SUFO Årsberetning 2014
Nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt til bestyrelsen i 2014, med masser af
energi og gode ideer. Det er altid godt med nye øjne, der kan være med til at
præge og styrke udviklingen i en forening.
Bestyrelsen har desværre været ramt af nogle udfordringer, der har medført, at begge
suppleanter tidligt i året måtte indgå som fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer. Dette har de
påtaget sig med stor positivitet og engagement.
SUFO har nu fået etableret et godt samarbejde med DANSKE ÆLDRERÅDs sekretariat, hvilket vi
er meget glade for. Vi har lært hinanden godt at kende og dermed har foreningen fået et fast og
godt ståsted. Tak til DANSKE ÆLDRERÅD for sekretariatsbistand, hvor især Lise Sørensen har
hjulpet os ved møder med referater, viden og anden bistand. Samt Maj-Britt Lempel der har styr
på medlemslister ud- og indmeldinger og fører vores regnskab, hvilket er en stor lettelse for
bestyrelsens virke.

Medlemstal
Foreningen består ultimo februar 2014 af 242 medlemmer fordelt på 84 kommuner(Lidt flere er
efterfølgende registreret i forbindelse med tilmelding til årskurset). Det er en stigning på fire
kommuner fra sidste år.

Dokumentation som fokus
Dokumentation, effekt og organisation er nogle af de omdrejningspunkter, som optager mange
inden for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Dette har SUFO også erfaret
optager medlemmerne via de henvendelser og spørgsmål der har været fra jer, om hvilke
anbefalinger SUFO har, for hvordan vi skal dokumentere et forebyggende hjemmebesøg.
Skal der være åben adgang for andre i forvaltningen til at se notater fra besøgene, når et besøg
tager udgangspunkt i en fortrolig samtale? Hvad indebærer i notatpligt? Hvordan tolkes
lovgivningen, når de forebyggende hjemmebesøg nu er under serviceloven? osv.
Dette optager også SUFO. Bestyrelsen med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra sidste
årskursus og efterfølgende medlemshenvendelser, samt på baggrund af hvad der rører sig rundt
i kommunerne, sat ekstra fokus på disse emner i 2014. Dette har derfor ført til årskursets
overskrift ” Øget faglig kvalitet i Forebyggende hjemmebesøg – Hvordan kan dokumentation
gøre os klogere?”.
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Bestyrelsens aktiviteter
Bestyrelsen har afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder, hvoraf et bestyrelsesmøde har været i
forlængelse af et bestyrelsesseminar afholdt i august.
Bestyrelsen har udarbejdet 10 nyhedsbreve til medlemmerne. Der er løbende lagt nyhedsspot
ind på hjemmesiden, når der enten via melemmernes, sekretariatet eller fra bestyrelsen er
fundet faglige relevante konferencer, kurser og publikationer med interesse for de
forebyggende hjemmebesøg. Send endelig ind til Info@sufo.dk

Synlighed og netværk i 2014
En vigtig del af bestyrelsesarbejdet er at være synlige og danne netværk som forening i
forskellige faglige sammenhænge. Derfor har bestyrelsen været repræsenteret i følgende
sammenhænge i 2014:












Invitation fra DANSKE ÆLDRERÅD til deres årskonference i maj, hvor SUFO deltog med
en stand, som blev velbesøgt med mange gode dialoger med ældrerødder rundt i landet.
Ligeledes var foreningen inviteret til at holde to seminarer ved formand Vibeke Reiter
med oplægget ”Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg- Hvordan spiller forskellige
aktører sammen?”
Invitation og deltagelse i DKDKs årskonference i september, hvor bestyrelsesmedlem
Britt Vikkelsø deltog som Repræsentant for SUFO.
Næstformand Kirsten Foss Andersen har deltaget som repræsentant for SUFO i en
konference ”Øget lighed i det behandlende sundhedsvæsen” afholdt af KORA.
Fortsat deltagelse ved Vibeke Reiter i Socialstyrelsens følgegruppe i Forebyggelse og
rehabilitering på Ældreområdet, hvor der har været to møder i 2014. Bestyrelsen har
ligeledes udarbejdet høringssvar på forslaget til den endelige håndbog i januar 2015.
Der er indkommet en invitation til at deltage med et oplæg i en national
erfaringskonference i Oslo i juni 2015, hvor oplægget er at give eksempler på erfaringer
med, hvad der virker ved de forebyggende hjemmebesøg i Danmark.
Ligeledes har der været kontakt til fagforeningerne som bl.a. har udmundet i et oplæg og
debat omkring dokumentation ved årskurset 2015. Bestyrelsen erfarede ved sidste års
generalforsamling, at der var for lidt tid til dialog med fagforeningerne.
Deltagelse i netværksgruppe i et projekt under PAVI, Videncenter for Rehabilitering og
Palliation”Når ægtefælle dør – sorgstøtte til ældre efter efterladte”. Vibeke Reiter var
SUFOs repræsentant.
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Ny hjemmeside
Bestyrelsen har brugt en del arbejde på at få etableret en ny og bedre hjemmeside, samt
driftsikret den for fremtiden. Det har været en stor opgave for både IT udbyder og bestyrelsen,
at få konverteret de gamle links og sider til ny hjemmeside.
Hjemmesiden er nu i drift og den fremtidige drift samt opdatering er overgået til sekretariatet
og vil blive varetaget af Lise Sørensen.

Udarbejdelse af høringssvar


19. januar 2015 bestyrelsen har afgivet høringssvar på regeringens lovforslag om ændring
af Serviceloven, hvor SUFO har noteret og anderkendt, at der ikke er forslag om ændringer
i forbindelse med indholdet af reglerne vedr. de forebyggende hjemmebesøg. Forslaget
blev den 20. januar trukket tilbage af Socialministeren. Derfor er nuværende lov på
området, Serviceloven § 79a fortsat gældende for de forebyggende hjemmebesøg fra 75
år. Med afgivelsen af høringssvaret har bestyrelsen bedt om, at vi fremover bliver tilføjet
høringslisten.



21. januar 2015 har bestyrelsen afgivet et høringssvar i forbindelse med Socialstyrelsens
forslag til ”Webhåndbogen” for forebyggelse på ældreområdet.

Fokus på fremtidige indsatser
Bestyrelsen har arbejdet med, hvilke indsatser der skulle være fokus på i det fremtidige
bestyrelsesarbejde, bl.a. på bestyrelsens seminar afholdt i Vejle i august.
Følgende indsatser har været i fokus for bestyrelsens arbejde:






Dokumentation og effektmåling
Organisering omkring de forebyggende hjemmebesøg
Roller og rammer i forhold til lovgivningen
Visioner – Hvordan er fremtidens forebyggende hjemmebesøg
SUFOs anbefalinger til kompetenceprofil revideres.

Bestyrelsen vil arbejde videre med indsatserne. Derudover er bestyrelsens vision, at alle
kommuners medarbejdere, der foretager forebyggende hjemmebesøg, bliver medlem af SUFO.
Bestyrelsen vil fremadrettet tage kontakt til kommuner uden medlemmer og blive klogere på
årsagerne.
Med denne beretning vil bestyrelsen sige jer alle tak for et godt samarbejde.
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