KVALITETSSTANDARD 2021

Haderslev Kommune

5: Plejeboliger

Plejeboliger
Kvalitetsstandard 2021

Hvad er formålet med boligen?
Plejeboliger og plejecentre er et tilbud til dig, der har et stort behov for pleje og omsorg. Samtidig er det et
tilbud til dig, der ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem.
I folderen ”Godt at vide hvis du har brug for hjælp” kan du finde flere oplysninger om ansvar og forventninger,
vilkår ved modtagelse af hjælpen, APV-forhold, og meget mere.

Hvad omfatter boligtilbud?
Til en plejebolig er der tilknyttet personale hele døgnet, som kan hjælpe med personlige og praktiske
opgaver. Plejepersonalet vil samarbejde med dig, og støtte dig i dagligdagsaktiviteter, som har betydning for
dig.
Haderslev Kommune har udvalgte plejeboliger til dig, der lider af svær demens. Her er boligerne samlet i
mindre grupper i et skærmet miljø, og medarbejderne har særlige kompetencer.

Kriterier for tildeling af bolig
Visitationen foretager altid en konkret og individuel vurdering af behovet for en plejebolig, som for eksempel:
• Du har et plejebehov, der ikke længere kan dækkes i en almindelig bolig.
• Du har behov for, at der er personale i umiddelbar nærhed i døgnets 24 timer.
• Du kan ikke betjene en tryghedsalarm.
• Du har et vedvarende stærkt fysisk, psykisk og/eller socialt behov, som ikke kan dækkes af øvrige
kommunale tilbud.
Kriterier for optagelse på demensafsnit
Du skal som udgangspunkt være udredt for demenssygdom, og der skal foreligge en vurdering om, at ophold
på demensafsnit er det bedste tilbud til dig, fra for eksempel behandlende læge eller kommunens
demensenhed.
Ledige boliger bliver tilbudt til den person på ventelisten, som vurderes at have størst behov for boligen.

Hvordan søger du om en bolig?
Du kan søge om en bolig ved at udfylde en ansøgning digitalt: Link til digital ansøgning:
www.haderslev.dk/selvbetjening/soeg-plejebolig/ Din ansøgning skal være underskrevet af dig eller din
værge.
Hvis der gives afslag på dit ønske om at flytte i en plejebolig, har du mulighed for at klage over afgørelsen I
folderen ”Godt at vide, hvis du har brug for hjælp” kan du læse mere om, hvad der sker, når du søger om en
bolig og om hvordan du klager over en afgørelse.

Hvor ligger boligerne?
De forskellige boligtyper ligger fordelt i hele Haderslev Kommune.
Her kan du se, hvor boligerne ligger: www.haderslev.dk/service/bolig-og-byggeri/boliger-tilaeldre/plejeboliger/
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Plejeboliggaranti
Med plejeboliggarantien er du garanteret en plejebolig senest 2 måneder efter, der er truffet afgørelse om, at
du har behov for en plejebolig.
For at blive omfattet af plejeboliggarantien, skal du være indstillet på at tage imod et tilbud om plejebolig i
hele Haderslev Kommune.
Boligen der tilbydes, skal være indflytningsklar senest to uger efter udløb af 2-måneders fristen.
Siger du nej til et tilbud om en bolig fra den generelle venteliste, annulleres ventelistegarantien.
En ny frist starter fra det tidspunkt, du takker nej.
Hvis du takker nej flere gange, vil Visitationen genoptage ansøgningen og igen vurdere om du stadig er
berettiget til en plejebolig.
Hvis du ikke ønsker at være omfattet af plejeboliggarantien, står du på venteliste på det/de plejecentre, du
har ønsket.

Frit valg
Du kan frit vælge, om du ønsker at bo i en af Haderslev Kommunes boliger eller i en bolig i en anden
kommune.
Ansøgningsskemaet er det samme.
Det er dog en forudsætning, at du opfylder både hjemkommunens og tilflytningskommunens kriterier for
tildeling af bolig.
Hvis du ønsker en plejebolig i en anden kommune, kan du kontakte Visitationen, som kan fortælle mere om
det frie boligvalg.
Når du er godkendt til en plejebolig, er du velkommen til at besøge de plejecentre, som indgår i
overvejelserne. Besøget skal aftales på forhånd med det enkelte plejecenter.
Retten til frit valg af plejebolig omfatter også ret til, at din ægtefælle, samlever eller registrerede partner
fortsat kan indgå i husstanden, hvis begge ønsker dette.
I så fald skal den bolig, der tilbydes være egnet til to personer. I tilfælde af din død, vil den efterlevende have
ret til at blive boende i boligen. Hvis du dør inden I er tilflyttet plejeboligen, kan din ægtefælle, samlever eller
registrerede partner ikke indflytte boligen.

Når du får tilbudt en bolig
Når du får tilbudt en konkret bolig, har du 5 hverdage, til at tage imod tilbuddet.
Du skal betale husleje fra overtagelsesdatoen. Det forventes, at du flytter ind i boligen inden for en uge.

Særligt for dig på midlertidigt ophold
Hvis du er tildelt et midlertidigt ophold, kan du ikke forvente at blive på Rehabiliteringscentret i Haderslev eller
på Sommersted Plejehjem, indtil en anvist bolig bliver ledig. Efter det planlagte ophold, flytter du igen hjem
med den nødvendige hjælp.
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Hvad koster det?
For en plejebolig skal du betale indskud, husleje, el, varme, mv. efter nærmere fastsatte regler.
Der kan søges om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen. Dette vil afhænge af indkomstforhold. Du kan
selv beregne din boligstøtte på www.borger.dk.
I alle plejeboliger betales der desuden for kost, rengøring og tøjvask mv. Du kan frasige dig disse opgaver,
hvis du selv ønsker at løse disse opgaver. Aftaler skal indgås med det plejecenter, du flytter til.
Hvis du vælger at udføre opgaverne selv, kan personalet ikke hjælpe med disse opgaver.
De aktuelle takster findes på hjemmesiden De aktuelle takster findes på hjemmesiden
www.haderslev.dk/om-kommunen/oekonomi/takster-2020/
Du kan også få oplysninger om takster ved henvendelse til Visitationen.
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