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10 dages forespørgsel fra Liberal Alliance vedr. visitation til  
plejehjem 

 

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har modtaget Liberal Alliances 

byrådsgruppes nedenstående forespørgsel, som herved besvares. 

 

Hvilke informationer modtager borgere i forbindelse med visitering til et ple-

jehjem? (Hvis der forefindes en folder, eller andet informerende materiale, 

bedes dette fremsendt som bilag til besvarelsen). 

 

Svar: Der er lavet en pjece som fortæller, hvad et plejehjem er. Pjecen skal 

medarbejderne udlevere til borger/pårørende. Informationspjecen er tilgæn-

gelig via dette link: http://www.aarhus.dk/da/borger/aeldre/paaroerende/til-

paaroerende-ved-plejehjem.aspx 

 

Hvad er proceduren for at inddrage pårørende til den ældre?  

 

Svar: Det er vigtigt, at de pårørende til et menneske, der skal visiteres til ple-

jehjem, oplever at de bliver involveret og vejledt i processen, da de har en 

særlig tilknytning til den ældre. Pårørende vil næsten altid blive inddraget, da 

borgerne i denne livssituation har behov for støtte og hjælp i beslutningen. 

Det samme gælder i forhold til de praktiske forhold under flytningen. Der kan 

dog være forskellige forhold i familierne, som gør at borgerne ikke ønsker 

inddragelse af de pårørende, eller bestemte af dem. Derfor skal den ældre 

først give samtykke til inddragelsen. 

 

Hvilke informationer modtager de pårørende?  

 

Svar: I forbindelse med visitationen modtages den vedlagte pjece. Herud-

over informeres de pårørende om hvor på kommunens hjemmeside, der kan 

findes supplerende oplysninger om de enkelte plejehjem. 

 

Er man omfattet af ventelistegarantien, hvis man vælger et plejehjem efter 

eget ønske? 

 

Svar: Nej 

 

Hvis nej, hvad er årsagen til dette? 

 

Svar: Ved ønske om en bolig i et specifikt plejehjem, er det ikke muligt at 

give en garanti for en bolig inden for en given periode. Det kræver dels at 

der overhovedet bliver en ledig bolig og dels at man er den ansøger, som ud 

fra en konkret vurdering, har det største behov for boligen. Ventelistegaran-

tien gælder derfor kun ansøgere, som er åbne overfor tilbud i hele kommu-

nen. 
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Hvis nej, hvordan og hvornår bliver borgeren, og eventuelle pårørende, ori-

enteret om konsekvenserne af dette valg? 

 

Svar: Det skal de informeres om ved visitationsbesøget. 

 

I hvilket omfang bliver borgere visiteret til plejehjem orienteret om mulighe-

den for at vælge et friplejehjem (privat plejehjem)? 

 

Svar: Vi har opdateret boligkataloget, så det omfatter alle boliger i Aarhus. 

Informationen om konkrete plejehjem tager afsæt i ansøgers og pårørendes 

interesse i de pågældende steder. Interessen handler som regel om geo-

grafi. Søges der en bolig i det sydlige Aarhus, vil det være naturligt at orien-

tere om friplejehjemmet i Slet. 
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