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Hvem definerer vi som sårbare ældre/ældre særlig risikogrupper ?                     

(Er grupperet efter funktionsevnevurdering ICF) 

 

Personlige faktorer: 

- Ældre med anden etnisk baggrund 

- Autoritetstro ældre – vil ikke være til ulejlighed. Ringer i sidste øjeblik. 

- Enker  

- Alkohol og misbrug 

- Tilflyttere – som ikke føler sig som en del af lokalsamfundet 

- Tab af roller – forlader arbejdsmarkedet. Manglende indhold i dagligdagen. 

- Rygere -> børnebørn vil ikke besøge da det lugter af røg 

- Livskrise over at befinde sig sidst i livet 

 

Omgivelsesfaktorer: 

- Pårørende til kronisk syge, demente, psykisk syge og alvorligt syge 

- Borgere der får afslag på hjælpemidler, træning 

- Borgere der bor i landområder som affolkes – eksempelvis lukker købmand, færre eller 

ingen aktiviteter, og ingen eller ringe offentlig transport. 

 

Aktivitet og deltagelse: 

- Træthed -> ikke overskud til deltagelse 

- Manglende netværk eksempelvis ved sygdom 

- Hjemmehjælpsmodtagere – kun hjælp til rengøring 

- Tab af netværk – søskende, venner - ved dødsfald, flytning eller sygdom. 

- Ensomme 

 

Kroppens funktioner og kroppens anantomi: 

- Fysisk funktionstab: faldtendens, syn, hørelse osv. 

- Kognitiv svækkelse – herunder demens, manglende sygdomserkendelse og hjerneskadede. 

- Underernærede – ufrivilligt vægttab, manglende energi og overskud 

- Overvægt - Højt BMI over 30 

- Psykisk syge 

- Flere samtidige sygdomme – stort og stigende medicinforbrug. 

- Kronisk syge – måske stort medicin forbrug 

- Inkontinens og stomi 
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 Hvordan får vi identificeret  de særligt udsatte i aldersgruppen 65 – 79 år? 

1. Potentielle borgere kunne identificeres ved at øge samarbejdet med: 

 Praktiserende læger 

 Hospitaler 

 Visitationen 

 Hjemmeplejen  

 Sundhedscentrenes medarbejdere eksempelvis trænende terapeuter og diætist 

 Præster 

 Besøgsvenner, frivillige, naboer, familie, borgere 

 Demenskoordinator 

 Aktivitetscentre 

 Mad leverandører – herunder chauffører 

 Private fysioterapeuter 

For ovenstående gælder: 

- vigtigt at tydeliggør, hvad det er forebyggende hjemmebesøg kan tilbyde. 

- Introduktion til forebyggende hjemmebesøg, når der kommer nye medarbejdere indenfor de 

forskellige områder. 

2. Fokus på rask ægtefælle til en kronisk syg borger 

3. Enker – opspores ved at trække cpr. lister ned til 65 år – herunder samboende, ændring 

civil staus.                                                                                                                                   

 

Oprustning af information om vores tilbud ved: 

1. At udarbejde en pjece med eksempelvis 5 spot på at være i risikogruppe 

2. At invitere os selv med til møder hos andre kommunale samarbejdsparter eksempelvis 

hjemmeplejen og visiteringen. 

3. At invitere til gruppearrangementer 

 Gerne gratis og utraditionelt for at få fat i andre målgrupper – eksempelvis en tur 

over grænsen 

 Koble sig på allerede arrangerede ture af foreninger eksempelvis ældresagen og 

boligforeninger. 

4. At lave radio- og TV spots. Avisannoncering under ”kommunen informerer”, og 

tydeliggørelse af den gode historie i form af avisartikler i den lokale presse. 

5. At lave tydelig information på hjemmesider – hjælp til pårørende 

 

Følgende borgere kunne tilbydes et forebyggende hjemmebesøg: 

Potentielle borgere i risikogruppe kunne identificeres ved: 
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- At kontakte Seniorklubber og på arbejdspladser – ved pensionering 

- At være synlige i gadebilledet som ”gademedarbejder” eller ”ældre omsorgsperson på 

gaden”. Tage henvendelse til borgere på bænken eller i cafeteriet i eksempelvis Føtex eller 

lignende. 

