Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger
Lovgrundlag
Plejeboliger er omfattet af Lov om Social Service § 192. Lov om Almene boliger § 5 stk. 2.

Hvilket behov dækker ydelsen
Plejeboliger tildeles ældre med varig og betydelig nedsat funktionsevne.Plejeboliger
dækker borgerens behov for en bolig med særlig indretning og for at få en omfattende
pleje.

Hvad er formålet med ydelsen
At sikre egnede boligtilbud til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, som har behov for omfattende pleje, omsorg og socialt samvær.

Hvem er berettiget til at modtage ydelsen
Borgere i Jammerbugt Kommune er i henhold til gældende lovgivning ansvarlige for egen
boligsituation, men ved særlige behov kan man søge en plejebolig.
Ved tildeling af en plejebolig tages der hensyn til, hvordan borgeren klarer hverdagen med
hensyn til:








Personlig pleje
Praktiske opgaver
Hvordan borgeren færdes i og uden for sit hjem
Borgerens mentale og psykiske situation
Borgerens sociale relationer
Borgerens aktuelle helbredstilstand
Borgerens nuværende boligsituation

Der bliver i vurderingen lagt vægt på om:




Borgerens funktionsevne er nedsat i en sådan grad, at der er behov for personlig
pleje og/ eller omsorg de fleste af døgnets timer.
Borgerens psykiske funktionsevne er nedsat i en sådan grad, at der er behov for
guidning og hjælp til at strukturere døgnet og
de daglige gøremål.

Borgeren har behov for et beskyttet miljø, som ikke kan tilgode ses i den nuværende bolig.
Nuværende bolig begrænser borgerens mulighed for at modtage pleje på grund af krav til
et sikkert arbejdsmiljø for personalet. Alder og ensomhed er ikke i sig selv kriterier for at få
en plejebolig. At den nuværende bolig er for stor, eller haven er blevet uoverskuelig er

heller ikke kriterier for at få en plejebolig.
Hvordan søger man en kommunal plejebolig
Ansøgningsskema fås ved henvendelse: til Borgerservice tlf.:
7257 7777 (ma- ons 10-14, to 10-17, fre 08-13 Visitator tlf.: 7257 7590 (manfre 08-12) www.jammerbugt.dk

Hvad er kommunens kvalitetsmål
Når ansøgningsskemaet er indsendt, går der højest 10 hverdage før en visitator fra
Myndighedsafdelingen kontakter borgeren for at aftale et visitationsbesøg.
Borgeren kan invitere en pårørende eller en anden bisidder med til samtalen.
Ved visitationsbesøget udfylder visitator sammen med borger en funktionsvurdering, som
danner grundlag for behandlingen af ansøgningen i visitationsudvalget.
Visitator kan have brug for at indhente oplysninger hos andre for at få sagen tilstrækkelig
belyst. I disse tilfælde skal borgeren give sit samtykke først.
Ansøgningen vil blive behandlet på boligvisitationsmøde.
Ansøgningen, funktionsvurderingen og evt. supplerende oplysninger, samt Jammerbugt
Kommunes kriterier for visitation til en plejebolig danner baggrund for afgørelsen om
tildeling af en bolig.
Borgeren vil snarest efter boligvisitationsmødet få skriftligt svar på ansøgningen. Såfremt
borgeren bevilges en plejebolig og der ikke er ledige boliger optages borgeren på
venteliste (Læs mere under Hvad betyder dit valg.). Når der bliver en ledig plejebolig,
tilbydes denne til den borger, der ud fra en faglig vurdering har det største plejebehov. Der
tages så vidt muligt hensyn til borgerens ønsker vedr. beliggenhed. Kun i det tilfælde, hvor
der ikke er afgørende forskelle i behovet hos borgere på venteliste, tildeles boligen efter
anciennitet på ventelisten.

Bolig i en anden kommune/ansøgere fra andre kommuner
Ansøgere, der af deres bopælskommune er visiteret til en plejebolig, har ret til frit at vælge
et lignende boligtilbud i en anden kommune. Det er dog en forudsætning, at pågældende
borger også opfylder tilflytningskommunens kriterier for visitation til en plejebolig. Der vil
således ske en visitation til bolig både i fra flytningskommunen og i tilflytningskommunen.

