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Flytte i plejebolig

At flytte i plejebolig
Kære kommende borger i en plejebolig i Holbæk Kommune.

Vi har erfaring for, at der ofte opstår mange spørgsmål i forbindelse med flytning til en plejebolig. Vi
ønsker med denne folder at i mødekomme nogle af disse spørgsmål.
Du eller din familie er velkommen til at kontakte din visitator, din hjemmeplejeleverandør eller dit
plejecenter for spørgsmål om flytning til plejebolig.

Indskud
Der betales et indskud til plejeboliger. Nogle plejeboliger udlejes via Holbæk Kommune og andre udlejes via boligselskaber.
Hvis du har behov for lån til indskud til en af Holbæk Kommunes plejeboliger, kan der søges om
dette elektronisk (brug af NEM ID) på www.borger.dk eller ved henvendelse til Borgerservice på telefon 72 36 36 36.
Hvis du har behov for lån til indskud til en plejebolig via boligselskab, skal ske henvendelse til boligselskabet.
Boligydelse er et tilskud til huslejen, som skal søges elektronisk (brug af NEM ID) på www.borger.dk
eller ved henvendelse til Borgerservice på telefon 72 36 36 36.
Boligydelse kan også søges, selv om man har en ægtefælle, som bliver boende i den nuværende bolig. Begge ægtefæller skal i dette tilfælde have beregnet på deres pension på ny.
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Husleje
Huslejen kan som hovedregel betales via din pensionsudbetaling.
Du får tilsendt en fuldmagt, som du skal underskrive, således at det er muligt, at huslejen bliver betalt via pensionen.
Hvis du ikke underskriver fuldmagten, vil du få tilsendt et girokort fra opkrævningsafdelingen i Holbæk Kommune.
Girokortet kan efterfølgende tilmeldes betalingsservice.

Syn af lejlighed og udlevering af nøgler
Inden indflytningen foretages syn af din nye bolig. Dette udføres af dig og din familie sammen med
en teknisk servicemedarbejder eller det pågældende boligselskab.
Nøglerne til boligen udleveres som hovedregel, når boligen er synet.
Udlevering af nøgle forudsætter, at indskuddet til boligen er betalt eller eventuelt lånedokument i
forbindelse med lån til indskuddet er underskrevet og sendt til Holbæk Kommune.

Servicepakker
Når du flytter i en plejebolig, betaler du hver måned et samlet beløb for en servicepakke.
Servicepakken består af mad, drikke, sengetøj, håndklæder, håndsæbe, shampoo, rengørings- og
toiletartikler. Servicepakkens indhold og betaling er beskrevet i pjecen om Servicepakke, som udleveres ved indflytning.

Tøj
Du medbringer dit eget tøj. Dit tøj vaskes separat i vaskemaskine. Du bedes medbringe to dyner og
to hovedpuder.
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Medicin
Ved flytning skal du medbringe din medicin og doseringsæsker til 14 dage.
Når du bor i plejebolig betaler du selv for din medicin.
Vi har gode erfaringer med, at der laves aftale med apoteket om levering af medicinen på plejecenteret, og at betalingen foregår via betalingsservice.

Hjælpemidler
Ved flytning skal du medbringe dine hjælpemidler sammen med dine møbler og ejendele, medmindre du eller din familie har aftalt andet med medarbejderne på plejecentret.

Lægevalg
Du kan beholde din hidtidige praktiserende læge, såfremt afstanden til lægens konsultation er under
15 km.
Hvis dette ikke er tilfældet, skal du lave speciel aftale med din læge eller vælge en ny læge indenfor
15 km-grænsen fra din nye bolig.

Telefon
Hvis du ønsker egen fastnet telefon, arrangeres dette af dig eller din familie gennem dit telefonselskab.
Du skal betale abonnement m.m. efter aftale med telefonselskabet.
Der er nødkaldsapparatet i plejeboligen, så du kan tilkalde medarbejderne ved behov for hjælp uden
forudgående aftale.

