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Plejebolig
Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 5, stk. 2 og § 54a. Serviceloven § 192a.

Definition af boligtype

Boligen er beliggende i et plejecenter med servicefunktioner i
huset. Der er personale døgnet rundt.

Hvordan kan jeg blive
godkendt?

Der bliver altid foretaget en konkret og individuel vurdering af
din situation, inden der tages stilling til, om du kan komme i
betragtning til plejebolig.
Følgende kriterier vurderes:
•
•
•
•

Du kan have behov for omfattende hjælp og pleje døgnet
rundt.
Plejeboligens specielle indretning kan i væsentlig grad
lette din dagligdag.
Du kan ikke klare dig i en ældrebolig.
Du er ude af stand til eller har meget vanskeligt ved at
udføre egenomsorg.

Du vurderes til at have et særligt stort behov for fysisk og psykisk
tryghed døgnet rundt.
Årsager der ikke berettiger
til godkendelse til plejebolig

•
•
•
•
•
•

Hvordan søger jeg en
plejebolig?

Alder.
Du kan ikke vedligeholde nuværende hus og/eller have.
Din nuværende bolig er for stor.
Du kan ikke længere håndtere din nuværende boligs
varmekilde.
Akut bolignød eller salg af nuværende bolig.
Skader på nuværende bolig.

Hvis du ønsker en plejebolig, kan du kontakte Visitationen.
Visitator foretager en individuel vurdering af dine behov ved et
besøg i dit eget hjem.
Hvis du kan godkendes efter kommunens kriterier, bliver der
lavet en plejeboligansøgning.
Inden for fire uger efter besøg udarbejder visitationen skriftligt
svar på godkendelse og optagelse på venteliste eller begrundet
afslag på din plejeboligansøgning.
Hvis du ønsker at din ægtefælle/samlever skal flytte med i
plejeboligen, er det muligt at tilbyde en ægteskabsbolig. Der er
ægteskabsboliger på Plejecenter Grønnegården og Grevinge
Plejecenter.

Årsager til du modtager
afslag på din
plejeboligansøgning

Hvor kan du søge plejebolig
I Odsherred Kommune

Du vurderes til ikke at opfylde kriterier for godkendelse ud fra
den individuelle vurdering.
Du ansøger på baggrund af kriterier, der ikke berettiger til en
plejebolig.
•
•
•
•
•
•
•
•

Plejeboliggaranti

Bobjergcentret, Asnæs
Grevinge Plejecenter, Grevinge
Fårevejle Plejecenter, Fårevejle Kirkeby
Plejecenter Bakkegården, Hørve
Plejecenter Solvognen, Højby
Baeshøjgård, Vig
Plejecenter Præstevænget, Nykøbing
Plejecenter Grønnegården, Nykøbing

Servicelovens § 192a, giver dig ret til at modtage et
plejeboligtilbud senest to måneder efter optagelse på
plejeboligventeliste, hvis du har søgt plejebolig i hele
kommunen.
Søger du en plejebolig på et eller flere specifikke plejecentre
bortfalder plejeboliggarantien.

Hvis du siger nej tak til et
tilbud om plejebolig

Hvis du afviser et tilbud givet med plejeboliggaranti, bortfalder
plejeboliggarantien og din ansøgning overgår til almindelig
venteliste.

Hvis du ønsker at flytte til
anden plejebolig i
kommunen

Hvis du ønsker at flytte til anden plejebolig inden for
kommunen, så kan du komme på venteliste.

Hvis du ønsker flytning til
plejebolig I anden kommune

Du skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med en eventuel
flytning til anden plejebolig.
Hvis du er godkendt til plejebolig i Odsherred Kommune, så kan
du søge om godkendelse til tilsvarende bolig i anden kommune.
Visitator udarbejder materiale og fremsender til
ønskede kommune.
Reglerne omkring plejeboliggarantien gælder for alle landets
kommuner.

Anke- og klagemuligheder

Du vil modtage en klagevejledning sammen med din afgørelse.
Se endvidere på kommunens hjemmeside.