Plejeboliger i Jammerbugt Kommune
Kommunale plejecentre
Birkelse Plejecenter (Dirakon), Birkevangen 2, 9440 Aabybro (9824 3100)
Solbakken Plejecenter (alm. plejeboliger og demensplejeboliger)
Solgården Plejecenter (Aleris) (alm. plejeboliger og demensplejeboliger
Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev(7257 8710 / 7257 8582)
Aabybro Plejecenter (Diakon)(alm. plejeboliger og demens plejeboliger)
Vestergade 30, 9440 Aabybro (9824 2155)
Pandrup Plejecenter, Bredgade 101, 9490 Pandrup (7257 8630)
Saltum Plejecenter (Aleris), Nolsvej 10, 9493 Saltum (7257 8750)
Kaas Plejecenter (demensplejeboliger), Gammelgaardsvej 44, 9490
Pandrup (7257 8740)

Friplejeboliger
Brovst Friplejehjem,Stationsvej 18, 9460 Brovst
(7877 7800)

Garanti eller Frit valg af plejebolig- valget er dit
Lov om Social Service § 192a
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et
plejehjem, jf. § 192 eller for en almen plejebolig, jf. § 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v.,
en sådan plads eller bolig senest 2 måneder efter optagelse på venteliste.
Stk. 2 Garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt et bestemt
plejehjem eller en bestemt almen plejebolig efter reglerne i § 58a i lov om almene boliger
m.v.

Hvad betyder dit valg
Når Socialafdelingen har godkendt dig til en plejebolig, kan du vælge at blive optaget på:



Garantiventeliste: Du vil få tilbudt en plejebolig i Jammerbugt Kommune, senest 2
måneder efter, at du er godkendt til en plejebolig
Specifikke venteliste. Du kan selv bestemme, hvilket plejecenter du ønsker at bo
på.

Garantiventeliste
Hvis du vælger at være på ’’garantiventeliste’’, er du omfattet af plejeboliggarantien, og
Jammerbugt Kommune skal, jfr. lovgivningen tilbyde dig en plads indenfor 2 måneder,
men du kan i så fald ikke selv vælge et bestemt plejecenter.
Specifikke venteliste
Hvis du vælger at være på ’’den specifikke venteliste’’, er du ikke omfattet af plejeboliggarantien, men du har ret til, at vælge en bestemt bolig. Der vil i så fald ikke være en
tidsfrist for, hvornår du får tilbudt en bolig.

Hvis du opholder dig på en aflastningsplads
Hvis du opholder dig på en aflastningsplads, og er blevet godkendt til en plejebolig, vil du
blive betragtet som omfattet af plejeboliggarantien, og være på ’’garantiventeliste’’.
Ønsker du imidlertid ikke den tilbudte bolig, kan du ikke fortsat være på aflastningspladsen, men du må flytte i eget hjem. Hvis du vælger at flytte ind i den tilbudte bolig, er du
velkommen til efterfølgende at komme på ’’den specifikke venteliste’’, indtil du får dit ønske
opfyldt.

Hvis du vil skifte venteliste
Du kan til enhver tid ændre din beslutning om hvilken venteliste, du ønsker at stå på. Hvis
du flytter fra ’’den specifikke venteliste’’ til ’’garantiventeliste’’, vil de 2 måneders garanti
tælle fra den dato du skifter venteliste.

Ægtefælle
Hvis en ægtefælle også ønsker at komme i en plejebolig som ’’rask ægtefælle’’, kan I
ønske bolig på begge ventelister. Du kan godt få et andet tilbud i ventetiden, hvis du har
behov for det.
Ægtepar boliger
På tre af kommunens plejecentre er der mulighed for at etablere en ægtepar stue, altså en
lejlighed hvor begge ægtefæller kan bo i samme lejlighed.
Der kan etableres en ægtepar stue på Solgården, Aabybro og Pandrup plejecenter. Der er
kun en lejlighed på hver af ovennævnte Plejecentre.
Hvis der er et ægtepar i en ægtepar lejlighed udelukker det ikke, at et andet ægtepar
visiteres til samme plejecenter, men da bliver det på en stue til hver af ægtefællerne.

Klage
Afgørelsen kan påklages. Klagen skal indgives mundtligt eller skriftligt inden 4 uger fra
modtagelse af afgørelsen.

Klagen skal sendes til: Jammerbugt kommune, Toftevej 43,9440 Aabybro
Jammerbugt Kommune vil herefter revurdere afgørelsen og såfremt afgørelsen fastholdes,
videresendes klagen til behandling i Ankestyrelsen.
Kontakt ved personligt fremmøde
Myndighedsafdelingen, Stationsvej 20, 9460 Brovst
7257 7297

Kontakt til visitator
Myndighedsafdelingen,Stationsvej 20, 9460 Brovst
7257 7590 e-mail: visitator@jammerbugt.dk

Telefontider
Mandag – fredag 08.00 - 12.00

Postadresse
Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro

Noter

