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VELKOMMEN

Et nyt hjem
Et plejehjem er et hjem med liv, fællesskaber og den tryghed, det giver at have 
mennesker omkring dig, når du har brug for det. Og et hjem, hvor familie og venner 
er en væsentlig del af det daglige liv. 

I Aarhus Kommune har vi 51 plejehjem, der alle tilbyder pleje og omsorg døgnet rundt. 
Plejehjemmene og deres boliger varierer i type, størrelse og indretning, men fælles for 
dem alle er engagerede og professionelle medarbejdere med hjertevarme og fokus på 
kvalitet i omsorg og pleje. 

FRA HJEM TIL HJEM
Når du flytter på plejehjem, flytter dit liv, dine vaner og dine behov med dig.  
Derfor taler vi både ved indflytning og løbende om, hvem du er, og hvad du ønsker, så 
vi sammen kan planlægge en hverdag, der passer dig. 

Familie og venner er dem, der kender dig bedst, og de er velkomne til at deltage i   
alle samtaler. Du får en fast kontaktperson blandt personalet, som taler med dig om 
dine ønsker og behov, og hvordan det går.

Vi lægger vægt på, at boligen er dit hjem, hvor du, din familie og venner gør,  
som I plejer. Også selv om vores personale er der.

I folderen kan du læse mere om det praktiske i forbindelse med at flytte på plejehjem 
og om velkomst, hverdag og muligheder.

Jette Skive 
Rådmand, Sundhed og Omsorg
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INDEN DU FLYTTER

PRISEKSEMPEL PÅ EN  
TYPISK TO-VÆRELSES LEJLIGHED:

Bruttoareal: 72 m2  
(inkl. boligfællesareal, m.v.) 

Husleje pr. måned  
(før boligstøtte): 7.400 kr 
Hertil kommer forbrug af vand, varme og el.

Indskud: 23.100 kr

Vær opmærksom på at størrelse, indretning og priser 

varierer fra plejehjem til plejehjem. Vi har desuden 

enkelte ægtepar-lejligheder – spørg din lokale 

borgerkonsulent om mulighederne.

EKSEMPEL PÅ EN LEJLIGHED

Stue
(Inkl. køkken/entre)

Soveværelse

Toilet/Bad 

Hvor skal jeg bo?

En flytning er en stor beslutning, og du har måske allerede gjort dig overvejelser om, hvor du skal bo,  
og hvordan livet på et plejehjem udfolder sig.  
Du er velkommen til at besøge de forskellige plejehjem for at få en fornemmelse af, hvilket der passer  
bedst til dig. Plantegning og priser herunder er et eksempel på en typisk lejlighed.  
Du finder alle vores forskellige lejligheder: hvor store de er, hvordan de er indrettet, og hvad de koster   
på aarhus.dk/boligkatalog   
 
Boligerne administreres på samme måde som i en boligforening. Det vil sige, at du skriver under på en  
lejekontrakt, betaler indskud og månedlig husleje. Huslejen varierer fra bolig til bolig. Fra du bliver tilbudt en 
bolig, til du står med nøglen i hånden, går der sjældent mere end 14 dage. Vær derfor opmærksom på, at   
du kan komme til at have dobbelt husleje i en periode på op til tre måneder.  
            
Første skridt er at tale med Aarhus Kommunes borgerkonsulenter om dine muligheder for en lejlighed.  
For at finde en borgerkonsulent i nærheden af dig, søg på egade.aarhuskommune.dk  
eller kontakt Sundheds- og Omsorgslinjen: 8713 1600.
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Ikke to mennesker er ens, og også for medarbejderne er det nyt og spændende, når 
en ny beboer flytter ind. I forbindelse med indflytningen vil vi gerne tale med dig og 
dine nærmeste om, hvem du er, hvad du holder af, og hvad du har af forventninger 
til dit nye hjem. 

Vi snakker også med dig om samarbejdet med din praktiserende læge - og om det 
vil være en fordel for dig at skifte til den læge, der er tilknyttet plejehjemmet. 
Indflytningssamtalen kan med fordel tage udgangspunkt i folderen ’Mit liv’, som du 
kan få udleveret af plejehjemmets leder og udfylde sammen med dine nærmeste i 
forbindelse med indflytning. Du finder også ’Mit liv’ på aarhus.dk/mitliv 

FLYTNINGEN
Der er meget at gøre, når et liv skal pakkes ned og flyttes et nyt sted hen. 
Det er dig, din familie og venner, der står for flytningen, men det er vigtigt, at I først 
taler med personalet om, hvordan lejligheden bliver indrettet bedst muligt i forhold 
til dine behov for pleje. 

VELKOMST OG INDFLYTNING

 
En god begyndelse
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HVERDAGEN

  

HUSDYR
Er i udgangspunktet velkomne. Du skal dog selv 
kunne passe det, og på enkelte plejehjem kan 
der være særlige regler og hensyn.

