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FororD

kommunerne har siden 1996 stået for at gennemføre forebyggende hjemmebesøg 
hos ældre borgere. Formålet med besøgene er blandt andet at sikre, at ældre lever et 
så godt og selvhjulpent liv som muligt. 

gennem årene har kommunerne udviklet redskaber og teknikker, som har forbedret 
besøgene, samtalerne og udbyttet af dem. ankestyrelsen har på vegne af velfærds-
ministeriet udarbejdet denne håndbog for netop at samle op på disse gode erfa- 
ringer.   

erfaringerne er indsamlet gennem kvalitative interviews med 10 kommuner. der er 
tale om et øjebliksbillede af de forebyggende hjemmebesøg og ikke om en udtøm-
mende beskrivelse af ordningens indhold.

håndbogen skal være til inspiration for såvel ledere som medarbejdere, der i det dag-
lige møder ældre borgere og ønsker størst mulig effekt af besøgene. 

der skal lyde en stor tak til de kommuner, der har taget sig tid til at fortælle om deres 
arbejde med de forebyggende hjemmebesøg.



Kommunerne benytter sig af forskellige me-

toder, når de kontakter ældre borgere for at 

tilbyde dem forebyggende hjemmebesøg. 

mange ældre, der i starten er skeptiske over 

for besøgene, bliver efterfølgende glade for 

dem. en del oplever, at samtalerne med en 

forebyggende medarbejder både kan hjælpe 

dem med at løse de problemer, de oplever 

her og nu, og samtidig kan støtte dem i plan-

lægningen af fremtiden.

for at få fuldt udbytte af de forebyggende 

hjemmebesøg skal borgeren allerede fra det 

første møde forstå, hvad besøgene kan bru-

ges til. samtidig er det vigtigt, at der opstår 

en tæt kontakt mellem borgeren og medar-

bejderen, og at kontakten holdes ved lige.

ved første møde:

Vurder borgerens tilstand•	

tjek at borgeren står i systemet•	

opnå kontakt til ældre som er for svage •	

til selv at tage kontakt

få kendskab til ældre med funktions-•	

nedsættelse og demens 

tilbyd behandling af kroniske syg- •	

domme på et tidligt stadie

giv forebyggende råd og vejledning •	

om kost og motion
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såDan Får Du
nemmesT konTakT

få KontAKt – sKAb en tidlig
og tæt relAtion

“  mange ældre, der i starten er

skeptiske over for besøgene, bliver

efterfølgende glade for dem

“
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erfaringer fra rebild kommune om en 
svær start med en modvillig mand

I Rebild Kommune krævede det tid at få en 

ældre mand til at løsne op i samtalen:  

”jeg besøgte en politimand, som opfattede 

de forebyggende hjemmebesøg som et kom-

munalt dyneløft. han var meget aggressiv 

over for alt offentligt og var meget mistænk-

som. men efter to til tre besøg fandt han ud 

af, at jeg var god nok. At jeg var ordholdende 

og ikke lod mig kyse af, at vi stort set startede 

med at skændes, når jeg kom ind af døren. 

jeg tror, han havde brug for at få afløb for et 

eller andet, men det kunne jeg godt rumme, 

for det handlede jo ikke om mig. efterhån-

den fandt vi ud af, at vi godt kunne snakke 

sammen, og lige pludselig lukkede han op 

for alt det, som han gik og sloges med – både 

sygdom og dårlig økonomi. faktisk lykkedes 

det at få kontakt til et barnebarn. jeg vil sige, 

at han blev mere fredfyldt, inden han døde – 

især fordi han opnåede at komme i kontakt 

med familien. jeg tror, at det gjorde en stor 

forskel for ham”.

Tag konTakT via Brev

Alle borgere på 75 år og derover skal have 

tilbud om mindst to årlige, forebyggende 

hjemmebesøg. borgere, som modtager både 

personlig og praktisk hjælp, kan dog undtag-

es. tilbuddene kan gives ved at ringe eller 

sende et brev. 

medarbejderen bør sikre sig, at den pågæl-

dende har forstået tilbuddet. det er desuden 

vigtigt at være opmærksom på, om den æl-

dre svarer på henvendelsen – uanset om ved- 

kommende ønsker et hjemmebesøg eller ej. 

det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at op-

lyse generelt om tilbuddet, via for eksempel 

annoncer. 

 

Kommunerne vælger typisk at orientere om 

hjemmebesøgene via brev med en dato og 

et klokkeslæt for hjemmebesøget. borgeren 

skal kun reagere, hvis besøget skal aflyses 

eller tidspunktet flyttes. hermed sikrer kom-

munen sig kontakt til borgere, der ikke tidli-

gere har modtaget hjemmebesøg. 

 

hvis den pågældende for eksempel ikke er 

hjemme på mødetidspunktet, kan medar-

bejderen lægge et brev med forslag til et 

nyt møde – eller bede den ældre ringe. det 

kan også være en god idé, at medarbejderen 

selv ringer op dagen efter. det er vigtigt, at 

der sker en opfølgning på henvendelsen til 

borgeren. 

Tips om Breve

brevet bør være let at læse og være udfor-

met, så borgeren både forstår og husker til-

buddet om de forebyggende hjemmebesøg. 
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det kan være en hjælp, hvis der bruges større 

skrifttyper end ellers. brevet skal desuden 

være relativt kort og let at overskue. 

det er en god idé at vedlægge en pjece og et 

visitkort med et billede af den forebyggende 

medarbejder. Pjecen og visitkortet har flere 

funktioner. dels fortæller de om formålet 

med det forebyggende hjemmebesøg, så 

forveksling med visitation og hjemmehjælp 

undgås. dels bliver besøgene synlige for 

pårørende og andre, der kommer i hjemmet. 

det virker bedst, hvis borgeren placerer pje-

cen og visitkortet et sted, hvor de let kan ses. 

det kan derfor være en god ide at udlevere et 

visitkort med en magnet og opfordre borg-

eren til at sætte kortet på køleskabet. 

breve til forskellige situationer

Almindeligt brev med mødetidspunkt. •	

her skal borgeren ikke reagere for at få 

hjemmebesøget. brevet er godt til æl-

dre, der tidligere har fået besøg, og som 

fuldt ud forstår formålet med de fore-

byggende hjemmebesøg. 

åbent brev, for eksempel et postkort •	

med mødetidspunkt. den åbne form 

giver hjemmehjælpen eller de pårø- 

rende mulighed for at reagere på bre- 

vet. brevet er godt til ”nye ældre”, der 

ikke tidligere har fået besøg, og til svage 

eller demente ældre, der tidligere har 

fået besøg.
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Kommunerne benytter sig af mange mu-

ligheder for at synliggøre de forebyggende 

hjemmebesøg og samtidig fortælle ældre 

borgere, hvad de kan bruge besøgene til. 

sådan kan du synliggøre de forebyggende 

hjemmebesøg:

Artikler i lokale aviser og dagblade. lad •	

en borger og en medarbejder fortælle 

om deres gode erfaringer med fore-

byggende hjemmebesøg. Artiklen bør 

vise, at hjemmebesøgene henvender sig 

til en bred gruppe af ældre. Artiklen kan 

også præsentere formål og indhold. 

i forbindelse med arrangementer for •	

ældre, om for eksempel livsstilssyg-

domme, kan medarbejdere fortælle om 

de forebyggende hjemmebesøg. 

de forebyggende medarbejdere kan be-•	

søge ældreklubber, hvor de kan præsen-

tere hjemmebesøgene og sig selv. 

deltagelse med en stand på forskellige •	

messer, markeder mv. 

deltagelse i informationsmøder, som er •	

rettet mod nye folkepensionister på 65 

år og derover. de forebyggende medar-

bejdere kan bidrage med deres kend-

skab til lokale aktiviteter. 

ForTæl om
hjemmeBesøg

sæt sPot På de
forebyggende hjemmebesøg

“  brug foldere og artikler, men også

kommunens hjemmeside, til at sætte fokus på

de forebyggende hjemmebesøg

“
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giv klar BeskeD meD en FolDer

det er en god idé at udarbejde en folder eller 

pjece til borgere, der netop er fyldt 75 år og 

derfor skal tilbydes forebyggende hjem-

mebesøg. der kan stå lidt om formålet med 

besøgene, hvordan de foregår, og hvad der 

typisk tales om. folderen kan præsentere 

medarbejderne med billede samt telefon-

nummer, adresse og mailoplysninger.

en anden folder kan henvende sig til en 

bredere målgruppe af pårørende, naboer, 

praktiserende læger med flere. folderen kan 

stå på eksempelvis biblioteker, apoteker, i 

lægepraksisser og medborgerhuse.  

