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Baggrund for projektet.   

På baggrund af projektansøgning fra de forebyggende sygeplejersker besluttede Social og 

sundhedsudvalget at godkende projekt, Forebyggende besøg til borgere mellem 55 og 74 år. Vi havde 

gennem flere år fået henvendelser både fra borgere, pårørende og praktiserende læger, der forespurgte 

om forebyggende besøg til borgere under 75 år, der var i sårbare/komplekse situationer. Vi besøgte nogle 

borgere, og oplevede at vi kunne gøre en forskel.  

Projektet startede januar 2014,hvor vi tilbød 1 til 2 forebyggende hjemmebesøg, til borgere der indenfor de 

sidste 6 måneder havde oplevet en markant ændring i deres liv som f.eks. dødsfald i nærmeste familie, 

ensomhed, tab af netværk, kompleks eller alvorlig sygdom.  

Besøgene skulle være samtaler, som fokuserede på de udfordringer, der optog den enkelte, med henblik på 

at give hjælp og vejledning til at håndtere de svære situationer. 

Samtalerne skulle varetages af kommunens forebyggende sygeplejersker, idet vi har stor erfaring, og til 

daglig udfører de lovpligtige forebyggende besøg til kommunens ældre over 75 år.  

Besøgene. 

Igennem året har vi besøgt 23 borgere, 12 mænd og 11 kvinder, der alle var i en sårbar/kompleks situation 

af forskellige årsager. Alle fik tilbudt 1 til 2 besøg. Mellem besøgene har vi haft telefonsamtaler både med 

borgere og samarbejdspartnere. Telefonsamtalerne har været for at støtte op om igangværende processer, 

og for efter aftale med borgeren, at forklare borgerens problemer til andre fagfolk/samarbejdspartnere, så 

evt. misforståelser blev løst.  

 Vi har haft henvendelser fra borgerne selv, pårørende, naboer, praktiserende læge, og psykiatrisk 

akutteam.  

 Vi har foretaget 45 besøg, brugt i alt 88 timer på besøg, kørsel, telefonsamtaler, og dokumentation. 

Projektet sluttede i marts 2015.  

Besøgene har været planlagt til at vare ca. 1 time, dette har sjældent kunne overholdes ved det første 

besøg, da det at skabe kontakt, og opnå fortrolighed hos disse borgere har taget længere tid.  

Eksempler på 3 besøg. 

Beskrivelserne er blevet anonymiseret for ikke at kunne genkendes. 

Historie 1 
Udgangspunktet for besøg til denne borger er, at hans søn har henvendt sig. Hans far har lukket af for 

familie og venner, vil ikke have besøg af dem, de er bekymrede for ham. Familien har orienteret ham om at 

de tager kontakt til projektet.  
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Jeg ringer til borgeren, han er 63 år, han vil gerne have besøg. Borger fortæller mig at han har sagt ja til 

besøget fordi jeg har tavshedspligt, og fordi hans søn har henvendt sig. Han er selv klar over at der må ske 

noget.  

Jeg besøger en eftermiddag, bliver modtaget i døren, borger bor temmelig afsides. Der er ingen bil i 

indkørslen. Her er temmelig rodet.   

Borger fortæller: 

 

Vi snakker om de forskellige problemer han har, og sammen bliver vi enige om hvad der skal ske. 

 Under besøget, ringer jeg med borgerens tilladelse til hans læge og aftaler besøg, yderligere 

bestiller jeg transport til lægen, på den måde at fastholde ham i besøget hos lægen. 

 Jeg ringer til det boligselskab hvor borger har stået på venteliste i en del år, han har ikke betalt 

sidste års ventelistebetaling. Jeg aftaler med boligselskabet at borger bliver indført på ventelisten 

med det nummer han havde.  

 Borger ringer selv til sin søn under besøget, de aftaler, at sønnen ser efter en lejelejlighed i det 

område hvor han bor. 

 Jeg udleverer telefonnr. til psykolog der arbejder med sorg, Borger vil selv ringe og bestille tid.  

 Jeg tager kontakt til visitationen med henblik på at søge om hjælp i hjemmet.  

 Vi aftaler at borger begynder at rydde op i de store mængder af korrespondance der ikke er åbnet 

for.  

Dette besøg varer næsten 2 timer. 

