
 

 

 

Ansøgningsskema til plejecenterbolig 
 

Hvad er en plejecenterbolig? 
En plejecenterbolig er en ældrebolig, hvortil der er tilknyttet en centerfunktion. 

Hvem kan blive visiteret til en plejecenterbolig? 
Borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem, og som har brug for døgnovervågning. Herunder de 
skærmede boliger til demente, som tildeles borgere med diagnosen demens. 
 

Oplysninger om ansøger: 
Navn:  
Cpr. Nr.  
Fulde adresse:  
Tlf. Nr.  
E-mail:  
Befinder ansøger sig på en 
midlertidigt plads eller på 
hospital? 

□ Nej 
□ Ja      
- Hvilken?  

 

Oplysninger om ægtefælle/samlever: 
Flytter ægtefælle/samlever 
med? 

□ Ja 
□ Nej 

Navn:  
Cpr. Nr.  
 

Årsag til ansøgning: (Kan evt. suppleres med bilag) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Der er 2 typer ventelister til plejecenterbolig, som du kan skrives op på: 
 
Garantiventelisten: Her står du på venteliste til plejecenterbolig på alle kommunens plejecentre (dog 
ikke de private plejecentre). Vi skal tilbyde dig en bolig indenfor 2 måneder efter, at du er blevet 
godkendt. 
 
Fritvalgsventelisten: Her står du på venteliste til et specifikt plejecenter og er ikke omfattet af 
plejehjemsgarantien. På denne venteliste er det ikke muligt at sige noget om ventetiden til en bolig. 
 
Du kan også søge bolig i anden kommune, hvis du ønsker det. 
 

Der kan ønskes plejehjems-
garantien ved at søge en bolig 
på alle plejecentre. 
 
 
 
Eller der kan ønskes specifikke 
plejecentre. 
 
(Se evt. adresser og antal 
pladser sidst i skemaet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der kan også søges bolig i andre 
kommuner 
 

Plejehjemsgarantien med maksimalt 2 måneders ventetid: 
□ Alle plejecentre i Gribskov kommune (omfatter ikke de 
private plejecentre) 
 
 
 
Hvis der vælges specifikke plejecentre, er man ikke omfattet 
af plejehjemsgarantien. 
 
□ Helsingegården, Helsinge 
□ Trongården, Vejby 
□ Skovsminde, Græsted 
□ Udsigten, Blistrup 
□ Bakkebo, Gilleleje 
 
 
Private plejecentre * 
□ Bavne Ager, Gilleleje 
□ Ellen Mariehjemmet, Gilleleje 
□ Dagmarsminde, Græsted 
 
□ Anden kommune 
Kommune der ønskes:  
 
 

* Hvis du ønsker bolig på et af de private plejecentre, skal du udfylde samtykkeerklæringen, som du 
finder til sidst i denne ansøgning 

Oplysninger om pårørende/kontaktperson 1: 
Navn:  
Fulde Adresse:  
Relation:  
Tlf. Nr.  
E-mail:  



 

 

 

 

 

Oplysninger om pårørende/kontaktperson 2: 
Navn:  
Fulde adresse:  
Relation:  
Tlf. Nr.  
E-mail:  
 

Hvis du ønsker, at en af dine pårørende skal have oplysninger vedrørende din ansøgning om 
plejecenterbolig, skal du give samtykke til, at Gribskov Kommune må vidregive disse oplysninger. 
Du giver dit samtykke igennem din underskrift nederst på siden. 
 
Afgørelse af din ansøgning, boligtilbud mv. kan kun fremsendes til digital postkasse eller med 
almindelig post til din pårørende, og vi sender ikke pr. mail.  
 

Der gives tilladelse til at der sendes kopi af korrespondancen til følgende person:           □ 
Navn:  
Fulde adresse:  
Cpr nr.  
E-mail:  
Korrespondance skal 
udelukkende sendes til 
pårørende i denne rubrik: 

□ Ja 
□ Nej 

 

 

Ansøgers underskrift og ansøgningsdato 
Ansøgers underskrift:  

 
Ansøgningsdato:  

 
Der gives ved underskrift tilladelse til, at der indhentes og/eller videregives sociale og/eller 
sundhedsfaglige oplysninger til brug ved vurderingen. 