Brug e-mail og hjemmesiDe

foruden brev og folder kan e-mail være et 

nyttigt supplement, når det drejer sig om at 

opnå kontakt til målgruppen. det kan også 

være en god idé at samle oplysninger om 

forebyggende hjemmebesøg, personale og 

aktiviteter på kommunens hjemmeside. skab 

for eksempel et ”ældreunivers” på hjemme- 

siden og sørg for, at borgerne kan abonnere 

på nyhedsbreve, så de kan holde sig ajour 

med nyt på ældreområdet.

alle henviser i oDense kommune

i odense Kommunes ældrepleje er alle, der 

møder en borger, som ikke modtager fore-

byggende hjemmebesøg, men måske kunne 

have gavn af det, opmærksomme på at hen-

vise til ordningen. samme praksis bruges 

generelt, hvis en ansat møder en borger, der 

har behov for eksempelvis visitation, syge-

pleje eller terapi.
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hvad er forebyggende hjemmebesøg egent-

lig? er der tale om en besøgsven, om kontrol, 

eller er det et tilbud om hjælp fra kommu-

nen? og hvem i gruppen af 75-årige tilhører 

målgruppen for de forebyggende hjemme-

besøg? 

det er nogle af de spørgsmål, som mange 

ældre borgere stiller sig selv. det kan derfor 

være vanskeligt for mange at vurdere, hvor-

vidt besøgene er nødvendige i en måske vel-

fungerende dagligdag.

mange oplever, at det er overflødigt med et 

besøg fra kommunen, blot fordi de fylder 

75 år. Andre giver udtryk for, at det er rart at 

vide, hvor de kan henvende sig, hvis deres 

situation på et tidspunkt ændrer sig.

spar TiD meD
orienTeringsmøDer

orienteringsmøder
KAn AfliVe fordomme

“  på baggrund af orienteringsmødet kan

borgeren bedre vurdere, om han eller hun har brug

for forebyggende hjemmebesøg eller ej

“
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orienTeringsmøDer øger
inTeressen BlanDT 75-årige  

i nogle kommuner holder de forebyggende 

medarbejdere fælles orienteringsmøder for 

de 75-årige, før de aftaler individuelle hjem-

mebesøg. erfaringerne viser, at orienter-

ingsmødet afklarer mange spørgsmål, og 

at den efterfølgende samtale hjemme hos 

borgeren ofte bliver mere fortrolig. 

På den måde kan fællesmøderne spare både 

tid og ressourcer. samtidig oplever kom-

muner, der har indført orienteringsmøder, 

at tilslutningen til hjemmebesøgene bliver 

større, og at kommunen hermed får mu-

lighed for at sætte tidligt ind med en fore-

byggende indsats.  

borgere, som ikke vælger at få hjemmebesøg 

efter orienteringsmødet, får typisk et opføl-

gende brev et halvt år efter. de bliver tilbudt 

en individuel samtale med en forebyggende 

medarbejder, får eventuelt udleveret pjecer 

og andet materiale om forebyggende hjem-

mebesøg og kan igen tage stilling til, om de 

ønsker et besøg.

sTorT FremmøDe i esBjerg 

esbjerg Kommune har siden 2003 holdt ori-

enteringsmøder for kommunens 75-årige. 

her får deltagerne indblik i, hvad de fore-

byggende hjemmebesøg kan bruges til, lige-

som de møder medarbejderne.

erfaringerne med orienteringsmøderne er 

positive. en tredjedel af alle, der netop er 

fyldt 75 år, deltager i møderne og får hermed 

afstemt deres forventninger til, hvad de 

forebyggende hjemmebesøg kan bruges til. 

samtidig bliver de orienteret om, hvad kom-

munen ellers kan tilbyde på ældreområdet.

I Esbjerg er orienteringsmøderne med til at 

afkræfte en række fordomme: 

”Vi oplevede, at mange havde fordomme om 

forebyggende hjemmebesøg, men ikke helt 

vidste, hvad besøgene gik ud på. mange tro-

ede, at det handlede om at få bevilget hjælp, 

eller at der skulle være noget i vejen, før man 

kunne få et besøg. På baggrund af oriente-

ringsmødet kan den ældre bedre vurdere, 

om han eller hun har brug for forebyggende 

hjemmebesøg eller ej”.
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det kan være en god idé, at kommunen har 

procedurer, der sikrer kontinuitet, opfølg-

ning og fleksibilitet i de forebyggende hjem-

mebesøg. Procedurerne kan indarbejdes i en 

handlingsplan med konkrete målsætninger. 

sammen med politikere og ledere kan de 

forebyggende medarbejdere løbende følge 

op på handlingsplanen – både for den en-

kelte og for gruppen af besøgsmodtagere.  

Kontinuitet handler især om, at det er den 

samme person, som gennemfører de fore-

byggende hjemmebesøg, så besøgene føles 

trygge og fortrolige. med opfølgningen sikrer 

medarbejderen, at borgeren følger eventu-

elle råd og vejledninger. fleksibiliteten skal 

være med til at sikre, at den ældre borger 

får den nødvendige hjælp på det rette tids-

punkt.  

sørg For aT Den
samme meDarBejDer 
kommer igen

Kontinuitet og fleKsibilitet
giVer tillid og tryghed

“  hvis der sker noget uventet, så ved de, at de

altid kan ringe til os. det drejer sig om handle- 

muligheder, og det er vi med til at give dem

“
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såDan sikrer Du konTinuiTeT

det kan være en fordel, hvis kommunen 

deles ind i distrikter, så den forebyggende 

medarbejder tilbyder hjemmebesøg hos en 

bestemt gruppe borgere. hvis medarbej-

deren bliver forhindret i at gennemføre et af-

talt besøg, er det bedre at udskyde besøget 

end at sende en anden medarbejder.

Odense Kommune sikrer kontinuiteten gen-

nem opdeling af kommunen i geografiske 

enheder:

”Vi har opdelt kommunen i geografiske en-

heder, der har hver sin ældrekonsulent. Vi 

har stabile medarbejdere, for der er rift om 

stillingerne. På den måde sikrer vi, at det al- 

tid er den samme medarbejder, som tilbyder 

forebyggende hjemmebesøg til en fast 

gruppe af ældre. hvis medarbejderen rej-

ser, flyttes de ældre i området til en ny, fast 

medarbejder. Kontinuiteten skaber mening 

med besøgene for alle parter. medarbejderne 

kender de ældre, og der kan lettere følges op 

på henvisninger. og så er det nemmere at 

fange eventuelle forandringer i den ældres 

hverdag – både fysisk, mentalt og socialt”.

ForvenTningsaFsTemning
og inDiviDuelle planer

det første møde mellem medarbejder og 

borger er vigtigt. det er en god idé at tale 

om de forventninger, man hver især har til 

de forebyggende hjemmebesøg, så man ikke 

går fejl af hinanden. 

brug også lidt tid på at tale om formålet med 

besøgene, og fortæl hvad borgeren kan bru-

ge hjemmebesøgene til. som medarbejder er 

det samtidig vigtigt at finde ud af, hvor res-

sourcestærk borgeren er, og hvilke ønsker 

den pågældende har til tilbud og aktiviteter. 

i fællesskab afdækker i den ældres behov for 

forebyggende hjemmebesøg: hvor mange 

årlige besøg er der brug for, hvornår på da-

gen skal i mødes, passer kemien – eller skal 

det være en anden medarbejder, der kom-

mer på besøg? 

resultatet af forventningsafstemningen og 

den individuelle vurdering kan indarbejdes 

i handlingsplanen og danne grundlag for 

de fremtidige hjemmebesøg. hermed sikres 

kontinuitet og opfølgning i besøgene – og 

samtidig er der fokus på den enkelte borgers 

ønsker og behov.  

TrygheD og TilliD Tager TiD 

tryghed og tillid opstår ikke altid efter den 

første eller anden samtale, men kan opbyg-

ges over tid. derfor er kontinuiteten vigtig. 
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Kontinuiteten i hjemmebesøgene sikrer 

samtidig, at eventuelle forandringer i den 

ældres hverdag opfanges, og at den ældre 

får de nødvendige råd og vejledning i tide. 

En medarbejder fra Roskilde Kommune 

fortæller, hvordan den kontinuerlige kon-

takt gør det trygt for den ældre at henvende 

sig, når der opstår problemer:

”det betyder alt, at det er den samme, som 

kommer, fordi man lærer borgerne at kende 

her og nu, og mens de stadig er friske. På den 

måde kan jeg bedre vurdere, hvad der skal 

gøres i forskellige situationer med hensyn til 

støtte og hjælpemidler. jeg får efterhånden 

skabt en tillid, så jeg stille og roligt kan lukke 

op for nogle ting hos folk, og det gør også, at 

i det øjeblik, der sker et eller andet, så har de 

ældre tillid til, at de skal have fat i mig”. 

En medarbejder fra Esbjerg Kommune 

fortæller om vigtigheden af at give den æl-

dre handlemuligheder:

”trygheden bliver oparbejdet i takt med, at 

vi lærer hinanden at kende. det kan den æl-

dre bruge i hverdagen. hvis der sker noget 

uventet, så ved de, at de altid kan ringe til 

os. det betyder noget for deres almene vel-

befindende og selvfølgelig deres helbred. 

det drejer sig om handlemuligheder, og det 

er vi med til at give dem. det er ikke rart kun 

at være afhængig af børn og venner. det er 

dejligt med en neutral person, der har tid og 

er nærværende, og som kan give dig gode 

muligheder”.

En forebyggende medarbejder fra Tønder 

Kommune fortæller, at det tager tid at lære 

hinanden at kende:

”det handler om at have et sammenlig-

ningsgrundlag, og følge med i hvad der sker 

i den ældres liv. især forandringerne. det kan 

være, at blomsterne i hjemmet ikke har fået 

vand, eller at man ikke længere bliver tilbudt 

en kop kaffe, fordi borgeren ikke magter det 

længere. Altså hele atmosfæren i hjemmet. 

den får man først en fornemmelse af efter to 

eller tre besøg”. 
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ForanDring kræver
konTinuiTeT og opFølgning

det tager tid at lave om på faste rutiner og at 

tilpasse sig nye. hvis man som medarbejder 

vil motivere en borger til at indføre store 

eller små forandringer i hverdagen, er det en 

forudsætning, at der er en kontinuerlig kon-

takt, og at der jævnligt følges op. 

hvis en borger med tiden får fysiske skavan-

ker, kan det blive nødvendigt med forskel-

lige former for hjælpemidler. nogle har dog 

i første omgang svært ved at forlige sig med 

tanken om at skulle bruge hjælpemidler. her 

kan det være en idé, at det er den samme 

forebyggende medarbejder, som gennem 

flere besøg motiverer den ældre til at vænne 

sig til tanken.

