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Sigtet med lov om forebyggende hjemmebesøg er, at opspore ældre borgere i risiko for tab
af funktion med henblik på at iværksætte en forebyggende indsats og henvise til relevante
tilbud i forhold til den enkeltes behov.
Tilbuddet er særligt koncentreret om, hvordan den ældre mestrer sin tilværelse i bred
forstand. Med udgangspunkt i den pågældende aktuelle livssituation er formålet at hjælpe
borgeren til at udnytte egne ressourcer og bevare funktionsniveauet bedst muligt.
At yde en sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats over for ældre borgere
gennem råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til
øget tryghed og trivsel. Der henvises eksempelvis til øvrige relevante sundheds- og
forebyggelsestiltag, såsom rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske sygdomme,
sygepleje, demensindsatser, rygestoptilbud m.m.
At henlede opmærksomheden på eksisterende hjælpeforanstaltninger og aktiverende tilbud,
som kan bidrage til at forebygge eller løse eventuelle problemer i opløbet.
At hjælpe ældre borgere til at udnytte egne ressourcer bedre og bevare funktionsniveauet
længst muligt, så borgerne kan leve så selvstændigt som muligt.

Grundlag
Greve Kommune er forpligtet til at udarbejde en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
jfr. Lov om Social Service § 139 stk. 2.

Ydelsens indhold
Forebyggende hjemmebesøg indeholder råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder. Det
er Greve Kommunes sundheds- og forebyggelseskonsulenter, som yder vejledningen – enten
telefonisk, i hjemmet eller ved fællesarrangementer.
Vejledningen finder sted i dagtimerne på hverdage. Efter en konkret faglig vurdering kan der ved
behov ydes flere vejledninger indenfor en afgrænset tidsramme.
Vejledningen består af en helhedsorienteret struktureret samtale, som tager udgangspunkt i den
enkelte borgers livssituation og ressourcer. Det er hensigten, at samtalen kan belyse eventuelle
problemer og inddrage de relevante tilbud i kommunalt eller frivilligt regi, for at forebygge og/eller
løse eventuelle problemer.
Vejledningen kan f.eks. spænde over følgende emner: hverdag, trivsel, humør, helbred, netværk,
aktiviteter, mad og drikke, bolig, mobilitet/transport, søvn/træthed, økonomi, alkohol og rygning.
Vejledningen kan f.eks. være relevant, hvis:




Borgeren mangler et netværk og gerne vil møde andre
Borgeren gerne vil i gang med at røre sig, men ikke kender til mulighederne
Borgeren har en eller flere kroniske sygdomme, som han/hun ønsker vejledning i at tackle

Vejledningen kan også være relevant i form af en støttende samtale i forbindelse med belastende
livsforandrende begivenheder som f.eks. tab af ægtefælle eller ved ægtefælles indflytning i
plejebolig.
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Sundheds- og forebyggelseskonsulenterne kan ikke bevilge hjælp i hjemmet, hjælpemidler eller
andet, men kan henvise borgeren til rette sted.
Pårørende er velkomne til at deltage ved vejledningen, hvis borgeren har ønske om det.

Ydelsens omfang og målgruppe
Målgruppe 1: +80-årige borgere. Undtaget er 81 årige, som ikke tilbydes forebyggende
hjemmebesøg efter ny lovændring fra den 1. juli 2019:
Brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg
Borgere, der er 80 år og derover (med undtagelse af 81 årige), får én gang årligt brev med tilbud om
forebyggende hjemmebesøg. Borgerne har herudover mulighed for at kontakte sundheds- og
forebyggelseskonsulenterne ved behov for yderligere vejledning, ligesom samarbejdspartnere kan
henvise borgeren til vejledning, hvis borgeren har givet sit samtykke hertil.
Målgruppe 2: Borgere, der fylder 75 år:
Tilbud om informationsmøde
Borgere, som fylder 75 år, bliver tilbudt at deltage i et informationsmøde om forebyggende
hjemmebesøg. Der er også mulighed for at få et besøg i hjemmet i stedet. Der afholdes flere
informationsmøder hvert år og møderne placeres på skift i de fire bydele.
Målgruppe 3: 70 årige som bor alene:
Brev med tilbud om forebyggende hjemmebesøg
Fra 1. juli 2019 er ny lovgivning trådt i kraft for denne målgruppe. Borgere som bor alene tilbydes et
forebyggende hjemmebesøg i deres fyldte 70. år. Formålet hermed er, at opspore og forebygge
ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed som følge af overgangen fra
arbejdsliv til pension. Desuden skal indsatsen styrke opsporing af ældre i risiko for nedsat social,
psykisk og fysisk funktionsevne og om ikke har nærtstående i hverdagen, som kan bistå dem.
Målgruppe 4: +65-årige borgere i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk
funktionsevne:
Tilbud om besøg til enker og enkemænd
Borgere, som mister deres ægtefælle, får tilbud om forebyggende hjemmebesøg indenfor 12 uger
efter ægtefællens dødsfald.
Tilbud om besøg til ægtefæller til borgere, der flytter i plejebolig
Borgere, hvis ægtefæller flytter i plejebolig, får tilbud om forebyggende hjemmebesøg indenfor 12
uger efter flytningen.
Åbent tilbud om vejledning til +65-årige borgere
Derudover tilbyder sundheds- og forebyggelseskonsulenterne vejledning til +65-årige borgere, som
er i vanskelige livssituationer. Borgere, som ønsker at tage imod tilbuddet, kan selv kontakte
sundheds- og forebyggelseskonsulenterne på telefon eller e-mail. Desuden kan samarbejdspartnere
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henvise borgere til vejledning, hvis borgeren har givet sit samtykke til det. Herefter tilbydes
vejledning inden for 14 dage efter, at henvendelsen er modtaget.
Borgere, som er undtaget fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg
Tilbud om ydelser indenfor forebyggende hjemmebesøg gælder ikke borgere, som modtager både
personlig pleje og praktisk hjælp efter Lov om Social Service § 83.

Informationsmateriale til borgeren
Yderligere information kan ses på www.greve.dk forebyggende hjemmebesøg

Dokumentation i forhold til borgeren
Sundheds- og forebyggelseskonsulenten skriver efter aftale med borgeren et kort notat i den
elektroniske omsorgsjournal.

Administreres af
Center for Sundhed & Pleje
Sundhedsteamet
Sundheds- og forebyggelseskonsulenterne
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