De næste 2 måneder har vi telefonkontakt flere gange. Borger har været hos lægen, er nu sat i korrekt 

medicinsk behandling og overholder sine kontroller hos lægen. Han mangler en større undersøgelse, der er 

ventetid på, telefonisk fastholdes han i at tage til undersøgelsen. Vi aftaler, at jeg besøger ham umiddelbart 

efter svar på denne undersøgelse. Der er fortsat ventetid på boliger, men der har været en del telefonsnak 

”Jeg har gennem de sidste 8 år haft 3 forskellige sygdomme, især den ene sygdom tager min energi og 

min førlighed, den fylder meget i mit liv. Jeg mistede min kone for 5 år siden, det var hende der fik 

tingene til at ske. Efter hendes død har jeg haft svært ved at få sammenhæng i min hverdag. Jeg er helt 

holdt op med at komme hos min læge selv om han har forsøgt at komme i kontakt med mig. Jeg magter 

ikke mere at forklare mig, og slet ikke ventetider til undersøgelser. Jeg ved også, at jeg har brug for hjælp 

herhjemme, men når jeg har bedt om hjælp, hører de ikke hvad jeg siger, jeg har svært ved at forklare 

mig, det har jeg altid haft. De forstår mig ikke! Og så kan det også være lige meget. Jeg har ikke så god 

kontakt til mine børn, de vil gerne bestemme over mit liv, men det vil jeg ikke have. Jeg vil rigtig gerne 

flytte herfra, jeg kan ikke komme hjemmefra, da jeg ikke kan køre bil længere. Jeg skylder meget i huset, 

og det er så forsømt at jeg ikke kan sælge det uden tab. Jeg har derfor sagt nej til besøg af de få venner 

jeg har/havde og vil heller ikke have besøg af mine børn, jeg er flov over hvordan her ser ud”  
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mellem far og søn i forbindelse med det. De har nærmet sig hinanden igen. Borger har ikke ringet til 

psykologen, har ikke rigtig overskuddet endnu. Har ikke fået hjælp i hjemmet endnu, der er forskellige 

afgørelser der først skal træffes i forbindelse med hvilken afdeling han hører til.  

Ved det andet besøg er det en noget anden mand jeg møder, han har nu fået svar på den sidste 

undersøgelse, den viste sig at være normal, han fortæller: 

 

 Jeg tager kontakt til hjemmesygeplejersken, der vil hjælpe borger med at få styr på medicinen.  

 Borger har ikke fået ryddet op i sin post, han kan ikke overskue det, han har en aftale med sønnen, 

at han kommer næste weekend og hjælper ham. 

 Jeg rykker for en afgørelse på hjælp i hjemmet.  

”Tak fordi du lyttede, tak fordi du forstod, det har givet mig et spark til at komme videre”! 

Historie 2. 
Borger henvender sig selv, efter at have set vores folder om projektet i lægens venteværelse.  Han er 68 år, 

bor alene, i lejlighed midt i byen.  

Da jeg kommer åbner borgeren døren og starter med at undskylde fordi der er rodet, støvet og beskidt i 

lejligheden.” Det har ikke været sådan jeg ellers har boet. ”Han taler langsomt, bevæger sig langsomt og 

støtter sig til møblerne når han går.  

 

 

 

 

 

”Jeg har været fuldstændig overbevist om at det var noget ondartet jeg fejlede, da det nu viste sig at det 

var det ikke har jeg fået mere energi. I dag har jeg været ude og flytte nogle af de papkasser der har 

lukket for indgangen. Jeg har det fortsat ikke helt godt, men dog betydelig bedre, da der er blevet mere 

styr på min kroniske sygdom. Jeg magter fortsat ikke at klare alle mine daglige gøremål, jeg er noget 

utålmodig på at få svar om jeg kan få hjælp”. 

”Jeg har fået mere overskud til at gøre noget ved mig selv, og vil nu begynde at tage ind til Nykøbing 

med bussen og spise på Grønnegården”. 

”Jeg har meget svært ved at overskue al den medicin jeg skal tage. Vil du hjælpe mig til at tage kontakt 

til hj. Spl. så de kan hjælpe mig med medicinen”? 



 

5 
 

 

 

Borger fortæller: 

 

I samtalen var der lange pauser, borgeren skulle finde ord og reflekterede over sit liv. Senere i samtalen så 

vi sammen på, hvad vi hver især kunne gøre. Jeg kom med forskellige forslag og muligheder ud fra min 

viden og mine erfaringer.  Borgeren fik et håb. 

 Jeg oplyste borgeren om Odsherred Akutteam, udleverede deres tlf. nr. Fortalte at ifald han fik svære 

angstanfald igen, kunne han ringe til dem og få rigtig god akut hjælp. 

Vi aftalte, at jeg kontaktede egen læge, misbrugsteam og fysioterapeuter, for at høre hvordan de hver især 

kunne hjælpe borgeren.  Jeg opsøgte dem, via dialog og faglige argumenter, fik jeg etableret et møde med 

dem alle, sammen med borgeren, så de i fællesskab kunne lave en plan for borgeren. 