FleksiBiliTeT skaBer FriheD 

fleksibilitet i tilrettelæggelsen af hjemme-

besøgene kan være med til at sikre, at borg-

eren hele tiden får den hjælp og støtte, som 

er nødvendig i hverdagen. forandringer i 

den ældres liv kan betyde, at behovet ændrer 

sig – og den forebyggende medarbejder skal 

både være opmærksom på forandringerne 

og have mulighed for at tilpasse hjælpen.

 
følg med i forAn-
dringerne og tilPAs 
hjælPen: 

> hjemmebesøg kan aftales med 

 forskellige intervaller.  

 udgangspunktet er den enkelte   

 borgers behov. i særlige situatio- 

 ner, for eksempel hvis der opstår  

 dødsfald i familien, kan den   

 ældre dog  få behov for særlig 

 støtte og flere sammenhæng- 

 ende besøg over en kort periode. 

> borgeren kan også få behov for   

 at ringe til den forebyggende   

 medarbejder for at få råd og vej- 

 ledning om blandt andet kommu- 

 nale ydelser. her er det en fordel,  

 at der er faste tidsrum på dagen,  

 hvor den ældre kan få direkte   

 kontakt til den forebyggende 

 medarbejder.

socialministeriets projekt ”Kontinuitet og 

helhed i hjemmeplejen” fra 2006 viser, at 

der kan skabes en bedre organisering samt 

bedre procedurer og rammer i forhold til 

kontinuitet og helhed. erfaringerne kan 

eventuelt overføres til de forebyggende 

hjemmebesøg. der henvises til

www.kontinuitet.servicestyrelsen.dk.
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samtalen er en væsentlig del af det fore-

byggende hjemmebesøg. en god og motive-

ret samtale kan tage udgangspunkt i borge-

rens liv og i de ønsker og forventninger, den 

pågældende har til sin hverdag og fremtid. 

samtalen vil typisk dreje sig om dagligda-

gen, trivsel, socialt netværk, bolig, økonomi, 

sundhed og funktionsevne. 

det er især vigtigt, at samtalen hjælper den 

ældre til at reflektere over, hvordan han eller 

hun selv kan gribe eventuelle problemstil-

linger an. medarbejderen kan støtte op om 

overvejelserne ved at henvise til forskellige 

forebyggende og aktiverende tilbud. det kan 

være tilbud, der er tilrettelagt af frivillige, 

private organisationer eller af kommunen 

selv. det vil desuden være oplagt at vejlede 

om for eksempel tilbud på social- og sund-

hedsområdet, boligtilbud og aktiviteter.

samTalen skal være Behagelig 

det første succeskriterium for den fore-

byggende medarbejder er, at borgeren invi-

terer den pågældende ind i sit hjem, og at 

der aftales nye hjemmebesøg i fremtiden. 

derudover er det vigtigt, at borgeren følger 

de råd og den vejledning, de har modtaget.  

det er især vigtigt, at medarbejderen kom-

mer tæt ind på livet af borgeren – uden at 

det opleves ubehageligt.  

Før en samTale
meD Fokus

få en god sAmtAle om liVet

“  vi tager først og fremmest udgangspunkt i,

hvad der fylder i den ældres hverdag her og nu. ellers

kan vi ikke tale om kost og motion og motivere den

ældre til en sundere livsstil

“
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En medarbejder i Horsens fortæller om den 

hårfine balance i samtalen: 

”jeg har lyst til at sige, at det skal være højt 

kvalificerede medarbejdere, der skal gen-

nemføre besøgene. man skal ikke være en 

nikkedukke, men virkelig følge med i, hvad 

den ældre egentlig vil snakke om, ellers 

risikerer man at gøre mere skade end gavn. 

du skal være i stand til at komme ind til de 

steder, hvor det kan gøre lidt ondt, og sam-

tidig bevare respekten omkring den ældre 

og hele hjemmebesøget. borgeren må ikke 

opleve det som et pres eller som noget 

skræmmende”.

   
sAmtAlen KAn med-
VirKe til At siKre At: 

> den ældre borger bevarer   

 selvstændigheden længst muligt 

> borgeren er så fortrolig med   

 den forebyggende medarbejder,  

 at han/hun selv tager kontakt,   

 hvis der opstår et akut behov for  

 et besøg

> hjemmebesøgene lever op til   

 kommunens målsætninger og   

 servicedeklarationer på området

> Forandringer opdages, og der   

 sættes ind med en tidlig indsats   

 i forhold til eksempelvis risikoen  

 for at falde 
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samTaleguiDe kan skaBe
helheD i hjemmeBesøgeT

en samtaleguide kan sikre, at medarbej-

deren kommer omkring hele livssituationen. 

hermed afdækkes borgerens ressourcer, og 

eventuel begyndende funktionsnedsættelse 

kan opfanges. samtaleguiden kan samtidig 

hjælpe ældre borgere til selv at komme på 

banen med problemer eller forventninger til 

besøgene. 

blandt de forebyggende medarbejdere er 

der enighed om, at de forskellige spørgsmål 

helst skal ligge på rygraden. det gør samtalen 

med borgeren mere naturlig og nærværende. 

som nyansat kan det være svært at huske de 

forskellige emner, samtalen skal indeholde, 

men det kommer med tiden. 

En medarbejder fra Roskilde fortæller om 

samtalens indhold:

”samtalen er ikke struktureret på forhånd. Vi 

har en slags remse i baghovedet – altså em-

ner, som det  er vigtigt, vi kommer omkring. 

det kan være kost, faldforebyggelse, motion 

osv. men vi tager først og fremmest udgangs-

punkt i, hvad der fylder i den ældres hverdag 

her og nu. ellers kan vi ikke tale om kost og 

motion og motivere den ældre til en sundere 

livsstil på sigt. ofte kan det være nødvendigt 

med flere besøg tæt på hinanden”. 

samTaleark – Følg op
Fra gang Til gang

nogle medarbejdere fortæller, at det kan 

virke forstyrrende på samtalen, hvis de skal 

notere samtidig. til gengæld kan det ef-

terfølgende være en god idé at samle op på 

samtalen ved hjælp af et såkaldt samtaleark. 

På arket kan væsentlige emner for samtalen 

noteres, herunder eventuelle aftaler der skal 

følges op på. det er vigtigt, at borgeren får 

en kopi af arket, og at det ligger fremme i 

hjemmet. så kan både den ældre selv samt 

eventuelle pårørende eller hjemmehjælpere 

medvirke til, at aftalerne bliver holdt. Arket 

fungerer som en slags kontrakt mellem bor-

geren og den forebyggende medarbejder, og 

der kan følges op på den ved næste besøg. 

En medarbejder fra Tønder Kommune 

fortæller om samtalearket:

”man er ikke nærværende nok over for bor-

geren, hvis man skal sidde og skrive ned sam-

tidig. derfor udfylder vi et ark med de aftaler, 

vi laver, og giver den ældre en kopi. det kan 

for eksempel være en aftale med den prak-

tiserende læge om at få målt blodtryk. Altså 

en slags huskeliste om, hvem der gør hvad 

og hvornår”. 
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råD og vejleDning

samtalen med borgeren handler om at 

styrke den pågældendes evne til at hånd-

tere sit eget liv. det forudsætter imidlertid, 

at medarbejderen formår at formidle råd og 

vejledning videre på en god måde. 

En forebyggende medarbejder fra Høje-

Taastrup Kommune fortæller om samtalens 

indhold og form: 

”i dag har vi ændret besøget fra at være et 

omsorgsbesøg til at være et besøg, der hand-

ler om at give den ældre gode råd om sund-

hed og styrke den ældres egen mestrings-

evne. det handler meget om den måde, som 

tingene bliver omtalt på. hvis borgeren for 

eksempel omtaler noget, der er sket i livet, 

er det vigtigt, at man har fokus på, hvordan 

vedkommende vil klare det i fremtiden.”

årlige FokusområDer i oDense

odense Kommune vælger hvert år en række 

fokusområder i samtaleguiden, som sætter 

særligt fokus på temaer som fald, medicin, 

motion eller ensomhed. der samles op på 

fokusområderne i årlige rapporter. 

odense kommunes årlige opsamlings- 

rapporter kan downloades på 

www.odense.dk under “forebyggende

hjemmebesøg”.
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Fokus på syns- og høreproBlemer 
på langelanD

langeland Kommune gør en særlig indsats 

for at hjælpe ældre med syns- og hørepro-

blemer. en del ældre er ikke opmærksomme 

på, at de har nedsat syn og hørelse, og det 

kan føre til, at de isolerer sig eller har øget 

risiko for at falde. 

Problemet kan opdages ved hjælp af en 

særlig spørgeguide, der bruges i de fore-

byggende hjemmebesøg. herefter tilbydes 

den ældre borger et besøg af en døvblinde-

konsulent, som skal sørge for det videre for-

løb og den nødvendige hjælp.  



22 liveT sluTTer ikke, når ægTeFællen Dør   /    Forebyggende hjemmebesøg til ældre

mange ældre er meget alene. nogle er en-

somme, mens andre blot er tilbagehold-

ende. forebyggende hjemmebesøg kan være 

vigtige i arbejdet med at hindre social isola-

tion og ensomhed blandt ældre – især når 

ægtefællen falder bort.

flere studier har vist, at sundhedsfrem-

mende tiltag kan forhindre og forebygge iso-

lation og ensomhed blandt ældre.

Andre undersøgelser viser, at ældre, der selv 

vurderer, at de har et godt helbred, i højere 

grad også har et godt socialt netværk. de har 

en aktiv fritid, bruger mindre sovemedicin 

og falder sjældnere end ældre, der selv vur-

derer, at de har et dårligt helbred.

