Ansøgning om plejebolig
Navn: ____________________________________

Cpr. nr.: __________________-_________

Adresse: _____________________________________ Postnr.: _______________
Tlf.nr.:_____________
 Jeg ønsker at min ægtefælle/samlever kan flytte med
 Jeg giver tilladelse til, at svar på ansøgning og kommunikation om denne sendes til nedenstående
pårørende:
Navn:________________________________________ Relation:________________________
Adresse:_____________________________________________________
CPR:_________________- _________ Tlf.nr.:___________________
 Jeg (pårørende) oplyser mit cpr.nr og giver derved samtykke til, at Gladsaxe Kommunes Visitation
benytter mit cpr.nr til at sende afgørelsen på denne ansøgning og kommunikation om denne til min
E-Boks
 Jeg (pårørende) oplyser ikke mit cpr.nr og er derved indforstået med at afgørelse på denne ansøgning og kommunikation om denne foregår ved post, der sendes med PostNord. (Leveringstid 510 hverdage)

Jeg ansøger om plejebolig i:
 Gladsaxe Kommune (afkryds på bagsiden, hvor du ønsker at søge plejebolig)
 Plejebolig i anden kommune
Hvilken anden kommune: ________________________________________
Jeg giver samtykke til, at de oplysninger vi har indsamlet i forbindelse med ansøgningen, sendes til
den anden kommune / de andre kommuner jeg søger i. JA NEJ
Jeg giver samtykke til, at Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen henter de helbredsmæssige og sociale oplysninger, der er nødvendige for behandling af ansøgningen. JA NEJ

Dato og underskrift: _____________________________
Har du spørgsmål i forbindelse med din ansøgning, kan du ringe til Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen på telefon 39 57 55 53
Ansøgningen sendes til:
Gladsaxe Rådhus
Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen
Visitationen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Ansøgning om plejebolig. Side 1

Plejeboliger
Har du brug for en plejebolig hurtigt, skal du søge plejebolig med plejeboliggaranti.
Ønsker du at bo et bestemt sted, skal du søge uden plejeboliggaranti.

Med plejeboliggaranti:
Søger du plejebolig med plejeboliggaranti, tilbydes en plejebolig inden 2 måneder fra godkendelsesdato.
Jeg søger plejebolig med plejeboliggaranti

__________________________________________________________________________
___________
Uden plejeboliggaranti:
Søger du plejebolig uden plejeboliggaranti, er du ikke omfattet af plejeboliggarantien.
Jeg søger plejebolig uden plejeboliggaranti
(Sæt kryds, hvor du ønsker en plejebolig og understreg om der ønskes 1 eller 2
rums bolig)
Plejehjemmet Hareskovbo, Skovalleen 8, 2880 Bagsværd.
82 boliger: 79 boliger på 1 rum, 3 ægteparboliger på 2 rum
Egegården Plejeboliger, Klausdalsbrovej 213/Signalvej 95, 2860 Søborg,
129 boliger: 56 boliger på 1 rum, 73 boliger på 2 rum
Møllegården Plejeboliger, Bagsværd Møllevej 9, 2800 Kongens Lyngby.
91 boliger: 38 boliger på 1 rum, 53 boliger på 2 rum
2 rums boligerne på afd. 2 er velegnet til ægtepar
Modtager du som enlig kun social pension, kan huslejen blive for stor i 2 rums boligerne.
Rosenlund Plejeboliger, Mørkhøjvej 336, 2860 Søborg,
140 boliger: 70 boliger på 1 rum, heraf 56 demens boliger, 56 boliger på 2 rum, heraf 14
ægteparboliger
Bakkegården Demensboliger, Taxvej 18 - 20, 2880 Bagsværd,
107 demens boliger, alle på 1 rum
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Orientering om plejeboliger i Gladsaxe Kommune
Betingelserne for at få en plejebolig:
Dit behov for hjælp skal være så omfattende, at du ikke kan klare dig i hjemmet, selv med hjælp fra
familie og/eller kommunens tilbud.
Du skal have behov får hjælp over hele døgnet.
Der er to typer plejeboliger: Almindelige plejeboliger og demensplejeboliger.
Visitationen afgør hvilken type plejebolig, du kan godkendes til.
Fysisk handicappede borgere kan godkendes til en almindelig plejebolig, hvis de har et plejebehov
der berettiger til det.
Demensplejeboliger er til borgere, der har demens og som har en udadreagerende adfærd eller et
behov, der ikke kan tilgodeses i en almindelige plejebolig.
Borgere med særlige behov, der har behov for en plejebolig, som følge af for eksempel udviklingshæmning, hjerneskade og psykosociale handicaps, vil blive anbefalet at søge Seniorcenter Rosenlund.
Målsætning for visitation til bolig:
Din ansøgning om plejebolig bliver behandlet inden 20 arbejdsdage efter modtagelse.
Søger du plejebolig under plejeboliggarantien, tilbydes en plejebolig inden 2 måneder.
Særlige ønsker betyder længere ventetid.
Hvis du har behov for en midlertidig plejeplads, indtil du kan flytte i en plejebolig, vil du blive tilbudt
en plejebolig under plejeboliggarantien. Det betyder, at du skal acceptere det første tilbud, du modtager.
Du kan efterfølgende vælge at stå på venteliste til den plejebolig du specifikt ønsker. (Vær opmærksom på, at der skal betales indskud igen, men at der også sker tilbagebetaling af en del af det første
indbetalte indskud).
Der er frit valg af plejeboliger. Det vil sige, at borgere, der er godkendt til plejebolig i Gladsaxe Kommune, også kan søge plejebolig i anden kommune. Dette kræver, at den anden kommune kan godkende ansøgningen.
Ægtefæller og samlevende partner til godkendte borgere har ret til at flytte med i en plejebolig for
ægtepar.
Der kan ikke bo par i en demensbolig.
Hvis du ikke ønsker den tilbudte plejebolig, vil du stadig stå på ventelisten. Hvis du takker nej til tilbuddet om plejebolig 3 gange, vil du som udgangspunkt blive kontaktet af visitationen inden du
eventuelt slettes af listen.
Du skal betale indskud, husleje, forbrug af vand, varme og el, som ved alle andre lejeboliger. Priserne følger gældende lovgivning.
Overordnede målsætninger for plejeboliger
Når en plejebolig tilbydes har du 7 dage til at se boligen og overveje tilbuddet.
Hvis du er på en rehabiliteringsplads eller midlertidig plejeplads og plejeboligen er klar til indflytning, skal indflytningen ske inden 3 hverdage.Du skal kunne dokumentere, at du har betalt indskud
og husleje og underskrevet lejekontrakten, før du kan flytte ind i plejeboligen.
Yderligere information: https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/seniorer/boliger_for_seniorer
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