
     

 

VENTETID OG VENTELISTE TIL PLEJEBOLIG 
 

  

     

  

 Gennemsnitlig ventetid i dage 

 Anvisningsgaranti Frit valg 

Akaciegården  24 59 

Benedikte  26 23 

Betaniahjemmet  17 48 

Dr. Anne-Marie Centret  14 176 

Flintholm  27 112 

Ingeborggården  16 18 

Kastanjehaven  24 116 

Kong Frederik IX´s Hjem  32 36 

Nimbusparken 30 47 

OK-Huset Lotte  48 55 

Søndervang  20 41 

Søster Sophies Minde  35 25 

Østervang  35 71 
   

Gennemsnit for indflyttede borgere 24 69 
 

 

     

  

Noter: Tallene er opgjort d. 02-08-2020. Anvisningsgaranti omfatter borgere, der søger bredt på alle kommunens 
plejecentre og i udgangspunktet vil få tilbudt en bolig inden for to måneder. Frit valg omfatter borgere, der ønsker et 
bestemt plejecenter. Borgere der anvender frit valg kan ikke garanteres en plads inden for to måneder, men det 
tilstræbes (jf. Kvalitetsstandarder på Ældreområdet, Frederiksberg Kommune). 
Den gennemsnitlige ventetid er opgjort på baggrund af indflytninger i plejeboliger i det seneste år. I den gennemsnitlige 
ventetid for borgere med frit valg indgår også borgere, der bor i en plejebolig, og som søger omflytning til en anden 
plejebolig. Interne omflytninger på et plejecenter indgår dog ikke. Ventetiden er beregnet på baggrund af seneste 
venteperiode, dvs. at ventetiden kan have været længere, hvis borgeren har takket nej til et eller flere tilbud. 

 
 

 

  

  



    

 

AKTUEL VENTELISTE TIL PLEJEBOLIG 
 

 

    

 

 

Antal borgere på venteliste Gennemsnitlig ventetid 

Anvisningsgaranti 1 36 

Frit valg 56 84 

Total 57  

 

  

    

   

Noter: Tallene er opgjort d. 02-08-2020. Anvisningsgaranti omfatter borgere, der søger bredt på alle kommunens 
plejecentre og i udgangspunktet vil få tilbudt en bolig inden for to måneder. Frit valg omfatter borgere, der ønsker 
et bestemt plejecenter. Borgere der anvender frit valg kan ikke garanteres en plads inden for to måneder, men det 
tilstræbes (jf. Kvalitetsstandarder på Ældreområdet, Frederiksberg Kommune). I den gennemsnitlige ventetid for 
borgere med frit valg indgår også borgere, der bor i en plejebolig, og som søger omflytning til en anden plejebolig. 
Den gennemsnitlige ventetid angiver tidsrummet fra nyeste ventedato til opgørelsestidspunktet, dvs. at ventetiden 
kan have været længere, hvis borgeren har takket nej til et eller flere tilbud. 

 

 

  

 

 

    

 