Tag ensomheDen
i opløBeT

liVet slutter iKKe,
når ægtefællen dør

“ en tidlig indsats kan forebygge

depression og selvmordstanker

hos den efterladte

“
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En forebyggende medarbejder i Frederiks-

havn fortæller, hvordan gymnastik og socialt 

samvær gav en borger et tiltrængt netværk:

”hun var gået helt i stå med det hele. hun 

lukkede ingen indenfor i sit hjem, og brevene 

forblev uåbnede. men en dag henvendte hun 

sig uanmeldt her i sund by. som udgangs-

punkt var det ikke de psykiske problemer, 

der kom frem i lyset, men det faktum, at hun 

selv følte sig fysisk dårligt fungerende. så 

efter nogle samtaler blev hun tilmeldt vores 

balancehold. 

i dag er hun blevet en del af det sociale net-

værk. hun drikker kaffe bagefter og er blom-

stret gevaldigt op. nu er hun udadvendt og 

tager på eget initiativ til dagcentret og til 

forskellige arrangementer rundt om i kom-

munen”.

Besøg hos eFTerlaDTe ægTeFæller 
på langelanD

At miste en ægtefælle er ofte forbundet med 

stor sorg. i langeland Kommune er det der-

for praksis, at den forebyggende medarbej-

der 3-6 uger efter et dødsfald tager kontakt 

til den efterladte. langeland Kommune er 

således opmærksom på, at en tidlig indsats 

kan forebygge depression og selvmords-

tanker hos den efterladte.

fra politisk side er der givet grønt lys til, 

at hyppige besøg hos den efterladte kan 

foretages umiddelbart, så de forebyggende 

medarbejdere kan støtte den efterladte i 

sorgfasen. i visse tilfælde vil der være behov 

for at stable et socialt netværk på banen og 

eventuelt arrangere besøg i dagcentre.

Kommunen giver tilbuddet om fore-

byggende hjemmebesøg til efterladte i et 

særligt udformet brev. brevet er et led i 

kvalitetsstandarderne for de forebyggende 

hjemmebesøg. 

også når en borger flytter på plejehjem, 

kontakter langeland Kommune en eventuel 

ægtefælle. mange ældre føler skyld, når de 

ikke længere magter at passe ægtefællen. 

det er derfor vigtigt, at den forebyggende 

medarbejder tager kontakt og støtter den 

tilbageblevne.

nyT livsmoD hos enkemanD 
i esBjerg 

for mange efterladte kan de sidste år alene 

virke trøstesløse. det er derfor en central op-

gave for den forebyggende medarbejder at 

støtte den efterladte. det lykkedes blandt an-

det i esbjerg, hvor et tip om seniordans betød 

en genvunden livsglæde hos en ældre mand.
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”jeg var ude hos en ældre herre, som var ble-

vet alene og var meget ked af det. han syntes, 

at hans verden var sunket i grus efter konens 

død. de havde levet et liv, hvor de havde nok 

i sig selv og familien, så nu vidste han ikke, 

hvad han skulle gøre af sig selv. han havde 

ingen interesser, syntes han, for de havde 

brugt deres tid på at være sammen.

Vi fik en god snak, hvor jeg spurgte ind til, 

om han før havde haft nogle interesser. det 

havde han ikke umiddelbart, men så kom han 

i tanke om, at han havde danset som ung.

jeg undersøgte mulighederne for at gå til 

dans i kommunen, hvad det kostede og hvor 

det foregik, og fik efterfølgende formidlet en 

kontakt. 

i skulle se ham i dag. nu er han begyndt til 

seniordans, er blomstret op og har fået nye 

gode venner. til seniordans arrangerer de 

også udflugter og rejser, så nu har han været 

i tyrol og holland. i skulle se hans øjne – det 

virker som en lille bitte indsats fra vores side, 

men vi oplever, at det betyder så meget. det 

er det, de forebyggende hjemmebesøg kan 

gøre, hvis vi kan nå den ældre, hvor han er: 

give ham et lille skub fremad. Vi skal støtte 

den ældre uden at være omklamrende.

tre måneder efter besøgte jeg ham igen, og 

nu får han kun besøg én gang om året. han 

har fået den hjælp, der skulle til for at kom-

me videre i livet”.
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der er flere grunde til at være opmærksom 

på demens hos ældre i forbindelse med de 

forebyggende hjemmebesøg. med alderen 

stiger risikoen for at udvikle demens, og med 

en stigende andel af ældre i befolkningen 

vil demens blive en hyppigere udfordring 

for sundhedsvæsenet og kommunerne i de 

kommende år. 

Demens opDages
gennem samTalen

de forebyggende hjemmebesøg er ofte den 

ældres første kontakt til det kommunale sys-

tem, og den forebyggende medarbejder har 

her en enestående mulighed for at opdage 

tidlige tegn på demens. 

skal man som medarbejder opdage tidlige 

tegn på demens, kræver det, at man har et 

nært og fortroligt forhold til den ældre samt 

viden om symptomer på demens.

En forebyggende medarbejder i Roskilde 

Kommune fortæller om tiden, hvor den 

første mistanke om demens viser sig:

”når de forebyggende medarbejdere kom-

mer ud på hjemmebesøg, vil der ofte være 

nogle ældre borgere, der har begyndende 

demens, men som måske ikke er så veldiag-

nosticerede, at man kan sige, der er et prob-

lem. derfor er det vigtigt med gensidig tillid. 

opnår du ikke den tillid som forebyggende 

medarbejder, kan du heller ikke bringe de-

menskoordinatoren ind i hjemmet eller gå 

videre til den praktiserende læge”. 

ForDele veD aT opDage
DemenssympTomer TiDligT

der er mange fordele ved at være opmærk-

som på de tidlige demenssymptomer.  

vær opmærksom
på Demens-sympTomer

demens sKAl
oPdAges i tide

“ en medarbejder, der gennem flere år

er kommet i hjemmet, har mulighed for

at opdage tidlige tegn på demens

“
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bliver diagnosen stillet tidligt, kan man ved 

visse demenssygdomme sætte ind med me- 

dicinsk behandling og dermed lindre symp-

tomer og forsinke demensens udvikling. 

mange ældre udviser desuden demens-

lignende symptomer, som dog ikke skyldes 

en demenssygdom, men har andre forklar-

inger som for eksempel depression, b12- vi-

taminmangel eller forkert medicinering. i så-

danne tilfælde vil yderligere undersøgelser 

give gode muligheder for at afhjælpe symp-

tomerne. 

opdager man som forebyggende medarbej- 

der de tidlige tegn på demens, bliver man 

samtidig i stand til at sørge for aflastning af 

en eventuel ægtefælle.

samarBejDe meD DemenskoorDina-
Torer og Den prakTiserenDe læge

stort set alle kommuner har en demens- 

koordinator. det betyder, at kommunerne 

har fokus både på pleje og omsorg i forbin-

delse med demenssygdomme i de sene sta-

dier – og et mere forebyggende perspektiv.

demenskoordinatoren vil ofte være den 

samlende kontakt og indgang til kommunen 

for borgere med demenssymptomer. det 

er også demenskoordinatoren, der hjælper 

og støtter familien undervejs i sygdomsfor- 

løbet. demenskoordinatoren kan også råd-

give i forhold til aflastning og på længere 

sigt rådgive om flytning i plejebolig. 

demenskoordinatorerne arbejder først og 

fremmest med mennesker, som allerede 

modtager pleje. der er derfor i høj grad be-

hov for, at de forebyggende medarbejdere 

er opmærksomme på deres nøgleposition i 

forhold til at opdage tidlige demenssymp-

tomer – og at de tager kontakt til demens-

koordinatoren.
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gode erfAringer 
frA Arbejdet med 
demente ældre  

> de forebyggende medarbejdere 

 skal kunne genkende sympto-

 merne, så de kan henvise til den 

 praktiserende læge.

> arbejdet med demente ældre skal 

 ske i samarbejde med den prakti-

 serende læge og kommunens 

 demenskoordinator. den prakti-

 serende læge er ansvarlig for 

 demensudredningen.

> når den ældre får besøg af en 

 demenskoordinator, kan det 

 være en fordel, at den forebyg-

 gende medarbejder er til stede 

 for at videregive information om 

 den ældre.

PubliKAtioner om demens:

”demens – ti advarselstegn”.

publikation fra servicestyrelsen (2004). 

”socialpædagogik og demens – det vanske- 

lige omsorgsarbejde”.

publikation fra servicestyrelsen (2005).

”håndbog om demens: til pleje og om- 

sorgspersonale på ældreområdet, under-

visere og de frivillige”.

publikation fra servicestyrelsen (2008).

”håndbog om demens: til myndigheds-

niveau: ledere, politikere og forvaltnings-

medarbejdere”.

publikation fra servicestyrelsen (2008)

”udredning og behandling af demens – en 

medicinsk teknologivurdering”. 

publikation fra sundhedsstyrelsen (2008).

servicestyrelsens projekt daisy 

(danish alzheimer intervention study) 

har til formål at undersøge mulighederne 

for at forbedre støtten til patienter med 

nydiagnosticeret demenssygdom i tidlig 

fase og deres pårørende. projektet foregår 

i samarbejde med nationalt videnscenter 

for demens og består bl.a. af en rådgiv-

ningsmodel og en demensguide. 

du kan læse mere om projektet på

http://daisy.servicestyrelsen.dk

læs mere om 

demenskoordinatorernes arbejde 

på www.demens-dk.dk
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når medarbejderne tager på hjemmebesøg 

hos ældre borgere, får de en enestående mu-

lighed for at koordinere den generelle fore-

byggelse med den mere målrettede indsats 

over for ældre med kronisk sygdom og tab af 

funktionsevne. især når det handler om at få 

øje på og tackle borgerens vanskeligheder, 

før de vokser sig for store. 

de forebyggende medarbejdere bliver her-

med nøglepersoner, når det drejer sig om 

at fortælle borgerne om forebyggende og 

sundhedsfremmende tiltag. både når det 

gælder kost, alkohol, tobak, fysisk aktivitet, 

forebyggelse af fald - og det at leve med en 

kronisk lidelse. 

medarbejderne har samtidig en stor rolle, 

når det handler om at motivere den ældre 

borger til at deltage i aktiviteter, som kan 

give nye relationer og trivsel. Kommunerne 

benytter sig især af tilbud, hvor det sociale 

samvær med andre ældre forenes med fysisk 

aktivitet. det kan være “walk & talk” eller 

forskellige typer holdtræning i det lokale æl-

drecenter.  

