
 

Kvalitetsstandard: Ældre- og handicapvenlig bolig 
 

Indhold Beskrivelse 

1. Hvad er ydelsens 

lovgrundlag? 

Der er intet lovgrundlag. 

2. Hvilke behov dækker 

ydelsen? 

En ældre- eller handicapvenlig bolig er en lejlighed, der er specielt 

indrettet til at imødekomme de behov, som en ældre borger eller 

borger med handicap har. 

 

3. Hvad er formålet med 

ydelsen?  

At borgere med fysiske funktionsnedsættelser kan få en lettere 

hverdag i eget hjem med lettere adgangsforhold. 

 

4. Hvem kan modtage 

ydelsen? 

Ældre borgere og borgere med handicap, der har en fysisk 

funktionsnedsættelse, som bevirker, at vedkommende ikke længere 

kan fungere i sin nuværende bolig. 

 

Borgere kan få tilbudt en ældre- og handicapbolig, hvis: 

 

• Borgeren er gangbesværet, bruger rollator eller sidder i 

kørestol 

• Borgerens fysiske og psykiske tilstand er stabil 

• Borgeren har behov for en mindre bolig end sin nuværende 

• Borgeren kan klare sin daglige livsførelse med støtte fra 

hjemmehjælp, hjemmesygepleje mv. 

 

OBS: Personer med psykisk handicap, som ikke har nedsat fysisk 

funktionsniveau, kan ikke få tildelt en ældre- eller handicapvenlig 

bolig. 

 

5. Hvilke aktiviteter kan 

indgå i ydelsen? 

Ingen. 

6. Hvilke aktiviteter indgår 

ikke i ydelsen? 

Der er ikke personale tilknyttet ældre- eller handicapvenlig bolig, så 

har man behov for yderligere hjælp, skal man derfor kontakte 

visitationen i kommunen. 

 

7. Hvad er ydelsens 

omfang? 

Der foretages en vurdering af borgerens fysiske 

funktionsnedsættelse, som afgør hvilken bolig, der tildeles borgeren. 

 

Der er følgende boligkategorier: 

 

• Lejlighed helt uden trapper og dørtrin, som er velegnet til 

kørestolsbrugere 

• Lejlighed med et begrænset antal trapper til hoveddøren med 

mulighed for at bygge en rampe til kørestols- eller 

rollatorbrugere. Trapperne til hoveddøren kan tilpasses med 

gelænder alt efter borgerens funktionsniveau.  

 

8. Hvad koster ydelsen? Borgeren indgår en almindelig lejekontrakt med boligselskabet. 

 

9. Hvem har 

visitationskompetencen? 

Visitationsenheden. 

 

Hvis ansøgningen godkendes, bliver borgeren optaget på en 

venteliste til en bolig. Borgeren vil derefter få tilbudt en bolig, som 



 

matcher borgerens behov. Såfremt borgeren afslår den tilbudte bolig, 

vil vedkommende blive flyttet til bunden af ventelisten. 

 

10. Hvem leverer ydelsen?  Boligselskaberne INI A/S og Iserit A/S. 

 

11. Kompetencekrav til 

leverandøren? 

Alle boligerne skal opfylde kriterierne for en ældre- og 

handicapvenlig bolig for så vidt angå indretning til borgerens behov. 

 

12. Hvordan følges op på 

ydelsen?  

Ingen opfølgning. 

13. Klagevejledning  Der kan indgives klage over ydelsen til: 

 

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

+299 36 76 00 

si@sermersooq.gl 

Imaneq 34, PO 1005 

3900 Nuuk 

Åbningstider Telefontider 

ma - on 10:00 - 15:00 

to 12:00 - 17:00 

fr 10:00 - 12:00 

 

ma - on 08:30 - 10:00 

to 16:00 - 17:00 

fr 08:30 - 10:00 

 

 