PRISEKSEMPEL
Priserne kan variere.

Måltider: 3.613 kr.
Tøjvask: 21 kr.
Rengøringsartikler: 128 kr.
Vinduesvask: 42 kr.
(pris pr. måned)

ER DU PÅRØRENDE?
På hjemmesiden aarhus.dk/pårørende kan 

du som familiemedlem eller ven få overblik over 

råd, støttemuligheder, undervisning og viden 

særligt for pårørende.  Se også 

demenscentrum.dk under pårørende

Det gode liv hver dag
Sætter du pris på at stå tidligt op? Eller holder du af at sove længe og spise rundstykker, mens 
du læser avisen? Hverdagen på plejehjemmet tager så vidt muligt udgangspunkt i dine øn-
sker, vaner, interesser og behov. Måltiderne bliver tilberedt i plejehjemskøkkenet af gode og 
nærende råvarer, som overvejende er økologiske. Det er op til dig, om du vil spise dine  
måltider i den fælles stue, i din egen lejlighed alene eller sammen med dine pårørende.

FAMILIE OG VENNER 
Dine venner og familie er dem, der kender dig bedst og er velkomne på alle tider af døgnet. 
Dine gæster er velkomne til at spise med, lave en kande kaffe, deltage i arrangementer, blive 
og overnatte og så videre. Tal med personalet om, hvilke muligheder, der er hos jer. For  
eksempel om I kan låne et lokale til gæster, eller hvor havehynderne og kaffekanden er. 

RYGNING I BOLIGEN
Alle plejehjemmets indendørs arealer er røgfri, men i din egen bolig bestemmer du selv.  
Dog skal du lufte grundigt ud forud for besøg af personalet.

TØJVASK, MÅLTIDER OG PRAKTIK I HVERDAGEN
Som udgangspunkt løser du og dine nærmeste selv praktiske opgaver som for eksempel at 
tømme postkassen, købe nyt tøj og sørge for, at der er shampoo, tandpasta og din 
yndlingschokolade i skabet. I sørger også selv for aftaler og transport til fodterapeut og 
lignende, men vi taler selvfølgelig både i forbindelse med indflytning og løbende om, 
hvem der gør hvad. Nogle lejligheder har vaskemaskine og tørretumbler, mens andre har et 
fælles vaskeri. Du har mulighed for at købe dig til tøjvask, måltider og praktiske gøremål 
som for eksempel vinduesvask. 
Priseksemplet i boksen på modsatte side gælder hele kommunen, men reguleres en gang om 
året.  
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AKTIVITETER OG TILBUD

Råd og frivillige  
i lokalområdet

RÅD PÅ PLEJEHJEM
I Aarhus Kommune inddrager vi dig og dit netværk i hverdagen på plejehjemmet.  
Derfor har langt de fleste plejehjem tilknyttet et råd eller en afdelingsbestyrelse 
bestående af beboere og pårørende, der har lyst til at gøre lidt ekstra for at skabe 
en god hverdag for alle beboere. 

RÅD PÅ LOKALCENTRE
Ved stort set alle lokalcentre i Aarhus Kommune er der et råd, som både selvstændigt 
og i samarbejde med lokalcentrene laver aktiviteter for alle i lokalområdet. 

FRIVILLIGE
Fællesskabet omkring de aktiviteter, der drives af frivillige og foreninger, kaster livsglæde, 
mod og livslyst af sig - og det smitter! 
Alle steder, i frivillighusene, i foreningerne og på lokalcentrene, er der plads til mennesker, 
der har lyst til at være med. Du kan få et overblik over de mange frivillige foreninger 
i Aarhus på aarhus.dk/frivillig

AKTIVITETER OG TILBUD

En god hverdag
Der er på plejehjemmet forskellige aktiviteter og arrangementer i hverdage og 
weekender. Disse aktiviteter planlægges og afholdes ofte sammen med frivillige og  på-
rørende. Derudover er der aktiviteter og tilbud på områdets lokalcentre, hvor   
lokale frivillige arrangerer alt lige fra koncerter og suppeaftener til udflugter    
i både bus og rickshaws. Du kan orientere dig om aktiviteter på dit lokalcenters  
hjemmeside, som du finder via aarhus.dk/lokalcentre
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NÅR DU FLYTTER

Praktisk info

INDEN FLYTNINGEN
• Evt. indhente flyttetilbud ved flyttefirma
• Aftale flyttedato 

Lejekontrakt 
Aarhus Kommune sender dig en lejekontrakt, som du skal underskrive og sende retur til: 

Boligadministrationen i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
Søren Frichs Vej 36G 
8230 Åbyhøj

Du kan også sende kontrakten på mail til: boligadm@mso.aarhus.dk 

Vær opmærksom på, at lejekontrakt og evt. andre papirer bliver sendt til din folkeregisteradresse, med 
mindre andet er aftalt med dig og dine pårørende. 