Fysisk akTiviTeT

Alle har gavn af at bevæge sig, og det er aldrig 

for sent at gå i gang. det er især vigtigt, at 

ældre mennesker bliver opmærksomme på, 

hvordan de kan få fysisk aktivitet og træ-

ning til at indgå som en naturlig del af hver-

dagen. de forebyggende medarbejdere kan 

gøre meget for at få flere ældre til at være 

fysisk aktive og træne. derfor er det vigtigt, 

at medarbejderne ved, hvorfor og hvordan 

der skal trænes.

Træning kan uDskyDe 
aFhængigheD aF hjælp

ældre og sundhed
– det er Aldrig for sent

“ motivationen vokser,

når fysiske aktiviteter krydres

med socialt samvær

“
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sunDheDssTyrelsen anBeFaler

sundhedsstyrelsen anbefaler, at man er fy-

sisk aktiv mindst 30 minutter om dagen med 

moderat intensitet. 

Fysisk akTiviTeT giver mange 
gevinsTer

mange problemer i hverdagen kan forebyg-

ges ved at være fysisk aktiv. samtidig er 

gevinsterne ved at være fysisk aktiv store.

hA’ sVAr
På rede hånd

> hvorfor er det godt at være fysisk

 aktiv og træne?

> hvilke forskellige træningsfor- 

 mer findes der?

> hvilken type træning passer til

 den enkelte ældre?

> hvordan og hvor ofte skal man

 træne?

> hvor kan man træne – gerne med

 andre ældre?

ældre oPnår yderli-
gere fordele hVis de:

1. mindst to gange ugentligt udfø- 

 rer aktiviteter, som vedligeholder  

 eller øger deres muskelstyrke og  

 kondition

2. er fysisk aktive på en måde, som  

 stiller krav til balancen

3. vedligeholder bevægeligheden

 ved at udføre udspændings- 

 øvelser.

læs mere i sundhedsstyrelsens publika-
tion “Fysisk aktivitet og ældre” (2008). 

geVinster Ved
fysisK AKtiVitet

> bedre livskvalitet

> mindre risiko for at blive syg

> mindre risiko for at falde

> længere levetid
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”holD Dig Fysisk akTiv” i reBilD 
kommune 

i rebild Kommune er de forebyggende hjem- 

mebesøg organiseret i en afdeling for sund-

hedsfremme og træning. Placeringen be-

tyder, at medarbejderne lægger vægt på at 

tænke forebyggende og sundhedsfremmen-

de tiltag ind i hjemmebesøgene. 

de forebyggende medarbejdere arbejder ud 

fra et koncept med titlen ”hold dig fysisk ak-

tiv”. det handler om at opfordre ældre til at 

holde sig i gang med fysisk aktivitet. formå-

let er at gøre borgerne bevidst om, at det 

nytter at dyrke fysisk aktivitet, og at de efter 

en otte ugers indsats kan mærke tydelige 

forbedringer i forhold til funktionsevnen – 

uanset startniveauet. 

når de forebyggende medarbejdere besøger 

ældre borgere, kommer samtalen derfor ofte 

til at handle om, hvordan man holder sig fy-

sisk aktiv ved at indføre daglige, gode vaner. 

hermed bliver borgerne løbende motiveret 

til at øge deres fysiske aktivitet og træning.  

indtil videre er der flere gode eksempler 

på ældre, som har fulgt et træningsforløb, 

og efterfølgende selv kan købe ind, tage 

sig af deres egen personlige pleje, og som 

tilbageleverer hjælpemidler. 

oDense kommune måler på
moBiliTeT og TræTheD

i odense Kommune arbejder personalet 

bevidst med at forhindre, at den ældre bli-

ver plejekrævende før tid. som indikator for 

borgerens tilstand bruger kommunen en 

trætheds- og mobilitetsscore.

orgAnisering

”ældretræning kan organiseres på tværs 

af kommunale og frivillige tilbud – og 

helst med tilbud til alle ældre. alle, der 

er i kontakt med ældre, bør vide hvad, 

der tilbydes og hvor. derfor bør der være 

en lettilgængelig oversigt over hvilken 

ældremotion, der tilbydes i idrætsklub-

ber og ældreklubber, hos sundhedspro-

fessionelle samt fitnesscentre. desuden 

bør kommunens forebyggende medar-

bejdere og udbyderne af træningstilbud 

arbejde tæt sammen med praktiserende 

læger, hjemmehjælpere, hjemmesyge-

plejersker, hospitaler og plejehjem”. 

sundhedsstyrelsen

“ældres sundhed”  (2007)
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En medarbejder fra Odense Kommune 

fortæller, hvordan kommunen bevidst ar-

bejder med at forhindre, at den ældre bliver 

plejekrævende før tid:

”ud fra de undersøgelser, vi har lavet, ved 

vi, at det har betydning, at den ældre har et 

socialt netværk og klarer sig længst muligt i 

eget hjem. derfor måler vi de ældres fysiske 

tilstand ved hjælp af en trætheds- og mobi-

litetsscore. den viser, hvor meget den ældre 

kan klare af daglige gøremål, og hvor meget 

han eller hun kommer ud af hjemmet. for-

hold, som vi ved kan gøre, at man bliver en-

som, trækker sig tilbage eller ældes hurtig-

ere og dermed bliver plejekrævende. og det 

forsøger vi at tage i opløbet”. 

kosT og ernæring

de forebyggende hjemmebesøg kan bruges 

til at informere de ældre om sund levevis i 

forhold til kost, væske og vitaminer.

brug få og enKle 
sPørgsmål til At 
Vurdere borgerens 
funKtionseVne 

1. kan du gå omkring i boligen?

2.  kan du komme udendørs?

3.  kan du rejse dig fra din seng eller  

 stol?

4.  kan du gå udendørs i godt vejr i

 ½-1 time?

5.  kan du gå udendørs i dårligt vejr i 

 ½-1 time?

6. kan du gå på trapper op til 2. sal?

der gives score efter svar:

 ”ja” = 2

 ”ja, men bliver træt” = 1

”nej” = 0

du kan læse mere om mobilitets- og 

træthedsscoren her: 

Avlund K. Funktionsevnens betyd-
ning for dagliglivet. I: Swane C, Blaa-
kilde AL, Amstrup K (red). Gerontologi: 
Livet som gammel – en tværfaglig 
lærebog i gerontologi. Munksgaard. 
2. udgave, 2007.

det siger sundhedsstyrelsen 

om sund Kost og ernæring

”sund kost er med til at bevare et godt 

helbred hele livet. For de af de ældre, 

der kan klare sig selv, handler det om at 

følge de anbefalede kostråd og ikke tage 

på i vægt. For plejekrævende ældre er det 

vigtigt, at maden er varieret, appetitvæk-

kende og nærende i tilstrækkelig grad, da 

de ofte spiser for lidt”. 

sundhedsstyrelsen 

“ældres sundhed”  (2007)
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Besøg aF DiæTisT
i egeT hjem i reBilD

rebild Kommune har ansat en diætist, 

som sidder i samme afdeling som de fore-

byggende medarbejdere. hermed er det 

lettere for de forebyggende medarbejdere 

at indhente oplysninger om sund kost og 

drøfte eventuelle problemstillinger. diætis-

ten tager også ud i hjemmet og giver råd 

og vejledning. det gælder blandt andet hos 

ældre, der lider af over- eller undervægt eller 

diabetes.  

Fælles maDlavning
i horsens kommune

horsens Kommune har gode erfaringer med 

det lokale projekt ”seniorgryden”. en gruppe 

ældre mødes en gang om ugen i fællesloka-

ler i en boligforening og laver mad sammen. 

i starten afsatte horsens Kommune ressour-

cer til projektet, blandt andet fik deltagerne 

råd og vejledning til, hvordan de kunne lave 

sund mad. i dag er projektet selvkørende. de 

deltagende står selv for at handle og for den 

øvrige planlægning. der er tale om alminde-

lig sund, dansk mad. Projektet har især været 

en succes i forhold til enlige mænd, som ikke 

er vant til at lave mad. 

