fare for dig selv  
o har angst/uro  
o en længerevarende forstyrret døgnrytme 
o en adfærd der kræver støtte i sociale sammenhænge 

- borgeren har behov for at bo i overskuelige rammer, hvor personalet er uddannet til at va-
retage dine særlige behov. 

 
Plejebolig i anden kommune 
Hvis borger ansøger om en plejebolig i en anden kommune skal borger søge gennem Hedensted 
Kommune. Når ansøgningen er godkendt i Hedensted Kommune sendes papirerne videre til den 
kommune, hvor den ansøgte plejebolig ligger. Først når ansøgningen er godkendt i begge kom-
muner, kommer borger på venteliste. 
 

Hvem behandler 

ansøgningen? 
 

Velfærdsrådgivningen, Rådgivningen Senior og Hjælpemidler, Vestergade 7-9, 8723 Løsning. 
 

 
 



PLEJEBOLIG 

Politisk godkendt den [indsæt dato]  Side 3 af 3 

 