Licens
Har du tv eller radio i din plejebolig, skal du betale licens som hidtil. Licenskontoret får automatisk
besked om, at du flytter.

Forsikring
Vi anbefaler, at du bibeholder din indbo- og ansvarsforsikring.
Det kan være en fordel at kontakte dit forsikringsselskab med henblik på en ændring i forsikringen.
Mange forsikringsselskaber har en form for miniforsikring, som er beregnet på en bolig i et plejecenter.

Bank
Vi anbefaler, at du beholder din hidtidige bankforbindelse. Du og din familie skal selv varetage din
økonomi, og derfor anbefaler vi, at du anvender betalingsservice, hvor det er muligt, og at du giver
din familie fuldmagt til at hæve kontanter til dig.
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Flytning
Du afholder selv udgiften til flytningen.
Du og din familie skal selv sørge for flytning, indretning, gardiner, lamper til såvel hyggebelysning
som arbejdsbelysning etc.
Vores erfaring er, at det er vigtigt, at boligen indrettes med møbler og personlige genstande, som
har betydning for dig, og gerne så din nye bolig minder dig om din tidligere bolig.
Det er vigtigt med en god hvilestol, billeder til væggene, familiefotos samt siddepladser til gæster.
Medarbejderne vejleder gerne inden indretning, så der er god plads til at komme omkring i boligen,
og så der tages hensyn til eventuelle hjælpemidler.
Løse og faste gulvtæpper frarådes af hensyn til faldrisiko, hjælpemidler og hygiejne.

Gode råd før flytning
Madlevering
Hvis du er tildelt madlevering fra Holbæk Kommune, bedes du kontakte visitationen på telefon 72 36
36 36 (mandage – fredage kl. 8.00-13.00) og meddele dato for din flytning. Visitationen informerer
din madleverandør.

Nødkald
Du bedes kontakte din visitator mellem kl. 8.00-9.30 eller visitationen på telefon 72 36 36 36 (mandage – fredage kl. 8.00-13.00) for aftale om nedtagning af dit nødkaldsapparat i din nuværende bolig.

Genoptræning på Sundhedscenteret
Hvis du er i gang med et genoptræningsforløb på Sundhedscenteret, bedes du kontakte Sundhedscenteret på telefon 72 36 76 80 (mandag – fredag kl. 8.00 – 12.00) angående din flytning. Sundhedscenteret vil informere chaufføren om din ændrede adresse.
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Dagcenter
Hvis du kommer på et dagcenter i Holbæk Kommune, bedes du kontakte dit dagcenter for oplysning
om, hvornår du flytter i plejebolig. Dagcenteret vil afmelde din kørselsordning.

Hjemmepleje / Privat leverandør af hjemmepleje
Du bedes informere din hjemmeplejeleverandør om, at du flytter i plejebolig, samt aftale, hvornår
du afslutter deres hjælp.

Nuværende bolig
Du skal opsige din nuværende bolig.

Opsigelse af plejeboligen
Ved flytning skal plejeboligen opsiges skriftlig. Opsigelsen skal sendes til Boligkontoret i Holbæk
Kommune eller til dét boligselskab, som administrerer lejemålet.
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Telefonliste
Samsøvej
SAMSØVEJ 43, 4300 HOLBÆK
TLF. 59 45 56 66

Elmelunden
LUNDEROSEVEJ 5, 4450 JYDERUP
TLF. 72 36 26 86

Kastaniely
VESTER HOVVEJ 1-3, 4520 SVINNINGE
TLF. 72 36 57 73

Stenhusbakken
Stenhusvej 21, 4300 Holbæk
Tlf. 72 36 30 41

Tysingehave
Pleje- og Dagcenter
SØNDERSTRUPVEJ 26, 4340 TØLLØSE
TLF. 59 21 18 00
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Visitationen
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
Telefon 72 36 36 36
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