En forebyggende medarbejder fra Horsens 

Kommune fortæller om madlavning som 

starten på netværk og en sundere livsstil:

”når man er blevet alene, kan det være nød-

vendigt at komme i en gruppe for at blive 

ved med at lave mad. det drejer sig ikke kun 

om maden, men også om spisefællesskabet. 

det er sund mad, så på den måde kommer 

man også til at tale om andre vaner og sund-

hed generelt. for nogle er det et sted, hvor 

de kan komme og øve sig og så tage hjem og 

prøve det af. jeg har fulgt en gruppe mænd, 

og for dem giver seniorgryden en utrolig 

livskvalitet. flere af dem har lavet et eller 

andet, som jeg skulle smage på, når jeg kom 

på besøg. de er ikke længere alene, men har 

fået et netværk, og de har en hverdag, som 

de har det godt med”.  

henVisning til sundheds-

styrelsens PubliKAtion

“ældres sundhed”, 

sundhedsstyrelsen (2007).

publikationen indeholder gode råd og 

vejledning om sund levevis blandt ældre 

hvad angår eksempelvis fysisk aktivitet, 

kost og ernæring, rygning, alkohol, faldulyk-

ker og kronisk sygdom. den kan bruges 

som inspiration ved tilrettelæggelse af de 

forebyggende hjemmebesøg. 
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med gennemførelsen af kommunalreformen 

i 2007 har kommunerne overtaget en række 

nye sundhedsopgaver. i flere kommuner er 

de forebyggende hjemmebesøg lagt sam-

men med kommunernes øvrige forebyggel-

ses- og sundhedsopgaver som rehabilitering 

og genoptræning. 

eT klarT signal om
ForeByggelse og sunDheD

hjemmebesøgene handler om forebyggelse 

og sundhedsfremme og må ikke forveksles 

med kommunens øvrige ydelser til ældre 

som for eksempel hjemmesygepleje eller 

hjemmehjælp. derfor har mange kommuner 

Fokus på ForeByggelse

orgAnisering og
sAmArbejde sKAber helhed

“ hospitalet kan finde på at ringe til mig og fortælle,

at de har indlagt en ældre dame, som ikke har nogen

pårørende. de spørger, hvordan hun har

haft det på det sidste og så videre

“
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valgt at placere de forebyggende hjemme-

besøg i et sundhedscenter eller en sundheds- 

afdeling.  

En forebyggende medarbejder i Tønder Kom-

mune fortæller:

”Vi må sende meget klare signaler. derfor er 

det godt, at vi er placeret i en sundhedsafde-

ling. det er vigtigt at pointere, at her kommer 

en medarbejder, der har til formål at finde ud 

af, om din hverdag fungerer, og om du trives. 

Vi kan komme med idéer, råd og vejledning, 

så det undgås, at der opstår sygdom eller for-

værring. Vi har en sundhedskasket på og ser 

med forebyggende øjne. Vi sætter fokus på 

ressourcer og mestringsevne. hjemmebesø-

gene er en selvstændig ydelse. Vi støtter den 

ældres evne til selv at være handlende i for-

hold til egne ønsker og behov”.

sTyr på kaskeTTerne i
oDense kommune 

i odense Kommune har flere af medarbej-

derne flere typer opgaver, idet de både tager 

på forebyggende hjemmebesøg og bevilger 

hjælpemidler. det er dog organiseret, så 

det ikke er de samme personer, der tager 

på forebyggende hjemmebesøg og visiterer 

hjælpemidler i det samme område. 

Souschef i Odense Kommune fortæller om 

organiseringen af arbejdet:

”Vi har 24 forebyggende medarbejdere. de 

er ikke fuldtidsansatte og laver ikke fore-

byggende hjemmebesøg hele tiden. hvis de 

gjorde det, ville der være spildtid, og vi vil jo 

gerne have en effektiv arbejdsdag. halvdelen 

af tiden går med hjemmebesøg og halvdelen 

med sagsbehandling. de to ting kombineres 

godt. hvis der er et afbud på et besøg, kan 

du bruge tiden på at lave sagsbehandling på 

hjælpemidler.”

en BreD konTakTFlaDe skaBer
helheD i hjemmeBesøgene

erfaringerne i kommunerne viser, at et godt 

samarbejde på tværs af offentlige og private 

institutioner og sektorer er med til at skabe 

helhed i de forebyggende hjemmebesøg. det 

er vigtigt, at de forebyggende medarbejdere 

har en bred kontaktflade, der omfatter den 

praktiserende læge, det lokale sygehus og 

de forskellige myndighedsafdelinger i kom-

munen. derudover inddrager kommunerne 

gerne pårørende og frivillige, herunder ældre- 

organisationer og patientforeninger. 

de forebyggende medarbejdere bør holde 

sig ajour med de mange tilbud, der findes på 

det sociale og sundhedsmæssige område, 

og konstant opdatere deres viden og erfa-

ringer. 
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opsøgenDe hjemmeBesøg aF
prakTiserenDe læge

de praktiserende læger har siden 2006 haft 

mulighed for at tage på opsøgende hjemme-

besøg.  årsagen kan være, at den ældre selv 

oplever, at helbredet eller funktionsevnen 

er blevet dårligere, men den forebyggende 

medarbejder kan også foreslå et opsøgende 

besøg af lægen. 

lægens opgaver i forbindelse med hjemme-

besøget er at følge op på kendte helbreds-

forhold og blandt andet gennemgå medicin-

forbruget, men også eventuelle uerkendte 

problemer bliver afdækket. lægen vurderer 

desuden borgerens fysiske og psykiske funk-

tionsniveau og vurderer den pågældendes 

situation i forhold til en normal aldringspro-

ces. der er således gode muligheder for at ind- 

gå aftaler og iværksætte handlingsplaner, 

der bygger på tværfaglige muligheder i lokal-

miljøet.

samarBejDe meD prakTiserenDe 
læger i reBilD kommune

rebild Kommune arbejder målrettet på 

at skabe et godt samarbejde mellem de 

forebyggende medarbejdere og de prak-

tiserende læger. eksempelvis tager de fore-

byggende medarbejdere på besøg hos den 

praktiserende læge i distriktet for at fortælle 

om forebyggende hjemmebesøg og udle-

vere materiale, som kan ligge i lægens kon-

sultation. Kontakten er til fordel for begge 

parter. lægen kan henvise en ældre patient, 

som har behov for en samtale om for ek-

sempel livsstilsproblematikker, til den fore-

byggende medarbejder. den praktiserende 

læge modtager omvendt henvisninger, hvis 

den forebyggende medarbejder observerer 

funktionsnedsættelse eller tegn på sygdom, 

som kræver en lægelig udredning og even-

tuel behandling. 



samarBejDe meD hospiTal
i horsens kommune

ældre, svækkede patienter, der udskrives fra 

sygehus, indlægges ofte igen kort tid efter. 

det kan derfor være en fordel, at personalet 

på sygehuset har mulighed for at kontakte 

den forebyggende medarbejder. muligheden 

er aktuel, hvis sygehuspersonalet vurderer, 

at den ældre har behov for et forebyggende 

besøg umiddelbart efter udskrivningen.  

I Horsens Kommune har det forebyggende 

personale gode erfaringer med at samarbej-

de med det lokale sygehus og med andre 

myndighedsafdelinger:

”hospitalet kan finde på at ringe til mig og 

fortælle, at de har indlagt en ældre dame, 

som ikke har nogen pårørende, og som ikke 

er i stand til at svare for sig. de spørger, om 

jeg kan udtale mig om, hvem hun er, hvor-

dan hun har haft det på det sidste og så 

videre. det samme gør de i hjemmeplejen, 

hvis de har svært ved at komme i kontakt 

med den ældre. generelt synes jeg, vi har en 

god kontakt til de forskellige myndigheds-

afdelinger”. 

reBilD kommune Følger Den
ælDre hjem eFTer inDlæggelse

som supplement til den generelle sundheds-

aftale har rebild Kommune etableret et så- 

kaldt følge-hjem-team for svage ældre. 

teamet består af en forebyggende medar-

bejder og en sygeplejerske. teamet skal led-

sage ældre borgere, som ikke har pårørende 

eller netværk, som kan være i hjemmet i 

forbindelse med udskrivning fra et hospi-

talsophold. tilbuddet gælder i en afgrænset 

periode og afhænger af den ældres situation 

og behov.
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Andelen af ældre borgere med anden etnisk 

baggrund end dansk vokser i de kommende 

år. samtidig forandres familiestrukturerne 

i de etniske familier, og det betyder, at den 

gruppe af ældre, alt andet lige, i stigende 

grad vil efterspørge praktisk hjælp og om-

sorg fra det offentlige.

de etniske ældre er en blandet gruppe på 

linje med andre ældre. men trods forskellene 

kan der overordnet set være nogle fælles pro- 

blemstillinger, som de forebyggende med- 

arbejdere bør være opmærksomme på, når 

de planlægger forebyggende hjemmebesøg.  

i mange situationer kan  besøgene blive van-

skeliggjort af sproglige barrierer. det gør dog 

ikke besøgene mindre væsentlige, for ældre 

med sparsomme sprogkundskaber har risiko 

for at blive isoleret og kan mangle kendskab 

til kommunale tilskud.

desuden oplever nogle ældre med anden 

etnisk baggrund end dansk ofte en tidligere 

aldringsproces end andre.   

som forebyggende medarbejder er det især 

vigtigt at være opmærksom på at møde æl-

dre med anden etnisk baggrund end dansk 

på lige fod med danske ældre. det gælder 

også, når borgerens livssituation og forvent-

ninger til de forebyggende hjemmebesøg 

skal afklares, og det skal afgøres, hvad der 

kan tilbydes af hjælp. 

husk Tolk
hvis sprogeT
slår knuDer

ældre med Anden etnisK
bAggrund end dAnsK

“ sammen med tolken kan jeg forklare,

hvorfor jeg kommer. jeg kan fortælle, at der

ikke er tale om et kontrolbesøg

“
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når man planlægger en indsats i forhold til 

ældre borgere med anden etnisk baggrund 

end dansk, er det vigtigt at tage udgangs-

punkt i de ældres egne oplevelser af dét at 

blive ældre i danmark. 

