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Kriterier for bevilling af 

forebyggende hjemmebesøg 

 

 

 

 Borgere i deres fyldte 75. år tilbydes et besøg, hvis de 

ikke modtager både praktisk hjælp og sygepleje. 

 Borgere på 80 år og fremefter skal tilbydes besøg én 

gang årligt, hvis de ikke modtager både praktisk hjælp 

og sygepleje. 

 Borgere i alderen 65 – 79 år tilbydes besøg efter behov, 

hvis de er i særlig risiko for at få nedsat fysisk, psykisk 

eller social funktionsevne. 

  

Indhold i indsatsen 

 

 

 

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere det år, de 

fylder 75 år. Det kan være som kollektivt arrangement eller 

individuelt besøg.  

 

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg årligt til borgere på 80 

år og opefter. Afhængigt af borgers risikoprofil sendes enten 

brev med dato og tid for besøget eller brev med tilbud om 

besøg, hvor borger skal ringe tilbage og aftale en tid. 

 

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen 65-

79 år, som er i særlige risikogrupper fx:  

 Borgere, som har mistet en ægtefælle, eller ægtefælle 

er flyttet på plejehjem 

 Borgere, som vurderes sårbare, der har haft et 

længerevarende ophold på hospital, og som udskrives 

uden behov for genoptræning, hjemmepleje eller anden 

opfølgning på behandling 

 Borgere, der er i risiko for fald eller er faldet 

 Borgere med anden etnisk baggrund end dansk 

 

Indsatsen indeholder screeningsmetoder for tidlig opsporing af 

fysisk, psykisk og social funktionsnedsættelse. Endvidere gives 

råd, vejledning og undervisning ud fra de emner, der er vigtige 

for borgerens daglige trivsel, sundhed og velbefindende. 

 

Forebyggende hjemmebesøg kan tilrettelægges på andre 

måder end ved besøg i hjemmet, såsom f.eks. i samordning 

med andre generelle forebyggende og aktiverende 

foranstaltninger i kommunen. 

 

Leverandør 

 

Team Forebyggende Hjemmebesøg, sundhedsstrategisk afsnit 

Der er ikke frit valg 

Kompetencekrav til udfører 

 

Mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse 

Bemærkninger 

 

Team Forebyggende Hjemmebesøg kan ikke visitere til bolig, 

hjemmehjælp, træning, hjælpemidler og lign. 

 


