Visitation
Til
Boliger
Samsø Kommune

Revideret af :
Samsø Kommunes Visitationskontor Februar 2020.

Ønsker du at søge om en ældrebolig
eller en plejebolig skal du henvende dig til:
Visitatorerne:
Telefon Vinni K. Østerbæk 87 92 24 15
Telefon Christina Løjborg Rasmussen 87 92 24 16
på hverdage kl. 8 - 9.

Der fortages en individuel funktionsvurdering med
udgangspunkt i din samlede situation, som danner grundlag
for ansøgningen.
Din ansøgning behandles indenfor 1 måned.
Du vil modtage et skriftligt svar, hvori der står om du
opfylder kommunens kriterier.
Opfylder du kriterierne og der ikke er en ledig bolig, bliver
du sat på venteliste.
Ønsker du at søge ældrebolig eller plejebolig uden for
Samsø Kommune, skal din ansøgning først behandles i
Samsø Kommune og derefter i den kommune du ønsker at
flytte til.

VISITATIONSKRITERIER TIL:
ÆLDRE- OG PLEJEBOLIG I SAMSØ KOMMUNE.

Kriterier for bevilling til ældrebolig :






Du skal selv ønske ældrebolig
Du skal have et aktuelt behov
Du har behov for et tættere miljø med andre ældre.
At ældreboligen i væsentlig grad kan være med til at lette dagligdagen.
At ældreboligen vil nedsætte eller udskyde dit behov for hjælp til at klare
hverdagen.

Kriterier for bevilling til plejebolig :







Du skal selv ønske plejebolig.
Du skal have et aktuelt behov.
Du har et varigt og massivt plejebehov fysisk og/eller psykisk.
Du har behov for tættere kontakt til plejepersonale.
Du har behov for et tættere miljø med andre ældre.
Du har et omfattende behov for tilsyn eller observation.

Kriterier for korttidsophold i Samsø Kommune:
(er altid tidsbegrænset)






Du skal selv ønske korttidsphold.
Du skal have et midlertidigt/varigt plejebehov fysisk/psykisk/socialt.
Der skal være et mål med opholdet.
Aflastning af pårørende som passer plejekrævende ægtefælle/samlever.
Genoptræning af færdigheder.

Du kan ikke visiteres til en bolig :

 Alene fordi din nuværende er for stor, eller haven er blevet uoverskuelig.
 Hvis din nuværende vurderes at kunne gøres egnet ved tildeling af
hjælpemidler eller simple boligændringer.

Tilbud af ledig bolig :
Når en bolig er ledig er det visitatorerne, der anviser den ledige bolig. Dette afgøres
ud fra et fagligt skøn, hvem der på det givne tidspunkt har det største behov.

Samsø Kommunes visitationskontor:
Søtofte 10 – 8305 Samsø.
Visitator: Vinni K. Østerbæk
– tlf. 87 92 24 15
Visitator: Christina L. Rasmussen
- tlf. 87 92 24 16

Træffes alle hverdage mellem klokken 8 – 9.
Henvendelse udenfor normal telefontid på mail:

visitatorer@samsoe.dk
Sikker mail: kommune@samsoe.dk

