TJEKLISTE
Indflytning i plejebolig eller på plejehjem
Få flere gode råd på www.aeldresagen.dk/tjekliste-plejebolig

1. Bed om en indflytningssamtale
Når der er tildelt en plejehjemsplads, er det en
rigtig god idé at holde en indflytningssamtale. Hvis
plejehjemmet ikke tilbyder en samtale, så bed selv
om den.

OPSAGT

2. Opsig den nuværende bolig til
tiden
Undersøg betingelserne for opsigelse af den
nuværende bolig i så god tid som muligt, inden du
– eller en du kender – skal flytte i plejebolig eller på
plejehjem.

3. Tjek og underskriv lejekontrakt
på plejebolig
Tjek lejekontrakten for plejeboligen, og overvej at få
et par ekstra øjne på, inden du skriver under. Husk
at aflæse el, vand og varme.

4. Få en fuldmagt
Hvis du er pårørende til en, der skal flytte i
plejebolig eller på plejehjem, så undersøg, om der
er behov for en fuldmagt.

5. Fritagelse for obligatorisk 		
selvbetjening i forbindelse med
ansøgninger
Det er som udgangspunkt obligatorisk at søge
digitalt, når du skal søge offentlige ydelser. Hvis du
har det svært med det digitale eller ikke har NemID,
kan du blive fritaget for at søge digitalt. Henvend dig
i stedet i Borgerservice.

6. Tegn forsikring
Du er selv ansvarlig for at være tilstrækkeligt
forsikret i plejeboligen eller på plejehjemmet, så
husk at opsige gamle forsikringer og at tegne nye.

Ring gratis til Ældre Sagens rådgivning og
få svar på alt om plejebolig og plejehjem:

Tlf. 80 30 15 27
7. Er der brug for indskudslån?
Det er muligt at søge om lån til indskud i pleje
boligen i den kommune, hvor boligen ligger. Du
søger om indskudslån digitalt via www.borger.dk.

8. Meld flytning på www.borger.dk
Den nye adresse skal oplyses senest fem dage efter

indflytningen i plejebolig eller på plejehjem. Du
melder flytning digitalt på www.borger.dk.

9. Søg boligydelse
Du skal søge om boligydelse senest en måned
efter indflytningen, for at du kan få boligydelse
fra indflytningsdatoen. Søg om boligydelse på
www.borger.dk.

10. Brug for økonomisk hjælp til
flytningen?
Hvis du skal flytte på plejehjem eller i plejebolig,
er pensionist og ikke har økonomiske midler til
at betale for flytningen, kan du søge om det,
der hedder personligt tillæg. Du søger på
www.borger.dk.

11. Få økonomisk støtte
Hvis det økonomiske råderum er meget lille,
efter der er betalt husleje, el, varme og betalt for
servicepakkerne, er det muligt at søge om personligt
tillæg. Søg om personligt tillæg på www.borger.dk.

12. Obligatoriske betalinger/ 		
valgfrie servicepakker
Som indflytter på plejehjem skal du og dine
pårørende tage stilling til en række forskellige
tilbud og ydelser, plejehjemmet tilbyder. Tal med
plejehjemmet om tilbud og muligheder.

NOTER

