
 
Visitation til plejebolig 
Nedenstående beskriver, hvordan du kan blive visiteret, det vil sige 
godkendt, til en plejebolig i Albertslund Kommune.  
 
Visiteringen/godkendelsen  
Hvis du ønsker at komme i betragtning til en plejebolig skal du først 
visiteres, det vil sige godkendes. Det sker ved direkte henvendelse til 
kommunens visitationsenhed. Det kan også være din ægtefælle eller 
pårørende, der henvender sig. Numrene til visitationen er 27 52 48 22. 
Visitationen er åben for telefonisk henvendelse kl. 10 – 14 og om torsdagen 
også kl. 16 – 17,30.  
Visitatorerne vil på baggrund af en konkret og individuel helhedsvurdering af 
dig og din situation herefter enten godkende eller afvise dig til en plejebolig. 
For at kunne få en helhedsvurdering af dig vil visitator i visse tilfælde 
henvende sig til andre faggrupper, f.eks. din læge, og få oplysninger om din 
tilstand. Du vil altid blive spurgt, inden visitator taler med f.eks. din læge. 
Indkomst og formue har ingen indflydelse på visitators helhedsvurdering.  
De forskellige boligtilbud i kommunen er målrettet forskellige grupper af 
borgere. Ved visiteringen tages så vidt muligt hensyn til dine egne ønsker. 
Da der sjældent er ledige pladser, vil du efter visitationen ofte komme på en 
venteliste til den bolig du er blevet visiteret til.  
Da ledige pladser tilbydes de borgere, der har størst behov kan du godt 
opleve, at en ledig plads bliver tilbudt én, der har været på ventelisten 
kortere tid end du. Ved fordelingen af pladser vil der altid ligge en konkret og 
individuel helhedsvurdering til grund.  
Nedenfor beskrives de kriterier, der skal være opfyldt for at komme i 
betragtning til en bolig.  
 
Overordnede visitationskriterier  
Du kan komme i betragtning til en bolig, når du ikke længere kan tage vare 
på dig selv i dit hjem, og det ikke længere er forsvarligt, at du bliver i eget 
hjem. Derudover kan du komme i betragtning, når det samlede plejebehov 
bedst kan tilgodeses i en plejebolig. Det vil sige, når der løbende er brug for 
opsyn, tilsyn og hjælp. Den løbende pleje og omsorg kan være af både fysisk 
og psykisk art.  
Afhængig af din situation og dine eventuelle ønsker om en bestemt bolig er 
der yderligere specifikke krav i forhold til kommunens forskellige tilbud.  
Hvis du har brug for et aktivitetstilbud i dagtimerne for at kunne blive i dit 
eget hjem, eller du har en ægtefælle, der har behov for aflastning, kan du få 
et dagcentertilbud. Der kan du få hjælp af uddannet personale, der kan 
støtte og fastholde dine funktioner længst muligt. Derudover kommer du i et 
stimulerende miljø, hvor du kan have socialt samvær med andre.  
 
 
 
 



Plejeboliger i Albertslund kommune 
 
Albertshøj  
På Albertshøj  tildeles boligerne borgere med fysiske lidelser, samt borger 
med demens og psykiske lidelser der ikke kræver speciel pleje.  
Et tilbud om ophold gives når  
• dit samlede plejebehov bedst tilgodeses i en plejebolig  
• det ikke længere er forsvarligt, at du bliver i eget hjem  
• du har fysiske lidelser  
• du er utryg ved at bo alene  
• du har behov for ophold i et stimulerende miljø  
• du har behov for hjælp af uddannet personale, der kan støtte og fastholde 
dine funktioner længst muligt  
• du har behov for socialt samvær med andre i et skærmet miljø  
 
Albertshøj gruppe 3 
På Albertshøj  tildeles boligerne borgere med lettere psykiske lidelser. 
Et tilbud om ophold gives når  
• det samlede plejebehov bedst tilgodeses i en plejebolig  
• du ikke længere er i stand til at tage vare på dig selv i dit hjem og det ikke 
længere er forsvarligt, at du bliver i eget hjem  
• du er psykisk syg  
• du p.g.a. depression, angst eller andet ikke længere magter eller tør bo 
alene  
• du p.g.a. psykiske adfærdsforstyrrelser ikke passer ind i en almindelig 
plejehjemsenhed  
 
Humlehusene 1 og 7, Albertshøj gruppe 6 
Er for de borgere, der lider af demens. Den fysiske indretning er særlig god 
til de borgere, der lider af demens, og personalet er uddannet til at varetage 
de behov som borgere med demenssygdommen kan have.  
Et tilbud om ophold i gives når  
• du er dement (så vidt muligt diagnosticeret)  
• dit samlede plejebehov bedst tilgodeses i en plejebolig  
• du ikke længere er i stand til at tage vare på dig selv i dit hjem, og det ikke 
længere er forsvarligt, at du bliver i eget hjem  
• du er utryg ved at bo alene  
• du har behov for ophold i et stimulerende miljø  
• du har behov for hjælp af uddannet personale, der kan støtte og fastholde 
dine funktioner længst muligt  
• du har behov for socialt samvær med andre i et skærmet miljø 


