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Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold 

Hvad er ydelsens 
lovgrundlag? 

§ 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. 
 

Hvilke behov 
dækker ydelsen? 

• Behov for hjælp og støtte til pårørende, der 
trænger til aflastning. 

• Behov for afløsning, så ægtefælle kan forlade 
hjemmet i en periode. 

• Omfattende plejebehov, der ikke kan afhjælpes i 
egen bolig. 

• Plejebehov i forbindelse med sygdom, hvor 
indlæggelse ikke skønnes nødvendigt. 

• Behov for afklaring af fremtidig bolig. 
• Behov for særlig støtte og omsorg ved livets 

afslutning. 
• Behov for styrkelse af mestringsevnen i 

forbindelse med sygdom. 

• Akut behov for opsyn eller tryghed efter en social 
hændelse i eget hjem.  

 
Hvad er formålet 
med ydelsen? 
 

• Sikre, at pårørende fortsat kan passe en 
plejekrævende borger i eget hjem. 

• Sikre, at borgeren genvinder eller forbedrer sine 
muligheder for at tage vare på sig selv. 

• Give pleje og tryghed til døende. 
• Sikre, at borgere med stort plejebehov kan bo i 

egnet bolig. 

• Sikre trygge rammer til plejekrævende borgere, 
hvor en pårørende er fraværende f.eks. ved 
indlæggelse. 

 
Hvem kan modtage 
ydelsen? 

• Borgere, der i en periode har særligt pleje og 
omsorgsbehov, der ikke kan løses i eget hjem. 

• Pårørende til plejekrævende borgere. 
• Døende 

Hvilke aktiviteter 
kan indgå i ydelsen? 

• Pleje og omsorg. 
• Aktiviteter og træning. 
• Praktisk hjælp. 
• Tilsyn 
• Transport i forbindelse med terminal pleje 

Hvilke aktiviteter • Døgnaflastning i eget hjem. 
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indgår ikke i 
ydelsen? 

• Transport til og fra midlertidigt ophold. 

Ydelsens omfang? • Omfanget beror på den enkelte borgers behov. 
• Varighed aftales ved opstart og kan evt. 

forlænges.  

• Et midlertidigt ophold kan vare op til 3 uger, 
hvorefter behovet skal revurderes. 

Er der valgmulighed 
mht. til leverandør? 

Nej.  
Ældreområdet varetager opgaven. 

Hvem leverer 
ydelsen? 

Midlertidige ophold foregår på et af kommunens 
områdecentre. 
 
Aflastning for ægtefælle foregår fortrinsvis i 
lokalområdet. Terminal aflastning foregår også 
fortrinsvist lokalt. 
Øvrige aflastningsophold placeres efter central 
henvisning til relevante tilbud. 

Hvad koster ydelsen 
borgeren? 

Opholdet er gratis, men borgeren betaler en fast pris 
for mad samt eventuel vask af tøj og linned. 

Hvad er kommunens 
kvalitetsmål? 
 
Mål for: 
-visitation 
 
- 
leverancesikkerhed 
og udførelsen 
 
 
 

 
 
 

• At borgeren senest 3 hverdage efter ansøgning 
om hjælp modtager en afgørelse. 

 
• Akut behov for aflastning/afløsning løses inden for 

max. 24 timer. Ved akut aflastning kan borgeren 
ikke selv vælge aflastningsplads. 

• At hjælpen iværksættes i henhold til afgørelsen. 
• Der opsættes mål og aftaler for midlertidigt 

ophold, som revurderes inden opholdet afsluttes. 
 

Hvordan følges op 
på ydelsen? 

Leverandøren følger løbende op på hjælpen. 
Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter 
modtagerens behov. (Jfr. Serviceloven § 88, stk. 2)  
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Plejeboliger 

Hvad er ydelsens 
lovgrundlag? 

Lov om almene boliger § 58 a 
 

Hvilke behov 
dækker ydelsen? 

Plejeboliger tilbydes borgere, der har vanskeligt ved 
eller er ude af stand til at tage vare på sig selv. 
Følgende forhold indgår i en samlet vurdering af, om 
borgeren skal tilbydes en plejebolig: 
• Omfattende behov for fysisk eller psykisk pleje og 

omsorg døgnet rundt. 
• Særlige sociale behov. 
• Behov for tryghed, sikkerhed og nærvær. 
• Behov for samvær og daglig støtte. 
• Behov for at vedligeholde funktionsniveau. 

Hvad er formålet 
med ydelsen? 
 
 

• At sikre, at borgere med særligt behov kan bo i en 
egnet bolig. 

• At understøtte borgernes mulighed for 
egenomsorg. 

Hvordan er 
kommunens 
plejeboliger? 