Hvis ansøger ikke selv er i stand til at underskrive ansøgningen: 
Der skal søges værgemål specifikt for boligansøgning, hvis du ikke selv kan underskrive 
ansøgningen. Rådgivning kan fås ved henvendelse til:  
 
Center for Social og Sundheds demenskoordinater på tlf. 7249 6000. 

Sagsbehandling 
Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi vurdere, om vi har tilstrækkeligt oplysninger omkring dit 
funktionsniveau til, at vi kan behandle din ansøgning. Hvis vi har behov for oplysninger, så vil en 



 

 

 

visitator fra Center for Social og Sundhed komntakte dig med henblik på, at der laves en 
funktionsvurdering. 
 
Ansøgningen vil sammen med oplysningerne om dit funktionsniveau danne baggrund for 
boligvisitationsudvalgets afgørelse af sagen. Boligvisitationsudvalget mødes hver 14 dag. 

Tilbud om plejecenterbolig 
Når du får tilbudt en plejecenterbolig, har du 5 hverdage til at give en tilbagemelding på, om du 
ønsker den tilbudte bolig. Hvis du takker ja til boligen, vil du få tilsendt en lejekontrakt.  
 
Vi forventer, at du flytter ind i boligen hurtigst muligt efter overtagelsesdatoen og senest 14. dage 
efter, at du har overtaget boligen.  
 
Hvis du opholder dig på en midlertidig plads, skal du flytte ind den dag, hvor du overtager boligen.   
 
Du skal være opmærksom på, at der kan være kort tid fra du får tilbudt en bolig til, at den er 
indflytningsklar. 

Befinder du dig på et midlertidigt opholdssted? 
Hvis du befinder dig på en af kommunens midlertidige pladser, og ikke er i stand til at klare dig i 
eget hjem, kan du ikke takke nej til en tilbudt permanent plejecenterbolig.. 

Hvad sker der hvis du takker nej til en bolig? 
Såfremt du får tildelt en bolig på det ønskede plejecenter og takker nej til boligen forbliver du på 
ventelisten. 
 
Hvis du er omfattet af plejehjemsgarantien og takker nej til en tilbudt bolig, så starter garantien 
forfra fra den dato, hvor vi har modtaget dit afslag. 

Yderligere spørgsmål 
Har du som ansøger eller pårørende yderligere spørgsmål, henvises til: 

Boligvisitationen på tlf. 7249 6000 

Ansøgningen returneres til: 
Til Boligvisitationen Gribskov kommune 

På E-mail Pr. brev / personligt 
boligvisitation@gribskov.dk Rådhusvej 3, 3200 Helsinge 

 

Oplysninger om plejecentrene 

 
Bakkebo  
Adresse: Østre Alle 30, 3250 Gilleleje 
Tlf. nr. 4835 4040 
Antal boliger: 69 boliger 



 

 

 

 

 

 

Helsingegården 
Adresse: Parkvænget 20A, 3200 Helsinge 
Tlf. Nr. 4877 7373 
Antal boliger: 105 boliger 
 

Skovsminde 
Adresse: Skovsmindeparken 2, 3230 Græsted 
Tlf. Nr.  4839 1330 
Antal boliger: 57 boliger 
 

Trongården 
Adresse: Trongårdsbakken 1, 3210 Vejby 
Tlf. Nr.  4870 6343 
Antal boliger 61 boliger 
 

Udsigten 
Adresse: Kirkevej 35, 3230 Græsted 
Tlf. Nr. 4874 9800 
Antal boliger 30 boliger 
 

Private plejecentre 

Bavne Ager 
Adresse: Bavne Ager 1 A, 3250 Gilleleje 
Tlf. Nr. 3385 4500 
Antal boliger 72 boliger 
 

Ellen Mariehjemmet 
Adresse: Vesterbrogade 3C, 3250 Gilleleje 
Tlf. Nr. 4830 0365 
Antal boliger 26 boliger 
 

Dagmarsminde 
Adresse: Aggebovej 42, 3230 Græsted 
Tlf. Nr. 2134 8499 
Antal boliger 9 boliger 
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Samtykke 

  
til behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning og ophold 

på privat plejecenter 
 
  
Navn: 
 
 

Cpr. nr: 

 
Jeg giver Gribskov Kommune, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge samtykke til at 
behandle og videregive følgende personoplysninger*) om mig: 
 

• Cpr. nr. 
• Navn 
• Adresse 
• Familieforhold 
• Økonomi 
• Helbredsoplysninger, fx visitationspapirer, journaler og handleplaner 
• Evt. strafbare forhold 

