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PR og Kommunikation har været omdrejningspunkt for bestyrelsens arbejde i 2009.  

 

Hjemmesiden er blevet redigeret og sat op via en ny udbyder, hvorved den forventes at være mere 

brugbar såvel for medlemmer som for interessenter. 

 

Vi har fortsat arbejdet med SUFOs anbefalinger, så de klart fremstår som en guideline til brug i daglig 

praksis i kommunerne. 

 

En besøgs- og spørgeguide er nu udarbejdet og ligger på hjemmesiden. Den er til brug for den enkelte 

i det daglige arbejde til inspiration såvel til udførelse af det enkelte besøg som til at indtænke 

samarbejdsparter. 

 

SUFOs logo er blevet udarbejdet som en plakat til brug for stande og oplæg. 

De kan bruges af medlemmer til oplæg i kommunerne.  

 

To artikler om forebyggende hjemmebesøg er sendt og trykt i h.h.v. fagbladet for sygeplejersker i 

praksisområdet, og i nyhedsbrev for demenskoordinatorer juni 2009. Indholdet er koncentreret omkring, 

hvordan de forebyggende hjemmebesøg kan og bør indtænkes i samarbejdsstrategier ved borgere der er 

i risiko for funktionstab fysisk, psykisk eller socialt. 

 

Regeringens lovændringsforslag, hvor lov om forebyggende hjemmebesøg  

planlægges til at skulle ændres til et tilbud om mindst ét årligt besøg, samt at loven kommer ind under 

serviceloven som § 79a. Lovændringsforslaget er sendt til høring og forventes færdigbehandlet 1.7.2010. 

Bestyrelsen har sendt forslag til konstruktiv brug af de forebyggende hjemmebesøg til de sundheds- og 

socialpolitiske ordførere samt til KL. Regeringens ønske om afbureaukratisering er understreget som 

metode i besøgene, bl.a. i den nuværende lovform.  

Vi har også indsendt høringssvar, hvori vi har understreget vigtigheden af at sætte fokus på hvilke 

grupper, der kan have gavn af flere end ét besøgstilbud om året. Høringsforslaget ligger på 

hjemmesiden. 

Vi har været til møde med SFs sundhedspolitiske ordfører, hvor han anbefalede at få et møde med DF. 

De har dog ikke taget imod vores invitation til et møde, men modtaget vores tilsendte materiale, som de 

vil bruge under behandlingen af lovændringsforslaget. 

 

Bestyrelsen har deltaget på Danske Ældreråds landsmøde med en informations stand og to gange 

oplæg med temaet ”Nye Sundhedsfremmende strategier for et aktivt ældre liv – erfaringer og strategier”.  
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Oplægget var centreret omkring metoder i de forebyggende hjemmebesøg. Der var stor interesse, 

lydhørhed og spørgelyst til at få større viden om de forebyggende hjemmebesøg. Overraskende var der 

en del kommuners Ældre Råd, der ikke kendte til funktionen ”forebyggende hjemmebesøg”, men også en 

del der havde et tæt og positivt samarbejde. 

 

Uddannelsesmæssigt lavede vi en aftale med en undervisningsrække to steder i landet  

med Elene Fleischer, som primære underviser, omkring ”sårbare ældre”. 

Servicestyrelsen udbød imidlertid et uddannelses forløb til ansatte i forebyggende  

hjemmebesøg, hvorved vi stoppede planlægningen med Elene Fleischer. Dette ud fra den  

betragtning, at der ville være for få kursus deltagere til to uddannelsesforløb. Professions- 

højskolen Metropol vandt sammen med University College Lillebælt, Servicestyrelsens udbud. Bestyrelsen 

blev inviteret og deltog i et inspirations-møde vedrørende anbefalinger til indhold, undervisere, niveau og 

rammer for kurset.  

Vi indgik en aftale om at informationsmateriale om SUFO, vil blive uddelt på kurserne.  

 

”SUFO Nyt” sendes nu månedligt på skift fra bestyrelsesmedlemmerne. Hensigten hermed er, at alle 

medlemmer nemt kan få udsendt spørgsmål, idéer eller erfaringer til gavn for kolleger på tværs af landet. 

Dette er en opfordring til at bruge SUFO Nyt til at dele viden, erfaringer, refleksion fra din kommune.  

Ankestyrelsen har fået øje på foreningens muligheder for at få nyheder ud til forebyggende medarbejdere 

og indhente forebyggende medarbejderes erfaringer fra de enkelte kommuner, bl.a. til brug for 

udarbejdelse af håndbogen: ”Forebyggende hjemmebesøg til ældre” 2009 og aktuelt til en ny publikation 

om besøgene. 

 

”Fyraftensmøder” er i 2009 afholdt i alle landets Regioner i et samarbejde med Videnscenter på 

Ældreområdet v. Anette Johannesen, med delvis hjælp fra DSR og konsulenter i Regionerne. Deltagere 

har givet positiv respons herpå og formålet med møderne er at forebyggende hjemmebesøgere mødes og 

har mulighed for en tværfaglig diskussion af arbejdsmetoder ud fra konkrete emner til gensidigt udbytte i 

daglig praksis. 

 

En Nordisk Konference om forebyggende hjemmebesøg blev planlagt i samarbejde med OSI 

Ansøgningen om økonomiske midler til konference afholdelse, blev imidlertid ikke tilgodeset, hvorved 

initiativet blev henlagt til senere. 

I stedet arbejder vi på at udarbejdede et engelsk oplæg på PowerPoint. Med dette kan vi, i stedet for at 

arrangere en konference i Danmark, tilbyde oplæg i nabolandene. Herved kan et samarbejde styrkes til  
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at dele erfaringer og styrke anbefalinger, på det vi ved virker ud fra eksisterende forskning på området 

og erfaringer fra de kommuner, der også i de nordiske lande tilbyder forebyggende hjemmebesøg, uden 

at det der er lovbefalet. 

 

Spørgeskema udsendt til kommunerne fra bestyrelsen havde til formål at få et indtryk af hvor udbredt 

det er med tværfaglig/organiseret samarbejde og hvem der katalyserer tema for indsats. 

73 kommuner har besvaret spørgsmålene der viser at: 

• det hyppigste er at det er forebyggede hjemmebesøgere, der selv foreslår indsats i besøgene 

 

• 19% af de kommuner der har haft en tværgående indsats på ældreområdet, er ikke 

 inddraget i tværgående indsatser til ældre. Årsag hertil angives som organisatoriske. 

 

• Der er gode eksempler på hvordan projektet har fået implementeret nye tiltag. 

De mange forskelligartede og interessante tværfaglige projekter/indsatser er lagt på  

Hjemmesiden til inspiration. 

 

Forkvinde har deltaget i et planlægningsmøde i Århus m.h.p. videndsdeling, omkring organisering og 

struktur for de forebyggende hjemmebesøg. 

 

Årskurset er i år arrangeret som en delvis åben konference for andre ansatte i kommunale 

forebyggende stillinger. Formålet hermed er at synliggøre forebyggende hjemmebesøg som 

samarbejdsrelation og til åbning af mulighed for fælles dialog omkring forskel og ligheder i de forskellige 

forebyggende metoder og i de forskellige fagområder i kommunerne. Målet hermed er, at der bliver en 

større synlighed for, hvad et forebyggende hjemmebesøg er og til fremme af tværfagligt samarbejde med 

de forebyggende hjemmebesøg i kommunerne. 

 

 

  

 

 

 


