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Plejebolig

Har du behov for omfattende pleje og støtte i din hverdag, kan du
søge om, at komme på venteliste til en plejebolig.

Ansøgning
Ansøgning om plejebolig kan du hente på Halsnæs Kommunes
hjemmeside: www.halsnaes.dk eller rekvireres i Visitationen, telefon
4778 4344. Ansøgningen mailes til Visitationen, sundhed@halsnaes.dk
eller sendes som brev til: Halsnæs Kommune, Visitationen,
Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.
Når din ansøgning er modtaget i Visitationen, vil du få besøg af en
visitator, som udarbejder en vurdering af dit fysiske og psykiske
funktionsniveau.
Vurdering
Boligvisitationsudvalget vurderer din ansøgning ud fra følgende
visitationskriterier:
 Varig fysisk funktionsnedsættelse.
 Varig mental/psykisk funktionsnedsættelse.
 Behov for personlig hjælp og pleje i væsentligt omfang.
 Behov for tæt personalekontakt døgnet rundt.
Desuden tages der hensyn til, om din livskvalitet er påvirket af isolation
og ensomhed, uhensigtsmæssige boligforhold samt sundhedsskadelige
forhold. Visitationen vurderer også, om der er andre tilbud, der kan
hjælpe dig, så du kan forblive i eget hjem.
Eventuel ægtefælle/samlevers ressourcer indgår i den samlede
vurdering.
Afgørelse
Boligvisitationsudvalget træffer afgørelse om optagelse på ventelisten.
Sagsbehandlingstiden er maksimalt to måneder efter modtagelse af din
ansøgning. Der kan være behov for, at indhente supplerende oplysninger
fra din læge, hjemmeplejen eller Visitationen. Du modtager en skriftlig
afgørelse umiddelbart efter Boligvisitationsudvalgets beslutning.

Venteliste
Hvis du er berettiget til en plejebolig, bliver du optaget på en venteliste.
Boligvisitationsudvalget foretager altid en vurdering og en prioritering af,
hvem på listen der har størst behov hver gang, der er en ledig bolig.
Når du udfylder din ansøgning er det vigtigt, at du skriver, hvor du
ønsker at bo. Boligvisitationsudvalget vil forsøge at opfylde dit ønske. Du
kan dog blive tilbudt en bolig et andet sted i kommunen.
Du har mulighed for, at besøge plejecentrene i kommunen, før du
vælger, hvor du ønsker at bo. Du skal aftale tid med administrationen på
de forskellige centre. Se kontaktoplysninger på sidste side.
Fritvalgs venteliste
Hvis du ønsker at bo på et bestemt plejecenter, optages du på venteliste,
hvor du ønsker at bo. Ventetiden varierer.
Garanti venteliste
Hvis du ikke har krav/ønsker om et bestemt plejecenter, optages du på
en garanti venteliste. Her står du på venteliste til plejebolig til alle
kommunens plejecentre. Du vil få tilbudt en bolig, senest 2 måneder
efter du er optaget på ventelisten til plejebolig.
Hvis du opholder dig på en midlertidig døgnplads, er du omfattet af
garanti ventelisten. Det er ikke muligt at vente på et specifikt plejebolig
ønske.
Tildeling af bolig
Når du kommer i betragtning til en ledig bolig, modtager du et skriftligt
tilbud, som du skal acceptere inden for 5 dage. Du skal påregne en
hurtig overtagelse af boligen.
Økonomi
Husleje og indskud afhænger af den enkelte boligs størrelse og placering
på plejecentret.

Se mere om plejeboliger i Halsnæs Kommune på
www.halsnaes.dk
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