Der findes plejeboliger jævnt fordelt i kommunen. 
 
Plejeboliger: 

• 1- eller 2-rumsboliger af forskellig størrelse med 
eget toilet/bad.  

• Leve/bo-miljøer. 
• Boliger for demente. 
• Tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner samt 

faciliteter til samvær, aktivitet og træning. 
• Fællesarealer. 
• Der er personale til stede døgnet rundt. 
• Boligerne er omfattet af embedslægetilsyn og 

kommunens eget kvalitetstilsyn. 
• Der udarbejdes plan for pleje- og 

omsorgsindsatsen hos den enkelte beboer. 
Hvem kan bo i 
boligerne? 

Plejebolig: Ældre og handicappede med et stort 
fysisk eller psykisk plejebehov, som har brug for 
pleje og tilstedeværelse af personale døgnet rundt. 
 
Plejebolig til demente: Borgere med demens- 
symptomer og borgere med særlige demens-
relaterede behov. (se visitationskriterier for 
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plejeboliger). 
Hvem kan ikke 
tilbydes en bolig? 

Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder 
berettiger ikke i sig selv til en plejebolig. 

Ydelsens omfang? • Borgere kan søge bolig i hele kommunen. 
• Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i 

plejebolig. 
• Såfremt en ægtefælle eller samlever afgår ved 

døden, har den længstlevende ret til at blive 
boende i boligen.  

Er der valgmulighed 
mht. til leverandør? 

Der kan frit vælges mellem kommunens plejecentre. 
Randers Kommune henviser til og samarbejder med 
enkelte private plejehjem/-centre. 
 
Beboere i plejeboliger kan ikke vælge privat 
leverandør til praktisk hjælp eller personlig pleje. 
 
Borgere, der er visiteret til en plejebolig i deres 
hjemkommune, har retskrav på en bolig i en anden 
kommune, hvis de opfylder visitationskriterierne der. 

Hvad koster ydelsen 
borgeren? 

Der betales husleje, og der er mulighed for at søge 
om boligydelse.  
 
Oplysninger om husleje kan fås gennem Randers 
Kommune.  

Hvad er kommunens 
kvalitetsmål? 
 
Mål for: 
-visitation 
 
 
 
 
 
 

Senest 5 hverdage efter ansøgning om plejebolig 
kontaktes borgeren for at aftale hjemmebesøg. 
 
Senest 3 uger efter, at borgeren har søgt om bolig, 
får borgeren en skriftlig afgørelse om enten: 
• et konkret tilbud om bolig,  
• optagelse på venteliste eller 
• begrundet afslag med klagevejledning. 
 
Borgeren har krav på et tilbud om en bolig senest 2 
måneder efter at være kommet på ventelisten. 
Garantien gælder ikke, hvis borgeren ønsker en 
bestemt bolig. 

Hvordan følges op 
på ydelsen?  
 

Visitationsenheden gennemgår ventelisten hver 14. 
dag. Borgere, som er opført på ventelisten til bolig 
efter eget valg, revurderes og kontaktes løbende. 
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Ældreboliger med mulighed for kald 

Hvad er ydelsens 
lovgrundlag? 

Lov om almene boliger § 58a 

Hvilke behov 
dækker ydelsen? 

Borgere, der har svært eller vanskeligt ved at tage 
vare på sig selv. 
Følgende forhold indgår i en samlet vurdering af, om 
borgeren skal tilbydes en døgnbemandet bolig: 
• Behov for fysisk eller psykisk pleje og omsorg 

døgnet rundt. 
• Særlige sociale behov. 
• Behov for tryghed, sikkerhed og nærvær. 
• Behov for samvær og daglig støtte. 
• Behov for vedligeholdelse af funktionsniveau. 

Hvad er formålet 
med ydelsen? 
 
 

• At sikre, at borgere med særligt behov kan bo i en 
egnet bolig. 

• At understøtte borgerens mulighed for 
egenomsorg. 

Hvordan er 
kommunens 
døgnbemandede 
boliger? 

• 2-rumsboliger af forskellig størrelse med eget  
toilet/bad.  

• Boligerne er omfattet af embedslægetilsyn og 
kommunens eget kvalitetstilsyn. 

• Der udarbejdes en plan for pleje- og 
omsorgsindsatsen hos den enkelte beboer. 

Hvem kan ikke 
tilbydes en bolig? 

Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder 
berettiger ikke i sig selv til en ældrebolig. 

Ydelsens omfang? • Borgere kan søge bolig i hele kommunen. 
• Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med. 

Såfremt en ægtefælle eller samlever afgår ved 
døden, har den længstlevende ret til at blive 
boende i boligen.  

Er der valgmulighed 
mht. til leverandør? 

