Kvalitetsstandard 2019
Plejebolig ABL §5, stk. 2
Hvilke aktiviteter indgår i
standarden

Visitering til plejebolig.

Hvad er lovgrundlaget?

Almenboligloven § 5, stk. 2
Plejeboliger er defineret som almene ældreboliger, hvor der til
den samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med
behov for omfattende service og pleje efter serviceloven.
Afgørelsen om plejebolig træffes af visitationsudvalget i Sundhed
og Omsorg ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens
samlede situation, kommunens serviceniveau og lov om almene
boliger m.v. §54 a.

Hvem kan modtage
standarden?

Personer med omfattende behov for pleje og omsorg.
•
•
•
•

Standarden omfatter
typisk /hyppighed

Borgere, der har behov for, at der er personale tilstede
hele døgnet
Borgere, der ikke er i stand til selv at tilkalde hjælp
Borgere, hvor hjælpebehovet ikke er forudsigeligt
Terminale/døende

Myndigheden foretager en konkret og individuel
helhedsvurdering.
Sagsbehandlingstid: 4 uger
Der er sundhedsfagligt personale til rådighed hele døgnet.
Personalet udfører hjælp efter SEL§ 83. Jf. kvalitetsstandard for
Personlig pleje og praktisk hjælp.
Personalet udfører videredelegerede sygeplejefaglige opgaver
efter SUL § 138.

Andre særlige
forhold/afledte forhold

Plejeboliggaranti:
•
•

Borgeren tilbydes plads senest to måneder efter at
borgeren er optaget på venteliste
Retten bortfalder, hvis borgeren kun ønsker at stå på
venteliste til et bestemt tilbud jf. Almen Bolig Loven
SEL§17.

Såfremt borgeren er berettiget til en almen plejebolig, har borger
ret til frit valg blandt disse boliger uanset boligens beliggenhed.

Borgeren har frit boligvalg hvis:
•
•

Botilbuddet kan dække borgerens behov
Ikke er væsentlig dyrere end det tilbud, myndigheden har
givet

Borgere fra andre kommuner kan blive optaget på venteliste i
Faaborg-Midtfyn Kommune.
Hvis der opstår venteliste sker tildeling af almene plejeboliger
efter borgerens aktuelle behov.
Dokumentation

Fagsystem

Kontaktoplysninger –
hvem løser opgaven?

Myndighed i Sundhed og Omsorg
Tlf. 72 53 06 50
Mail: sundhed@fmk.dk

Klagevejledning

Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, er der mulighed for at klage
inden 4 uger efter afgørelsen er modtaget jf. retssikkerhedsloven
§§ 60 og 67.
Når kommunen har modtaget klagen vurderes, om der er
grundlag for at give borgeren helt eller delvist medhold. Får
borgeren ikke medhold sendes klagen med begrundelse for
afgørelsen og genvurderingen videre til Ankestyrelsen jf.
retssikkerhedsloven § 66.

Godkendt

Kvalitetsstandarden er godkendt af Kommunalbestyrelsen den
12. november 2018.

