
 

 
 
 
Til    xxxxx 
 
 
 
 
 
Tilbud om forebyggende hjemmebesøg 
 
Jeg skriver til dig fordi jeg som forebyggende medarbejder ved Viborg 
Kommune har modtaget en henvendelse fra en anden borger, som er 
bekymret for dig. Jeg vil derfor gerne tilbyde dig et besøg. 
 
Mandag den xxx  kl. :   xxx 

Besøget foregår i dit hjem, hvor jeg vil tale med dig om den henvendelse, vi har 

modtaget. Jeg vil også gerne tale med dig om, hvad der er vigtigt for dig i 

forhold til din sundhed og forebyggelse af sygdom. Gennem råd og vejledning 

kan jeg prøve at hjælpe dig med at du så vidt muligt kan klare dig selv, så du 

oplever den bedst mulige hverdag. Jeg vil gerne være med til at løse små 

problemer, før de vokser sig store og uoverskuelige. 

Hvad kan du bruge besøget til? 
Det er først og fremmest dig, der bestemmer, hvad samtalen skal dreje sig om.                  
Det kan f.eks. være:  
•   Helbred og trivsel  
•   Glæder og vanskeligheder  
•   Dagligdagen- hvad går godt, og hvad er svært? 
•   Netværk og ensomhed  
•   Kost, motion, indretning af bolig, forebyggelse af fald.  
Jeg kan ikke bevillige ydelser som f. eks. hjemmehjælp og hjælpemidler, men 
vejlede om hvor du skal henvende dig og hjælpe dig med at få skabt kontakt til 
de relevante medarbejdere. 
 
Som medarbejder ved Viborg Kommune har jeg naturligvis tavshedspligt. 
Der er afsat cirka en time til besøget. Ønsker du ikke besøget eller passer 
tidspunktet dig ikke, så kontakt mig snarest muligt. 

Hvem kommer på besøg? 

Du får besøg af undertegnede. Jeg har en sundhedsfaglig uddannelse og 

løbende efteruddannelse inden for sundhedsfremme og forebyggelse, samt 

kendskab til kommunale og private tilbud til seniorer i dit nærområde. 

Med venlig hilsen forebyggende medarbejder 

Britta Kempe 

Tlf. 5149089, mandag til fredag kl. 8.00-9.00. Mail: bk7@viborg.dk  

 

 



 

Rettigheder efter persondataloven 

Viborg Kommune udfører al journalisering og sagsbehandling ved elektronisk 

databehandling. Persondataloven gælder derfor for sagsbehandlingen i Viborg 

Kommune. 

Loven giver dig følgende rettigheder: 

 Viborg Kommune skal oplyse dig om, at der indsamles og behandles            

personoplysninger om dig (lovens § 28 og § 29).  

 Du har ret til at se disse oplysninger (lovens § 31).  

 Du har ret til at gøre indsigelse mod oplysninger, som efter din opfattelse er 

forkerte eller anvendes uberettiget (lovens § 35).  

 Viborg Kommune skal berigtige, slette eller blokere oplysninger, som viser sig 

at være urigtige eller vildledende (lovens § 37).  

Baggrunden for indsamlingen og behandlingen af oplysninger er, 

at, en anden eller Viborg Kommune har rejst en sag, og oplysningerne om dig 

er nødvendige for at behandle den sag.  

Du kan klage til Datatilsynet over de afgørelser, som Viborg Kommune træffer efter 

persondataloven. 

Du kan finde flere oplysninger om persondataloven på Datatilsynets hjemmeside på 

www.datatilsynet.dk. 

 

 

 