Der kan frit vælges mellem kommunens ældreboliger 
med mulighed for kald. 
 
Beboere i ældreboliger med mulighed for kald kan 
ikke vælge privat leverandør til praktisk hjælp eller 
personlig pleje. 
 
Borgere der er visiteret til en bolig i deres 
hjemkommune, har retskrav på en bolig i en anden 
kommune, hvis de opfylder visitationskriterierne der. 
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Hvad koster ydelsen 
borgeren? 

Der betales husleje, og der er mulighed for at søge 
om boligydelse.  
 
Oplysninger om husleje kan fås gennem Randers 
Kommune.  
 

Hvad er kommunens 
kvalitetsmål? 
 
Mål for: 
-visitation 
 
 

Senest 5 hverdage efter ansøgning om en 
døgnbemandet bolig kontaktes borgeren for at aftale 
hjemmebesøg. 
 
Senest 3 uger efter, at borgeren har søgt om bolig, 
får borgeren en skriftlig afgørelse om enten: 
• et konkret tilbud om bolig,  
• optagelse på venteliste eller 
• begrundet afslag med klagevejledning. 
 
Borgeren har krav på et tilbud om en bolig senest 2 
måneder efter at være kommet på ventelisten. 
Garantien gælder ikke, hvis borgeren ønsker en 
bestemt bolig. 

Hvordan følges op 
på ydelsen?  
 
 

Visitationsenheden gennemgår ventelisten hver 14. 
dag. Borgere, som er opført på ventelisten til bolig 
efter eget valg, revurderes og kontaktes løbende. 
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Ældre-/handicapvenlige boliger  

Hvad er ydelsens 
lovgrundlag? 
 

§§ 54, 57, 58a+b i Lov om almene boliger samt 
støttede private andelsboliger. 
 
Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger mv. 
kapitel 4. 

Hvilke behov 
dækker ydelsen? 

Bolig med egnede adgangsforhold eller indretning   
 

Hvad er formålet 
med ydelsen? 
 

Forbedre eller fastholde borgerens evne til at klare 
hverdagen i egen bolig 

 
Hvordan er de 
ældre-
/handicapvenlige 
boliger? 

Der findes ældre-/handicapvenlige boliger jævnt 
fordelt i kommunen. 
Boligerne er kommunalt eller privat ejede. 
Kommunen har visitationsret til boligerne. 
 
De ældre-/handicapvenlige boliger udlejes og 
administreres af en boligforening. 
  
Ældre-/handicapvenlige boliger: 

• 2-rumsboliger af forskellig størrelse, hvor 
adgangsforhold og indretning er velegnet for 
gangbesværede og kørestolsbrugere. 

• Ofte fritliggende boliger. 
• Der kan være centerfunktioner i nærheden af 

boligen. 
• Boligerne er omfattet af visitation og frit valg. 
• Uden fast tilknyttet personale. 
 

Hvem kan bo i 
boligerne? 

• Borgere med et lettere fysisk/psykisk/socialt 
plejebehov. 

• Borgere, som bevarer eller forbedrer eget 
funktionsniveau ved at bo i en ældre-/ 
handicapvenlig bolig. 

• Borgere, som har svært ved at klare sig i 
nuværende bolig på grund af de fysiske rammer.  

 
Hvem kan ikke 
tilbydes en bolig? 

• Borgere, der ikke har specielle behov i forhold til 
indretning og adgangsforhold. 

• Borgere, der kan fungere i en almindelig bolig. 
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• Borgere, som er blevet tilbudt bolig 2 gange, 
slettes af listen. De kan ansøge igen. 

Er der 
valgmulighed? 

Borgere kan vælge mellem kommunens boliger. 
 
Borgere, der er visiteret til en bolig i deres 
hjemkommune, har retskrav på en bolig i en anden 
kommune, hvis de opfylder visitationskriterierne der. 
 

Hvad koster ydelsen 
borgeren? 

Der betales husleje, og der er mulighed for at søge 
om boligydelse.  
 
Oplysninger om husleje kan fås gennem Randers 
Kommune.  

Hvad er kommunens 
kvalitetsmål? 
 
Mål for: 
-visitation 
 
 
 
 

Visitationsenheden afgør, om ansøgeren opfylder 
kriterierne for en ældre-/handicapvenlig bolig. 
 
Senest 3 uger efter, at borgeren har søgt om bolig, 
får borgeren en skriftlig afgørelse om enten: 
• et konkret tilbud om bolig,  
• optagelse på venteliste eller  
• begrundet afslag med klagevejledning. 
 

Hvordan følges op 
på ydelsen? 

Ventelisten revideres, når borgere tilbydes bolig. 
 

 
 