 
Oplysningerne kan videregives til følgende private plejecentre i forbindelse 
med behandling af min ansøgning om en plads på plejecentret og til 
eventuel senere opfølgning i sagen under mit ophold:  
 
(Sæt kryds ved det private plejecenter, som du giver samtykke til, at 
Gribskov Kommune udveksler oplysninger med) 

□ Bavne Ager, Bavne Ager 1 A, 3250 Gilleleje 

□ Ellen Mariehjemmet, Vesterbrogade 3C, 3250 Gilleleje 

□ Dagmarsminde, Aggebovej 42, 3230 Græsted 
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Udveksling af oplysninger kan ske i det omfang, det er relevant og 
nødvendigt for behandlingen af min ansøgning om ophold i plejecentret og i 
forhold til senere opfølgning under mit ophold. 
 
Jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at jeg:  

• er indforstået med, at kommunen behandler de ovenfor nævnte 
personoplysninger om mig  

• er indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne 
samtykkeerklæring  

• til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke med den 
konsekvens, at kommunen ikke længere har ret til at behandle 
mine oplysninger 

 
Denne samtykkeerklæring er gældende indtil, at jeg eventuelt måtte kalde 
den tilbage.  
 
 
 
 
Cpr.nr  

 
Dato: 
 

Underskrift: 
 
 

 
 
 
 
 
*) Behandlingen af oplysningerne sker efter databeskyttelsesforordningens 
artikel 6 (almindelige personoplysninger) og 9 (særlige personoplysninger) 
samt evt. artikel 10 (strafbare forhold)  
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Om samtykke 
Ved samtykke forstås ”enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig 
viljestilkendegivelse fra dig om, at du indvilliger i, at dine 
personoplysninger, kan behandles. 
 
Reglerne om samtykke fremgår af forvaltningsloven, 
databeskyttelsesforordningen og retssikkerhedsloven. I sager, der rejses 
ved ansøgning, må vi ikke uden samtykke indhente oplysninger om dine 
rent private forhold fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden 
forvaltningsmyndighed jf. forvaltningsloven § 29. For at behandling af 
personoplysninger kan betragtes som lovlig, bør de behandles på grundlag 
af dit samtykke eller et andet legitimt grundlag, der er fastlagt ved lov, eller 
behovet for opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til 
foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en 
sådan kontrakt.  
 
Hvilke rettigheder har du? 
Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke til, at Gribskov Kommune 
kan behandle oplysninger om dig, tilbage.  
 
Det gør du ved at kontakte Gribskov Kommune. Trækker du samtykket 
tilbage, kan det betyde, at vi ikke længere kan udveksle oplysninger om dig 
med det private plejecenter. 
  
Du kan gøre indsigelse over, at Gribskov Kommune behandler 
personoplysninger om dig. 
  
Du kan få kopi af de oplysninger, som Gribskov Kommune behandler om 
dig.  
 
Du kan også anmode om: 

• at få dine personoplysninger korrigeret eller slettet 
• at få sendt oplysningerne til dig eller en anden 
• at kommunen sætter behandlingen af oplysningerne i bero. 

 
Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger? 
Gribskov Kommune gemmer dine oplysninger så længe, det er nødvendigt 
for at behandle din sag. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor 
længe vi opbevarer dine personoplysninger.  
  
 
Hvis du har spørgsmål 
  
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af din sag om plejecenter i Gribskov 
Kommune, skal du kontakte Boligvisitationen. 
 
Har du spørgsmål til Gribskov Kommune behandling af dine 
personoplysninger eller vil du gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt 
eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Boligvisitationen. 
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Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger? 
Hvis du mener, 

• at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine 
personoplysninger 

• at Gribskov Kommune ikke har overholdt dine rettigheder 
 
kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgivere: John Larsen og Jakob 
Sønderlund Sørensen via dpo@gribskov.dk 
 
Ved at benytte Digital Post sikrer du, at dine personoplysninger bliver sendt 
sikkert og krypteret.  
 
Er du fritaget for Digital Post, kan du sende et brev til: 
Gribskov kommune 
Postboks 10 
3200 Helsinge 
 
Er du uenig i den måde, Gribskov Kommune behandler dine 
personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet. 
 
Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til 
behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af 
din sag om plejecenterplads i Gribskov Kommune. 
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