Boligstøtte og indskudslån
Du har mulighed for at søge boligstøtte og lån til boligindskud via digital selvbetjening på borger.dk. 
Ansøgning om lån til boligindskud samt boligstøtte skal sendes senest fire uger efter overtagelsesdato.

Du kan få hjælp og vejledning hos Borgerservice:
Telefonisk henvendelse tlf. 8940 2222
Mandag – onsdag samt fredag kl. 09-16.
Torsdag kl. 09-18.

Personlig henvendelse til Borgerservice på Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C
Mandag - onsdag samt fredag kl. 10-16.
Torsdag kl. 10-18.

Du har også mulighed for at søge om undtagelse for digital selvbetjening hos Borgerservice. 
Dette kan klares over telefonen. Hvis du ønsker at blive fritaget for Digital Post eller få oprettet 
en læseadgang, kræver det personligt fremmøde. 
Du kan finde blanketten vedr. læseadgang/fritagelse på borger.dk 

Hvis du har brug for at vide, hvad du kan få i boligstøtte, kan du få rådgivning hos Udbetaling Danmark 
på telefon 7012 8063. Snak også med Udbetaling Danmark, hvis du er bekymret for, om din ægtefælle har 
råd til at blive boende i jeres hjem, når du flytter. 
Udbetaling Danmark kan også hjælpe, hvis du har spørgsmål til din pension: Tlf. 7012 8061

Opsigelse
Bor du i lejlighed, skal du opsige lejemålet hos din udlejer, så snart du ved, at du skal flytte. 

Flyttemeddelelse 
Husk at meddele flytning på borger.dk samt evt. flere af nedenstående:
• Fastnet IT og telefonabonnement 
• Avis- og andre abonnementer 
• Forsikringsselskab

Hvis du ikke har mulighed for at ændre adresse digitalt, kan du henvende dig hos Borgerservice.

Her finder du en oversigt over opgaver, det er godt at have styr på i forbindelse med fraflytning af 
nuværende bolig og tilflytning til plejehjem. Hvis du ikke har pårørende eller andre, der kan hjælpe
med flytning, kan plejehjemmets personale vejlede dig om muligheder for hjælp.
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FRAFLYTNING
• Orienter hjemmeplejen om dato for flytning 
• Opsig leverandør af madservice
• Aftal evt. nedpakning med flyttefirma 
• Aflæs forbrugsmålere (el, vand og varme)
• Eventuelle hjælpemidler fra kommunen skal medbringes til den nye bolig eller afbestilles og afhentes 

Forberedelse af flytningen til den nye bolig
Det kan være en god idé at spørge plejehjemmet om indretning fx.
• Skabsplads og køkken
• Hvilke møbler er der plads til?
• Om evt. plejeseng er leveret inden flyttedag 

INDFLYTNING
Lav aftale om afhentning af nøgle med plejehjemmets forstander eller din kontaktperson. Du og dine 
nærmeste skal selv sørge for udpakning og indretning af din nye bolig, herunder ophængning af gardiner og 
installation af lamper, netopkobling og TV. 

Ændring af adresse
Du eller dine pårørende skal melde flytning til kommunen senest fem dage efter flytning. Det kan gøres via 
borger.dk (kræver NemID) eller telefonisk til borgerservice på 8940 2222. Du kan samtidig vælge ny læge.

Folkepension
Hvis du og din ægtefælle bor sammen, indtil du flytter ind på plejehjem, har I modtaget folkepension som 
”Samboende”. Det skal ændres til ”Pension som enlige”, så I begge modtager en højere pension. 
Dette gøres ved at rette henvendelse via borger.dk eller telefonisk henvendelse ved at ringe til Udbetaling 
Danmark på telefon 7012 8061

Vidste du, at du som pårørende kan få læseadgang til dit familiemedlems 
digitale post

Læseadgang til digital post 
Du kan som som pårørende få læseadgang til dit familiemedlems 
digitale post: Det kræver personligt fremmøde. 
Du kan finde blanketten vedr. læseadgang/fritagelse på www.borger.dk

Ansøgning om personligt tillæg til flytning
Hos Ydelsescenter Aarhus kan du søge om tillæg til dækning af flyttehjælp.
Kontakt Ydelsescenter Aarhus på tlf. 8940 2222. Tast 4 for personlig betjening.

HJÆLP TIL BORGERE MED DEMENS OG DERES PÅRØRENDE
Henning Lund er juridisk og socialfaglig rådgiver til borgere med demens og deres pårørende. 
Han giver råd og vejledning, f.eks. i forbindelse med flytning til plejehjem, ansøgning om økonomisk støtte 
og støtteforanstaltninger, værgemål og fuldmagt.

Henning Lund
Socialrådgiver
DemensHjørnet
Kannikegade 18 
8000 Aarhus C
Telefon: 8713 1937 
Digital Post:  Skriv til os (Via NemID)
E-mail: luhe@aarhus.dk
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