
 

 

Flytteguide 
Skal du eller din pårørende flytte i plejebolig?  
 
Der er mange ting, der skal gøres og huskes, når man står overfor  
en flytning. Her har du en oversigt over de forskellige opgaver, der skal ordnes, når du flytter 
fra din nuværende bolig til den nye plejebolig.  
 

Administrative opgaver  

Lejekontrakt  
Udfyldes og sendes til udlejer fra det pågældende plejecenter. Udlejer kan være Silkeborg 
Kommune eller et privat boligselskab. Du kan se i boligtilbuddet, hvem der har sendt 
lejekontrakten/udlejer. 
 

Ansøgning om boligstøtte  
Du søger digitalt på www.borger.dk – vælg ’Boligstøtte’. 
 
Oplever du udfordringer i forbindelse med din ansøgning, kan du bestille tid ved Borgerservice på 
Søvej 1, eller ringe på tlf. 89 70 10 00 og få vejledning.   
 

Ansøgning om indskudslån  
Du søger digitalt på www.borger.dk – vælg ’flytning’ -> ’Lejebolig -> ’Lån til beboerindskud’ 
  
Oplever du udfordringer i forbindelse med din ansøgning, kan du bestille tid ved Borgerservice på 
Søvej 1, eller ringe på tlf. 89 70 10 00 og få vejledning.   
 

Ansøgninger om personlige tillæg  
Du kan kontakte Borgerservice på tlf. 89 70 10 00 vedr. mulighederne for personligt tillæg til 
flytteudgifter.  
 

Opsigelse  
Hvis du bor i lejlighed, skal du opsige den hos udlejeren.  
 

Flyttemeddelelse  
Meddelelsen om flytning skal sendes til:  
 

• Folkeregister:  Kontakt Borgerservice for vejledning 
 

• Læge: Mange plejecentre har en fast huslæge, som du kan vælge, når du flytter ind. Du kan 
kontakte plejecenteret og få oplysninger om hvilken læge, der er tilknyttet huset 
 

• PostNord  
 



 

 

• Internet og telefonabonnement  
 

• Avisabonnement  
 

• Forsikringer: Du skal fortsat have din egen indboforsikring, når du  
Flytter i din nye plejebolig. Kontakt dit eget forsikringsselskab for  
råd og vejledning 
 

• Får du mad ved madservice, skal det afbestilles 
 

• Banken skal have besked om ændringer i PBS-betalinger, når du flytter fra en bolig til en 
anden bolig 
 

• TV: Boligudlejer kontaktes om spørgsmål vedr. TV-pakker i din nye plejebolig 
 

Inden flytningen  
Inden din flytning, skal du huske at: 

 
• Aftal indflytningsdato med plejecenteret og hjemmeplejen - vi opfordrer til, at du flytter 

ind en hverdag. Personalet kan ikke hjælpe dig med at pakke ud, hænge lamper op m.v., så 
lav en aftale med dine pårørende om det. Boligen overtages som udgangspunkt den dato, 
der er angivet i lejeaftalen. Udlejeren inviterer dig til et indflytningssyn, hvor vi gennemgår 
boligen sammen  
 

• Bestille flyttefirma, hvis flytningen ikke klares af dine pårørende eller af andre hjælpere 
 

• Betale indskud og husleje til din nye plejebolig 
 

• Aftale med hjemmeplejen, at de skal bestille en plejeseng, hvis du bruger sådan én i dag. 
Bestil den i så god tid som muligt, så den er på plads, når du flytter ind. Øvrige 
hjælpemidler skal du selv sørge for at tage med ved flytningen  
 

• Afbestille de hjælpemidler, som du ikke skal have med på plejecenteret. Du skal bestille 
afhentning af ved hjælpemiddelcenteret. Du kan ringe til dem på tlf. 89 70 50 90 og aftale 
nærmere - gerne i god tid, før flytning, når du kender flyttetidspunktet 
 

• Udfylde et skema (ydelsesskema) i samråd med plejecenterleder, hvis du skal bo på et 
plejecenter. I skemaet vælger du kostpakke (måltider), rengøringsartikler, linnedpakke 
samt personlige hygiejneartikler, som du skal have på plejecenteret 

 

• Undersøge, om der er depotrum, skabsplads og køkken i din bolig. Lejeboligerne er nemlig 
forskellige 
 

• Undersøge, hvordan boligen er indrettet, så du kan blive klogere på hvilke møbler,  



 

 

der er plads til. Har du ikke set boligen, er det en god idé at tage ud  
og se den. Du kan aftale dit besøg med plejecenteret      
 

Plejeboligen svarer til en almen lejebolig - det betyder, at boligen er tom,  
når du overtager den. Du skal derfor betragte indflytningen som en  
flytning fra én bolig til én anden. Udlejer af din bolig har ansvaret for,  
at boligen er klar til indflytning  

 
Din plejebolig er en arbejdsplads for personalet. Vær derfor opmærksom på, at der skal være god 
plads og ingen løse tæpper. Søg råd og vejledning hos personalet. 
 

Flyttedag 

Fraflytningen  
Husk at orientere hjemmeplejen om dato og tidspunkt for flytning. 
 

Indflytningen 
Husk at aftale: 
 

• Afhentning af nøgle til den nye bolig med ejendomsudlejer 
 

• Udpakning og indretning af ny bolig med dine pårørende eller anden hjælper. De skal også 
hjælpe med ophæng af gardiner og installation af lamper, opkobling til internet og TV. 
Personalet kan ikke hjælpe med de opgaver 

 
 

Efter flytningen 

• Melde flytning til Folkeregistret senest 14 dage efter flytningen 
 

• Evt. søge om udvidet boligydelse ved Udbetaling Danmark  
 

• Være opmærksom på, at du selv eller pårørende selv skal administrere din økonomi efter 
indflytningen 
 

• Plejecenteret vil aftale en indflytningssamtale med dig og dine pårørende 
 

 