De ForeByggenDe hjemmeBesøg 
kan inTegrere ælDre  

Kommunernes erfaringer viser, at de fore-

byggende hjemmebesøg kan bruges til at in-

tegrere etniske ældre i det danske samfund. 

men det forudsætter, at hjemmebesøgene 

tilrettelægges på en bestemt måde. 

for det første er det vigtigt at få sproglig 

hjælp til samtalen med borgere, der ikke 

taler og forstår særligt meget dansk. hvis 

der anvendes tolk eller tosprogede medar-

bejdere, opnås en mere direkte dialog om 

især personlige forhold. familien kan ind- 

drages, hvis borgeren selv ønsker det. fami-

lien kan for eksempel hjælpe med at følge op 

på samtalen og med at tage de nødvendige 

kontakter.  

det kan også være nødvendigt, at den fore-

byggende medarbejder i større grad selv 

følger op på henvisninger, aftaler m.v.   

det kan være svært at få kontakt til ældre 

med begrænsede danske sprogkundskaber. 

som udgangspunkt bør breve, pjecer med 

videre derfor udarbejdes på et sprog, den 

ældre kan læse og forstå. i nogle kommuner 

samarbejder de forebyggende medarbej-

dere med kommunens integrationsafdeling 

om at finde frem til de ældre, der vurderes 

at kunne have glæde af forebyggende hjem-

mebesøg. besøgene tilbydes typisk til ældre 

med anden etnisk baggrund end dansk, når 

de er fyldt 65 år, men det anbefales, at kom-

munen foretager en individuel vurdering.

   
ældre i dAnmArK 

> hvilke forudsætninger har den   

 ældre for at håndtere hverdagen?

> hvilken viden har den ældre om   

 den danske ældreomsorg?

> hvilke forventninger og ønsker   

 har den ældre til sit liv?
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køBenhavn har TageT hånD om 
sprogBarrieren

På nørrebro i Københavns Kommune har 

en forebyggende medarbejder specialiseret 

sig i at arbejde med ældre med anden etnisk 

baggrund end dansk. hendes erfaringer vi-

ser blandt andet, at det altid er en god idé at 

tage en tolk med ved første besøg.

   
Vær oPmærKsom
På sProget og
Afsæt god tid

> Få kontakt til de ældre via

 integrationsafdelingen

> udform breve og pjecer på et

 sprog, den ældre forstår

> brug tolk eller tosproget

 medarbejder

> afsæt ekstra tid, hvis den ældre

 ikke taler dansk



Den forebyggende medarbejder fra Køben-

havns Kommune fortæller om det første 

møde:

”de forstår ofte ikke, hvorfor jeg kommer. 

de har fået et brev, hvor jeg tydeligt har 

markeret, hvornår jeg aflægger besøg. men 

de ved ikke, hvad hjemmebesøgene handler 

om, da brevet er på dansk. jeg har forsøgt at 

sende nogle publikationer med om hjem-

mebesøgene på deres sprog. men det er et 

ressourcekrævende arbejde, for du skal vide, 

hvilket sprog de taler og med hvilken dialekt. 

derfor er det en god idé at tage tolk med, 

allerede første gang du kommer på besøg. 

sammen med tolken kan jeg forklare, hvor-

for jeg kommer. jeg kan fortælle, at der ikke 

er tale om et kontrolbesøg, men at det hand-

ler om deres trivsel”. 
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sundhedsstyrelsens

PubliKAtioner om Arbejdet 

med etnisKe minoritets-

gruPPer:

sundhedsstyrelsens publikation ”sund-

hedsprofessionelle i en multikulturel 

verden” fra 2007 handler blandt andet 

om de udfordringer, som sundhedsper-

sonalet oplever i mødet med patienter 

med anden etnisk baggrund end dansk, 

eksempelvis sprogbarrierer, signalfor- 

virring og frygten for racisme. 

sundhedsstyrelsens publikation ”Fore-

byggelse og sundhedsfremme blandt 

etniske minoriteter – inspiration til 

kommunen” fra 2008 handler om arbejdet 

med sundhedsfremme og forebyggelse 

blandt etniske minoritetsgrupper.

erfAringer med etnisKe

ældre i odense Kommune

odense kommune har i en årrække indsam-

let erfaringer om arbejdet med ældre med 

anden etnisk baggrund end dansk.

se blandt andet:

pjecen ”nu kan jeg snakke med kommunen” 

fra 2006. pjecen kan downloades på

www.odense.dk 

mimers brønd – værested i voldsmose for 

borgere med anden etnisk baggrund end 

dansk. projektet blev evalueret i 2007 og 

rapporten kan downloades på

www.odense.dk
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                                                                                                                                                                                              mere velFungerenDe ælDre

forskningsresultater viser, at videreuddan-

nelse af de forebyggende medarbejdere har 

en positiv effekt på de ældre borgeres funk-

tionsevne. skal de forebyggende hjem-

mebesøg gennemføres på et fagligt solidt 

grundlag og kunne betale sig, er løbende ud-

dannelse og opkvalificering af personalet en 

forudsætning. 

Kommunerne bruger især forebyggende per- 

sonale med en sundhedsfaglig baggrund, 

såsom sygeplejersker, ergoterapeuter, fysio-

terapeuter samt social- og sundhedsassi-

stenter. det hænger sammen med, at hjem-

mebesøgene har et stort sundhedsfagligt 

indhold. 

det er samtidig vigtigt, at personalet har 

pædagogiske og kommunikative evner, så 

budskaber om kostændring, fysisk aktivitet 

og deltagelse i sociale tilbud bliver forstået 

og så vidt muligt fulgt af de ældre. 

veDligeholD
kompeTencerne

uddAnnelse og oPKVAlificering
giVer mere Velfungerende ældre

“ en supervisionsgruppe kan give de

forebyggende medarbejdere redskaber til at

handle konstruktivt i vanskelige situationer

“
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kompeTenceplan og Faglig koor-
DinaTor i høje-TaasTrup kommune

de kommende ældregenerationer vil være 

mere sunde og raske, og vil derfor stille nye 

krav til de forebyggende hjemmebesøg. det 

er en udfordring, som blandt andet høje-

taastrup Kommune forsøger at imødekom-

me. Kommunen tilstræber at ansætte fore-

byggende personale med en mellemlang 

sundhedsuddannelse. 

for at sikre, at det forebyggende personale 

løbende opnår de nødvendige kompetencer 

til at gennemføre de forebyggende hjemme-

besøg, har høje-taastrup Kommune udviklet 

en samlet kompetenceplan for den enkelte 

forebyggende medarbejder. Ansvaret for 

kompetenceplanen ligger hos en faglig koor-

dinator.  

”der sker rigtig meget på det forebyggende 

område i kommunerne lige nu. derfor har vi 

udvalgt en faglig koordinator for det fore-

byggende team, så vi kan hæve kvalitetsni-

veauet på de forebyggende hjemmebesøg. 

den faglige koordinator fungerer selv som 

forebyggende medarbejder, men skal også 

være opmærksom på ny forskning og være i 

dialog med andre samarbejdspartnere. hun 

skal skabe dialog i de enkelte team for at 

gøre opmærksom på, hvordan vi kan blive 

endnu bedre til vores arbejde og indhente 

nye forskningsresultater, muligheder og 

idéer”. 

 

vigTigT meD personale meD sunD-
heDsFaglig viDen og erFaringer

der er mange fordele ved at sammensætte 

et personale med forskellige sundhedsfag-

lige baggrunde.

det sundhedsfaglige aspekt i hjemmebe- 

søgene styrkes. det vil sige, at hjemmebesø-

gene bliver mere målrettede i forhold til at 

sikre forebyggelse og sundhedsfremme. 

samtalen med borgeren kommer dermed i 

forsKningsresultAter

om VidereuddAnnelse

videreuddannelse af de forebyggende 

medarbejdere har en konkret effekt på 

de ældres funktionsevne, viser et treårigt 

forskningsprojekt fra københavns 

universitet. projektet fik økonomisk 

støtte fra det daværende socialministe-

rium, statens sundhedsvidenskabelige 

Forskningsråd og andre fonde. du kan 

læse mere om forskningsprojektet i 

ældreForums  publikation ”ældre og fore-

byggende hjemmebesøg” fra 2005. 

publikationen kan downloades fra

ældreFoums hjemmeside

www.aeldreforum.dk.
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højere grad til at handle om den ældres fy-

siske og mentale helbred. dertil kommer den 

sociale del af samtalerne, som koncentrerer 

sig om at forebygge ensomhed og isolation. 

med et bredt, sundhedsfagligt personale 

bliver der mulighed for en øget erfarings- 

og vidensudveksling. det giver input til ind-

holdet og tilrettelæggelsen af besøgene på 

baggrund af en fælles forståelse. 

gennem et tværfagligt team for de fore-

byggende hjemmebesøg sættes der fokus 

på både sygdom og svækkelse – men også 

på det raske menneske. 

uDDannelse og uDvikling

flere af de forebyggende medarbejdere i 

kommunerne har i 2006 – 2007 gennemført 

en efteruddannelse i forebyggende hjemme-

besøg med fokus på demenssygdomme. 

uddannelsen blev udbudt af danmarks for-

valtningshøjskole i samarbejde med service-

styrelsen.

de forebyggende medarbejdere kan ind-

hente input til udvikling af de forebyggende 

hjemmebesøg for eksempel gennem:

ældreforums årsrapporter •	

(www.aeldreforum.dk)

årskursus hos sufo – landsforeningen •	

for ansatte i sundhedsfremmende fore-

byggende hjemmebesøg

lederforums ældredage•	

Videnscenter på ældreområdet•	

center for Aldringsforskning, syddansk •	

universitet

kommunernes BuD på
muligheDer For kurser og
viDereuDDannelse

hvad kan man som forebyggende medarbej- 

der gøre for hele tiden at udvikle og forbedre 

de forebyggende hjemmebesøg?

