
 
 

 

 

 

Kære medlemmer 

Bestyrelsen har – på bestyrelsesseminaret i september – samlet op på de spørgsmål, der stod tilbage efter 

sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Lone Thomsens indlæg på SUFO’s Årskonference i marts 2018. 

 

Spørgsmålene, der er samlet af en arbejdsgruppe i SUFO’s bestyrelse, har været forelagt Lone Thomsen, 

der dog ikke har kunnet hjælpe SUFO videre i forhold til alle spørgsmålene, hvilket fremgår af nedenstående 

opsamling. 

 

Flere var på Årskonferencen interesserede i at vide:  

Hvornår kommer der en ny vejledning til Lovteksten? 

Den aktuelle vejledning er fra 2011 og er endnu ikke opdateret ift. den nye lovtekst og nye målgrupper for 

forebyggende hjemmebesøg. 

Det er Departementet (ministeriet) og ikke Styrelsen, der er ansvarlig for den nye vejledning og en 

henvendelse til dem har afklaret, at der ikke for nuværende er sat dato på opdateringen af den eksisterende 

vejledning. 

 

Andre ønskede at vide:  

Kan Sundhedsstyrelsen underbygge den faglige opkvalificering af medarbejdere, der laver 

forebyggende hjemmebesøg? 

Spørgsmålet blev stillet med henvisning til de nye målgrupper og den øgede kompleksitet i besøgene, hvor 

emner som fx sorg, depression, tidlig opsporing, ensomhed, livskvalitet, kronisk sygdom, m.m., kræver et 

større og længerevarende tværfagligt samarbejde omkring borgeren og også med civilsamfundet. 

Sundhedsstyrelsen har tidligere medvirket til at udvikle et diplommodul målrettet medarbejdere, der foretager 

forebyggende hjemmebesøg, men svaret fra Lone Thomsen er, at Sundhedsstyrelsen ikke for nærværende 

har yderligere opgaver ift. opkvalificering af medarbejdere. 

 

Det var uklart for flere medlemmer: 

Hvem, der har ansvaret for, om kommunerne forvalter loven om forebyggende hjemmebesøg efter 

hensigten og ville vide, om Sundhedsstyrelsen har en rolle ift. dette?  

Det blev pointeret af flere, at kommunerne har forskellige fortolkning af lov om forebyggende hjemmebesøg, 

og at de forskellige tolkninger skaber en risiko for at forværre ulighed i sundhed.  

Lone Thomsens svar bekræfter bestyrelsens formodning om, at Sundhedsstyrelsen ikke for nuværende har 

en rolle ift. om kommunerne forvalter loven om forebyggende hjemmebesøg efter hensigten. 

Hvordan loven tolkes er op til den enkelte kommune. 

 

Flere af spørgsmålene fra salen relaterede sig til: 

Udfordringer med brug af data til opsporing.  

Mange oplever udfordringer ikke mindst i forhold til opsporing af risikogrupper. Brug af data og opsporing har 

gennem årene været et tilbagevendende dilemma for SUFO’s medlemmer og for bestyrelsen. Flere havde 

sat deres lid til Guiden. Men Guiden til opsporing blev ikke den hjælp, som mange havde forventet.  

 

SUFO’s bestyrelse havde op til Årskonferencen foranlediget, at der er blevet udarbejdet to fortolkninger af de 

juridiske rammer for personhenførbare data, som de fremstår i Guiden. De to fortolkninger kan læses på 

SUFO’s hjemmeside her. 

SUFO’s bestyrelse opfordrer alle medlemmer til at bruge de to fortolkninger og også til at dele gode 

erfaringer med hinanden og med bestyrelsen. Flere bestyrelsesmedlemmer har til netværksmøder oplevet, 

at dokumenterne kan give svar på spørgsmål stillet af netværksdeltagere. 

http://www.sufo.dk/wp-content/uploads/2018/03/Personhenførbare-data-til-opsporing-fortolkning-af-kap.-4.pdf


 
 

Lone Thomsen fik også spørgsmålet:  

Hvordan står det til med forskningen omkring forebyggende hjemmebesøg, og bliver der fremover 

forsket i effekter af forebyggende hjemmebesøg, f.eks. effekter af ny lov og nye målgrupper? Og hvis 

ja, hvordan måles der på effekter? 

 

Det seneste forskningsprojekt omkring forebyggende hjemmebesøg blev offentliggjort i 2005, jf. essenser 

her.  

Lone Thomsen gør i sit svar opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen ikke har overblik over eksisterende 

forskning på området – idet det ligger uden for styrelsens arbejdsområde. 

Lone Thomsen opfordrer bestyrelsen til at rette henvendelse til medlemmer af den tidligere nedsatte 

ekspertgruppe på området f.eks. Carsten Hendriksen eller Mikkel Vass. 

 

Bestyrelsen har besluttet, at holde fast i en række opmærksomhedspunkter/spørgsmål i en dialog med 

Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen. Herunder blandt andet: 

 at SUFO inviteres til fremtidige statusmøder, eller møder, der generelt relaterer sig til vores 

arbejdsområde. 

 at SUFO arbejder for, at forebyggende medarbejderes samarbejdspartnere, som f.eks. 

medarbejdere i hjemmeplejen, er ”gearet” til den opsporing, som nu foregår. 

 at medlemmer og bestyrelse i SUFO hjælpes ad med at indsamle viden om ”best practice” ift. 

generel organisering af forebyggende hjemmebesøg og får den formidlet videre - dels til medlemmer 

og dels til beslutningstagere. 

 

 

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Anne Dorthe Prissak 

formand 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2005/~/media/D8A37C8C6B194D28911EE068A2B8A37B.ashx