- At anvende it-systemet GIS data, der kan sorterer om der er områder i ens kommune, 

hvor borgerne ikke takker ja til forebyggende hjemmebesøg 

- At kontakte borgerne telefonisk 

- At opsætte plakater osv. i boligområder hvor man ønsker en indsats. Synliggørelse gerne 

på en sjov måde. 

- Kontakt til patientforløbsprogrammer 

- Kontakt til pårørendegrupper 

Ved 75 års besøg kan risikogruppe identificeres ud fra ensomheds pjece rød, gul, grøn – med 

tilføjelse af: 

- Lav uddannelses baggrund 

- Lav egenomsorgskapacitet 

- Udskrevet fra sygehus 

- Fået bevilget hjælpemidler 

- Om borgeren er alderssvarende fysisk og mentalt 

 

Forslag til at styrke og strukturere det tværfaglige samarbejde så vi ”fanger” sårbare 

borgere:  

At der i samarbejdspartneres kvalitetsstandarder/arbejdsprocedure står, at der skal tilbydes/ 

rettes henvendelse omkring forebyggende hjemmebesøg når f.eks: 

- Borger overgået til dosispakke medicinering 

- Borgere der får afslag fra visitationen  

- Borgere der er tilkendt et rehabiliteringsforløb under § 86.2 – funktionstab uden 

indlæggelse 

- Ægtefællen flytter på plejehjem 

- Kronisk syge 

Dette foreslår vi at man tager op i lederforum for at styrke det tværfaglige samarbejde. 

 

 

Vigtigt: 

- at de borgere, der ønsker at gøre brug af forebyggende hjemmebesøg, har mulighed for det 

uden begrænsning – eksempelvis hvis borgeren selv opfatter sig som værende i risikogruppe 

eller sårbar og vedkommende ikke ”falder” ind under opsatte kriterier for forebyggende 

hjemmebesøg. 

- at i talesætte medborgerskab – at vi som borgere er ansvarlige for hinanden 
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- at være bevidst omkring hvor borgeren er i forhold til at håndtere sit li 

 

 Tryghedsbesøg til 75 årige.  

Hvad tænker vi om betegnelsen? 

 Skal dette besøg have et andet indhold end hidtil? 

 

- En misvisende betegnelse – et forslag kunne være ”seniorsamtale”, der har en mere frisk 

og aktiv klang. Eller fortsat forebyggende hjemmebesøg – der skal være fokus på det 

fremadrettede og deltagende perspektiv. 

- Der skal sendes et aktivt brev ved 75 år. Får også aktivt afbud eksempelvis pr. telefon. 

Udfordringen er når det foregår pr. mail. 

- Ved 75 år besøg identificeres risikogrupper, her kan aftales genbesøg. Der er meget 

forebyggelse og sundhedsfremme i dette besøg. Borgeren skal informeres omkring at 

kunne orientere sig i sin kommune. 

- 75 årig besøg skal bære frem til eks. 80 år – sundhedspleje i den ældre del af livet. 

Hvordan gøres borgeren deltagende? 

- Fælles arrangementer skal tilbydes, men ikke gøre det udfor et besøg. Seniorskole for de 

65 – 75 årige eller75 års fødselsdagsarrangementer. En gruppe af friske ældre efterlyser 

alternativer til besøg. 

- Ved besøg kommer man bag facaden – personlige problemstillinger tages op på besøg men 

ikke på senior skole. 

Seniorskole og fælles fødselsdag fra 65 år til 74 år. Kunne det være fra 65+ og opefter? 

Besøg fra 75 år - Hvordan gør vi dem aktive – skal tilgangen til borgeren i dette besøg være 

anderledes? – Hvad lægger vi op til i brevet? 

For at gøre borgeren mere aktiv /deltagende ved forebyggende hjemmebesøg kunne der 

sendes et spørgeskema med brevet – så den ældre kunne forberede sig -> hvad ønsker man 

at tale om. Bl.a. Silkeborg anvender dette – erfaringen er at det er meget anvendeligt. Der 

står man kan udfylde det, ikke at man skal. Debat omkring at nogle borgere vil opleve 

skemaet som godt og hjælpsomt, og andre vil opleve skemaet som en barriere. 

 

Hvordan kan vi arbejde med grupper af borgere ? Der findes materiale i Region Midt omkring 

Patientuddannelser – her kan hentes inspiration. Kunne være alternativt til seniorskole. Vigtigt 

at tage ansvar for hinanden  

 