Kommunerne peger blandt andet på mu-

ligheden for at tage på studiebesøg i nær-

liggende kommuner. 

enkelte kommuner har taget skridtet ud og 

etableret netværk for de forebyggende med-

arbejdere. netværkene mødes regelmæs-

sigt, udveksler materiale og deler deres erfa-

ringer. for den enkelte medarbejder kan det 

være motiverende og inspirerende at mødes 

med ligestillede i andre kommuner. 



Kommunernes bud På KomPetenceudViKling 

> interne kurser og temadage i kommunen om eksempelvis faldforebyggelse, ældre 

 og medicin, samtaleteknik og brug af samtaleguide 

> kurser som gennemføres på baggrund af et samarbejde på tværs af kommunerne 

> studiebesøg i andre kommuner

> regionale netværk for forebyggende medarbejdere

> intern supervision

kollegiale supervisionsTeam i 
FreDerikshavn kommune 

frederikshavn Kommune har etableret kol-

legiale supervisionsteam, som består af kol-

leger, der har gennemgået kursusforløb og 

træningsforløb i at give faglig og kollegial su-

pervision. supervisionsgruppen kan tilbyde 

faglig supervision, når medarbejderne føler, 

at der er behov for at finde frem til nye fag-

lige veje i arbejdet med borgerne. 

initiativet skal sikre at:

de forebyggende medarbejdere får red-•	

skaber til at handle konstruktivt i van-

skelige situationer

medarbejderne optræder endnu mere •	

positivt over for borgerne

den professionelle tilgang til arbejdsop-•	

gaverne styrkes

trivslen og samarbejdet omkring de •	

forebyggende hjemmebesøg forbedres 

En souschef i Odense Kommune har en klar 

opfattelse af, hvilken kompetenceprofil en 

forebyggende medarbejder bør have:

”den forebyggende medarbejder skal have 

en sundhedsfaglig baggrund og altså viden 

om sygdomme, behandling og forebyggelse. 

evnen til at udføre forebyggende arbejde er 

især vigtig. man skal have en pædagogisk 

tilgang til hjemmebesøgene og en evne til at 

kommunikere. man skal samtidig være god 

til at være aktivt lyttende og give rum til den 

person, som bliver interviewet”. 
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siden 2005 har kommunerne haft mulighed 

for at undlade at give en borger, der mod-

tager både personlig og praktisk hjælp, fore-

byggende hjemmebesøg.

Ankestyrelsens undersøgelse fra 2007 af 

kommunernes håndtering af loven viser, at 

langt de fleste kommuner benytter sig af 

muligheden for at begrænse besøgene til 

målgruppen. 

samtidig viser undersøgelsen, at kommu-

nerne er opmærksomme på, at ældre, der 

modtager personlig og praktisk hjælp, ikke 

automatisk må afskæres fra muligheden for 

at få et forebyggende hjemmebesøg. der-

imod skal der ske en individuel vurdering af 

den ældres behov.

Besøger i moDTagere
aF prakTisk hjælp?

loVreVisionen i 2005

“ den enkeltes behov skal

altid vurderes i forbindelse med

forebyggende hjemmebesøg  

“



En leder for de forebyggende medarbejdere 

fortæller:

”Vi laver en konkret vurdering af den ældres 

behov, og herefter beslutter vi, om de skal 

til- eller fravælges forebyggende hjemme-

besøg. hermed undgår vi at skære alle over 

en kam, og at der er ældre, der bliver overset. 

det er simpelthen erfaringer fra vores fore-

byggende medarbejdere, som vi har baseret 

denne praksis på. de ældre, der får lidt hjælp, 

udgør jo en risikogruppe, og det er jo dér, vi 

skal ind og forebygge, og hvor der muligvis 

er en gevinst at hente med for eksempel fy-

sisk træning”.

Forskellige proceDurer i
kommunerne

odense Kommune er en af de kommuner, 

der bruger lovrevisionen og ikke tilbyder 

forebyggende hjemmebesøg til ældre, som 

modtager både personlig og praktisk hjælp. 

til gengæld tilbydes enker og enkemænd 

samt ældre med anden etnisk baggrund end 

dansk forebyggende hjemmebesøg, selv om 

de er under 75 år. 

horsens Kommune har valgt at undtage æl-

dre, som får mere end otte timers praktisk 

eller personlig hjælp, fra ordningen. hvis 

borgeren alligevel ønsker forebyggende 

hjemmebesøg, er det dog en mulighed.

i Københavns Kommune tilbydes alle ældre 

forebyggende hjemmebesøg. 

AnKestyrelsens undersø- 

gelse Af forebyggende hjem-

mebesøg frA sePtember 2007

der henvises til publikationer på

ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk
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de fleste kommuner indhenter og registrerer 

oplysninger om de forebyggende hjemme-

besøg. det kan være oplysninger om antallet 

af gennemførte besøg eller om indholdet af 

samtalen – herunder eventuelle aftaler og 

henvisninger.  

nogle kommuner bruger især oplysningerne 

til at følge op på de politisk vedtagne stan-

darder og målbeskrivelser i kommunen, 

mens andre dokumenterer hjemmebesø-

genes virkning for at kunne ændre og vi-

dereudvikle dem fremover. På den måde 

kan dokumentationsarbejdet anvendes som  

grundlag for arbejdet med at målrette og 

kvalitetsudvikle besøgene.

kommuner samarBejDer
om DokumenTaTion

det  kan være en stor opgave at sikre doku-

mentation af de forebyggende hjemme- 

besøg. derfor har nogle kommuner etableret 

samarbejder med andre nærliggende kom- 

muner. På den måde kan der indhentes et  

større dokumentationsgrundlag, når det 

sammen Får
kommunerne
sTørre grunDlag

når doKumentAtion
fører til KVAlitetsudViKling

“  man kan dokumentere for at følge op

på de politisk vedtagne standarder eller for at

ændre og videreudvikle de forebyggende

hjemmebesøg fremover

“



drejer sig om indholdet, tilrettelæggel- 

sen og de omkostninger, der er forbundet 

ved hjemmebesøgene. dokumentations- 

grundlaget kan bruges til at afspejle styrker 

og svagheder ved de forskellige måder, de 

forebyggende hjemmebesøg bliver orga-

niseret på. 

langelanD kommune
arBejDer sysTemaTisk meD 
kvaliTeTssTanDarDer

langeland Kommune har udviklet et kva-

litetssystem med standarder og retningslin-

jer for, hvad den forebyggende medarbejder 

skal gøre i forbindelse med hjemmebesø-

gene. det kan for eksempel være at måle 

borgerens funktionsevne via en trætheds- 

og mobilitetsscore. samtlige oplysninger 

noteres i en personlig journal. hvert halve 

år gennemgår ledelsen og det forebyggende 

personale en række sager for at vurdere, 

om indholdet af de forebyggende hjemme- 

besøg lever op til kvalitetsstandarderne. 

praksisBeskrivelser i
horsens kommune 

horsens Kommune registrerer antallet af 

gennemførte hjemmebesøg, men medar- 

bejderne dokumenterer samtidig de forebyg-

gende hjemmebesøg ved hjælp af såkaldte 

praksisbeskrivelser. det vil sige kvalitative 

beskrivelser af, hvordan de forebyggende 

hjemmebesøg gennemføres og opleves af 

henholdsvis den forebyggende medarbejder 

og den ældre. beskrivelserne indgår som en 

del af en årsrapport, som forelægges politi-

kerne og ældrerådet i kommunen og giver et 

nuanceret billede af de forebyggende hjem-

mebesøg. 

årlige rapporTer i
oDense kommune 

odense Kommune har valgt at placere an- 

svaret for dokumentation af de forebyggende 

hjemmebesøg hos to udviklingskonsulenter, 

som årligt udarbejder en rapport. rapporten 

baseres på spørgeskemaundersøgelser, som 

viser, hvordan hjemmebesøgene gennem-

føres, og hvilke forventninger og behov 

borgerne har. rapporterne evaluerer sam-

tidig i forhold til udvalgte temaer som for 

eksempel faldulykker. undersøgelserne har 

ført til nye indsatsområder, som for eksem-

pel brug af en mobilitets- og træthedsscore, 

og til udvikling af en samtaleguide. samlet 

set har rapporterne været med til at gøre de 

forebyggende hjemmebesøg mere målret-

tede og resultatsøgende. 
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Souschef i Odense Kommune fortæller om 

samtaleguidens funktion for samtalerne:

”det er selvfølgelig hyggeligt at sidde og 

snakke om løst og fast, men samtaleguiden 

gør samtalen mere målrettet, struktureret og 

helhedsorienteret og ikke mindst fokuseret 

på sundhed. samtidig er det dog også vigtigt, 

at de forebyggende medarbejdere stikker en 

finger i jorden og tager udgangspunkt i den 

ældres ønsker og behov, så det er ikke et krav, 

at alle punkter i samtaleguiden følges”. 

læs mere om

doKumentAtion Af

forebyggende hjemmebesøg

videnscenter på ældreområdet har 

udgivet publikationen ”dokumentation 

af de forebyggende hjemmebesøg – 

værktøjskasse med vidensproducerende 

arbejdsformer for de forebyggende hjem-

mebesøg”. 

her kan du læse mere om forskellige 

redskaber til at dokumentere de fore-

byggende hjemmebesøg.

publikationen kan bestilles ved henven- 

delse til videnscenter på ældreområdet 

via hjemmesiden www.aeldreviden.dk. 

Kl AnbefAler

 
kl anbefaler, at data som dokumen-

teres ved de forebyggende hjemme-

besøg også bør være tilgængelige for 

andre relevante aktører, som kommer 

i borgerens hjem. tilgængelige data 

medvirker til at sikre, at borgeren til 

enhver tid oplever koordinerede og 

sammenhængende forløb.

læs mere om sammenhængende

dokumentation og kl’s videre- 

udvikling af Fælles sprog ii på

www.kl.dk/aeldre
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