Ansøgning om plejebolig

Vejledning:
Ansøgningsskemaet kan udfyldes elektronisk på Aabenraa Kommunes hjemmeside, ved brug
af NemId. Her kan ansøges både på egne vegne, og på vegne af borger som ikke selv er i
stand til at udfylde ansøgningsskema.
1. Ansøgeren skal underskrive ansøgningen og være i stand til at give informeret
samtykke til ansøgningen.
2. Ved digital og papirsansøgning, hvor ansøger ikke kan underskrive og give informeret
samtykke, skal der vedlægges dokumentation for fremtidsfuldmagt og/eller værgemål.
3. Du bedes så vidt mulig besvare alle spørgsmål i ansøgningen, evt. vedlægge bilag.
4. Når ansøgningen er modtaget i Visitation & Understøttelse, får du et kvitteringsbrev.
5. Visitation til venteliste til plejehjem sker efter en vurdering af din samlede situation.
6. Når din ansøgning er behandlet, får du en skriftlig afgørelse tilsendt.
7. Såfremt der er ændringer i din situation, er det vigtigt, at give besked til Visitation &
Understøttelse.

Oplysninger på ansøger:
Navn
Cpr. nr.
Adresse og postnr.
Telefon
Evt. oplysninger på
partsrepræsentant.
Statsborgerskab: ___________________
Hvis du ikke er dansk statsborger, skal opholdstilladelse vedlægges.
Ønsker evt. ægtefælle/samlever at flytte med:
 󠄀󠄀 ja
 󠄀󠄀 nej
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Der kan ikke ansøges både på generel og specifik venteliste på samme tid.
A. Søger optagelse til plejebolig i Aabenraa Kommune uanset placering
Den generelle venteliste

 󠄀󠄀

Hvis du ikke ønsker en plejebolig på et specifikt plejehjem, optages du på kommunens
generelle venteliste.
Optagelse på den generelle venteliste betyder, at du er omfattet af reglerne om
plejeboliggaranti. Her skal kommunen tilbyde dig et plejebolig inden for 2 måneder jf.
plejeboliggarantien.
B. Søger optagelse på bestemte plejehjem i Aabenraa Kommune
Den specifikke venteliste

 󠄀󠄀

Hvis du ønsker en plejebolig på et specifikt plejehjem, bliver du optaget på stedets
venteliste. I ansøgningen kan du vælge op til 3 plejehjem i prioriteret rækkefølge.
Den specifikke venteliste er ikke omfattet af plejeboliggarantien, og du har derfor ikke krav
på en plejebolig inden for 2 måneder.
1
2
3

C. Søger optagelse i anden kommune

 󠄀󠄀

Hvis du søger om optagelse på venteliste til en plejebolig i en anden kommune, ansøger du
på lige vilkår som ved den specifikke venteliste. Du må gerne søge plejebolig på den
specifikke venteliste i Aabenraa, samtidig med ansøgning til anden kommune.
Både bopælskommune og ansøgningskommune skal godkende dig til en plejebolig, før du
kan optages på venteliste jf. dobbeltvisiteringskravet.
Angiv kommunens navn / postnummer:
Oplys gerne specifikke adresser på ønskede plejehjem:

Jeg giver samtykke til, at Visitation & Understøttelse til brug for behandlingen af denne
ansøgning kan:
Ja

Nej
Indhente / videregive oplysninger fra leverandøren af personlig og praktisk hjælp
Indhente / videregive oplysninger fra hjemmesygeplejen
Indhente / videregive oplysninger fra bopælskommunen

Dato og underskrift:

Dato

Ansøgerens underskrift

Ønsker du ikke, at der ikke gives samtykke til indhentning af oplysninger, skal Visitationen
behandle din ansøgning på oplysninger, der er til rådighed, hvilket kan få betydning for
afgørelsen.
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Årsag til ansøgning, samt helbredsoplysninger, som påvirker din evne til at klare dig
i hverdagen

Nuværende hjælpeforanstaltninger
Modtager du hjemmehjælp?

󠄀 nej

 󠄀󠄀 ja

Modtager du hjemmesygepleje?

󠄀 nej

 󠄀󠄀 ja

Modtager du privat hjælp?

󠄀 nej

 󠄀󠄀 ja, (til hvad)

Bruger du hjælpemidler?

󠄀 nej

 󠄀󠄀 ja, (hvilke)

Benytter du dagcenter?

󠄀 nej

 󠄀󠄀 ja

Kan du selv tilkalde hjælp via telefon
eller nødkald?

󠄀 nej

 󠄀󠄀 ja

Har du behov for hjælp om natten?

Beskriv:

Egen læge:
Navn
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Telefon
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Bilag
Oversigt over plejehjem i Aabenraa Kommune
Plejehjemmet Kirketoften
Plejehjemmet Lergården
Plejehjemmet Grønnegården
Rise Parken
Plejehjemmet Birkelund
Plejehjemmet Rønshave
Plejehjemmet Bovrup
Plejehjemmet Ny Grønningen
Plejehjemmet Enggården

Aabenraa Kommune
Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Kirketoften 60, Løjt Kirkeby
6200 Aabenraa
Lergård 88-98
6200 Aabenraa
Langrode 11
6200 Aabenraa
Rise Bygade 62 A
6230 Rødekro
Kobbermøllevej 50a
6340 Kruså
Padborgvej 20, Bov
6330 Padborg
Nørrekær 15, Bovrup
6200 Aabenraa
Grønnevej 32
6360 Tinglev
Engløkke 30
6372 Bylderup-Bov

3 boliger til
ægtepar

2 boliger til
ægtepar

16 boliger til
ægtepar
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