
 

Information til dig, der overvejer at flytte i  

Plejebolig 



 

Hvem er en plejebolig til? 

Plejeboligerne er beregnet til ældre og handicappede borge-

re med stort behov for pleje, tryghed, omsorg og tilsyn døg-

net rundt. 

Når vi i Langeland Kommune vurderer, om du kan tilbydes en 

plejebolig, lægger vi vægt på, om du har et væsentligt per-

manent behov for pleje og omsorg, som kun vanskeligt kan 

dækkes i dit eget hjem. 

Behovet for plejebolig kan først vurderes, når det forventes, 

at din situation ikke vil ændre sig ved yderligere genoptræ-

ning og rehabilitering. 

Du skal selvfølgelig selv have et ønske om en plejebolig. 

Hvor findes boligerne? 

Plejeboligerne i Langeland Kommune findes på 6 plejecen-

tre fordelt på hele øen: 

Stigtebo Plejecenter, Stigtehaven 6, Lohals, 5953 Tranekær 

Tullebølle Plejecenter, Tullebølle Centret 2, 5953 Tranekær 

Danahus Plejecenter, Voldstien 5, 5900 Rudkøbing 

Rudkøbing Plejecenter, Viebæltet 25, 5900 Rudkøbing 

Lindelse Plejecenter, Langegade 30A, 5900 Rudkøbing 

Humble Plejecenter, Hovedgaden 55, 5932 Humble 

Vi henviser til Langeland Kommunes hjemmeside for mere 

information om de enkelte plejecentre. 



Ansøgning 

Hvis du ønsker at søge Langeland Kommune om en plejebo-

lig, skal du udfylde en ansøgning. 

Ansøgningsskemaet findes på borger.dk. Du kan også få ske-

maet udleveret af plejepersonalet, eller ved henvendelse til 

Visitationskontoret i Langeland Kommune. 

Når din ansøgning er behandlet i Visitationsudvalget, sender 

vi dig en skriftlig afgørelse. Enten bliver du optaget på vente-

liste, eller du modtager begrundet afslag vedlagt en klagevej-

ledning. Sagsbehandlingstiden er op til 4 uger.  

Besøg hos dig 

Når Visitationen har modtaget din ansøgning, laves der en 

vurdering af, om der er behov for at aflægge dig et besøg, 

eller om det kan vurderes ud fra de oplysninger, der er til-

gængelige i din journal.  

Hvis et besøg afholdes, så er dine pårørende, plejepersonalet 

eller andre du måtte ønske som bisidder velkomne til at del-

tage i mødet. 

Tildeling af bolig 

Tildeling af en ledig bolig sker i Visitationen efter en indivi-

duel vurdering. Borgere med størst behov får tildelt en bolig 

først. Det er de helbredsmæssige årsager sammenholdt 

med den nuværende boligsituation, der afgør, hvem der ak-

tuelt har det største behov.  

Hvis du opholder dig i en midlertidig bolig på et plejecenter, 



skal du være opmærksom på, at Langeland Kommune vil an-

vise første ledige plejebolig i kommunen. Hvis du afviser den 

først anviste passende bolig, vil det midlertidige ophold som 

udgangspunkt ophøre, og der vil blive etableret den bedst 

mulige pleje/praktiske bistand i dit eget hjem. Du kan finde 

Langeland Kommunes kvalitetsstandard for boliger på vores 

hjemmeside. 

Tilbud om bolig 

Når du får tilbudt en konkret ledig bolig, sendes et brev til 

dig. Der vil være en kort betænkningstid, efter tilbuddet er 

givet. Overtagelse og indflytningsdato er ligeledes indenfor 

en kort periode, efter tilbuddet er givet.  

Venteliste til plejebolig 

Hvis du venter på plejebolig i dit eget hjem, så har du 2 mu-

ligheder for at stå på en venteliste: 

Garantiventeliste: Garantiventelisten omfatter alle plejeboli-

ger i Langeland Kommune. Hvis du står på garantiventeli-

sten, skal du være villig til at flytte i den plejebolig du får til-

budt, uanset hvor plejecentret ligger. På garantiventelisten 

får du tilbudt en plejebolig indenfor 2 måneder.  

Fritvalgsventeliste: Ønsker du at bo på et bestemt plejecen-

ter, kommer du på fritvalgsventelisten. Her kan vi IKKE ga-

rantere dig, at du får tilbudt en bolig indenfor 2 måneder. 



Boligsikring og indskudslån 

Hvis du har behov for at ansøge om boligindskudslån, så sen-

der Boligselskabet Langeland et ansøgningsskema sammen 

med lejekontrakten. Du kan også kontakte Borgerservice på 

tlf.nr.  63 51 60 21 for ansøgningsskema og vejledning om bo-

ligindskudslån. 

Du kan søge boligstøtte på www.borger.dk eller kontakte Ud-

betaling Danmark på telefon 70 12 80 63. Ansøgningen skal 

være indsendt senest 4 uger efter overtagelse af boligen for at 

få boligstøtte med virkning fra overtagelsesdatoen.  

Lejeforhold 

Indflytning på plejecenter kan sidestilles med at flytte i en 

lejet lejlighed. Du bor til leje hos Boligselskabet Langeland, 

og det betyder, at du selv er ansvarlig for betaling af husle-

je, indskud, el og varme. Du skal være opmærksom på, at 

du ikke kan få adgang til boligen, før indskuddet er betalt. 

Du kan finde nærmere oplysninger om husleje på Boligsel-

skabet Langelands hjemmeside eller ved at kontakte dem 

pr. telefon. 

For indflytning på Rudkøbing Plejehjem, som er et selvejen-

de plejehjem under Danske Diakonhjem, vil man bo til leje 

hos dem og ikke hos Boligselskabet. 



Kontakt 

Herunder finder du relevante kontaktoplysninger: 

Ældre Sundhed Myndighed 
Visitationskontoret 
Tlf. 63 51 60 70 alle hverdage (undtagen onsdage) kl. 10 – 12 

Der henvises til plejecentrenes hjemmeside for flere kontakt-

oplysninger og træffetider for ledere og personale: https://

plejecentre.langelandkommune.dk/ 

Rudkøbing Plejehjem: https://www.rudkoebing-plejehjem.dk/ 
 
Boligselskabet Langeland 
Engdraget 9 
5900 Rudkøbing 
Tlf. 62 51 35 95 

https://plejecentre.langelandkommune.dk/
https://plejecentre.langelandkommune.dk/
https://www.rudkoebing-plejehjem.dk/