Borgeren fik struktureret sin hverdag, var meget motiveret for ændringer, begyndte på antabus og medicin 

nedtrapning, kom fast hos egen læge og til samtaler i misbrugsteamet. Begyndte at gå til træning på 

Sundhedscentret. 

 Borger kontaktede søn og fortalte om de nye tiltag, spurgte om han ville køre ham til træning to gange om 

ugen. Det ville han gerne. Søn ringede til mig, var meget glad og lettet over, at vi i kommunen nu hjalp hans 

far. Borger fik energi til at rydde op i bunkerne.  Oplevede at der var en vej frem også for ham, nød at 

komme ud og have kontakt med andre og oplevede, at der var nogen der gerne både ville og kunne hjælpe 

ham. 

Hans afsluttende bemærkning til mig var: ”Tak, du har genoplivet mig ” 

”Tænk at du vil komme og besøge mig, det er jeg meget glad for, men det er svært for mig at have 

besøg, jeg er ikke vant til at tale med nogen mere. Jeg har det sidste år prøvet at råbe om hjælp, men der 

er ingen der rigtig har hørt mig, jeg føler mig afvist lige meget hvor jeg har henvendt mig. Det er også 

lige meget med mig, jeg er nok for gammel.  Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Jeg vil så gerne have et liv 

igen, men jeg har brug for hjælp. Nu har jeg ligget på min sofa i næsten et år, efter den sidste afvisning, 

gik jeg helt i sort.  Jeg er så ulykkelig, drikker for meget, får ind imellem angstanfald og spiser alt for 

mange piller. Jeg ved ikke hvordan jeg skal komme videre, og om jeg nogensinde kan få et godt liv igen. 

Jeg har ingen energi og kan ikke tage mig sammen til noget. Jeg er så ensom. Jeg har min søn i nabo 

byen, og han handler for mig, men vores forhold er ikke så godt for tiden, han er træt af at jeg bare 

ligger her. Mine venner ser jeg heller ikke mere. Jeg kan efterhånden heller ikke engang gå ned i byen og 

besøge dem, og tænk at jeg engang har været elitesportsmand. ” 
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Historie 3. 
Mand 61 år, henvendelse fra Akutteam. Han har i længere tid været indlagt pga. angstanfald, blev 

udskrevet for 1 måned siden, har det ikke meget bedre. Er ikke selvmordstruet Han vil meget gerne have 

besøg. 

Kan i samtalen ikke definere hvorfor han er angst, eller hvad der udløser det, men han er efterhånden så 

plaget af det, så han ikke tager hjemmefra. Føler at alle ser mærkeligt på ham. Familie handler for ham. Han 

vil gerne ud blandt andre men tør ikke. 

Vi snakker om psykologsamtaler, det vil han gerne, vil gerne at jeg tager kontakt til egen læge om det. 

Yderligere viser jeg forskellige aktivitetsmuligheder og sammen finder vi en aktivitet der ikke virker farlig på 

ham. En aktivitet hvor der både er motion og hyggeligt samvær. Han vil gerne, men tør ikke. 

Vi aftaler at jeg tager med første gang.  

En nabo kører ham derind, han tør endnu ikke selv køre. Jeg modtager ham i døren, lederen af aktiviteten 

har jeg forberedt. Han er meget nervøs. Alle modtager ham rigtig godt, og efter 15 min, trækker jeg mig. 

Han bliver hentet efter en time. 

Dagen efter ringer han, han er rigtig glad og stolt over at have været af sted, og vil helt sikker fortsætte.  

Ved andet besøg har han det betydelig bedre, fortæller glad og levende at han har det meget bedre, nyder 

meget at komme i aktiviteten, er nu begyndt at køre og handle selv, har udvidet arrangementet med at 

spise til middag sammen med de andre i aktiviteten.  

Er begyndt at gå til psykolog. 

”Jeg er så stolt af mig selv”  

Hvad har vi oplevet? 

Vi har oplevet at besøge mennesker, hvor livet er svært af forskellige grunde. Der har været mange 

forskellige årsager til, at borgerne har mistet overblikket. Vi har oplevet, at nogle borgere ikke har følt sig 

set, hørt og forstået, men derimod ofte afvist. De passer ikke ind i en kasse, eller er faldet mellem 2 stole, 

de har ikke mere energi til at kæmpe for sig selv, føler sig magtesløse, modløse og handlingshæmmede.  De 

har ikke mere tro på at nogen vil hjælpe dem. Flere har fået mistro til systemet. En del borgere har været 

præget af sorg, angst, smerter og depressioner. 

Vi har oplevet, hvor afgørende det har været for borgerne, at vi ved vores besøg, har set på deres 

helhedssituation, ikke kun på et delelement.  

Vi har oplevet, at borgerne har givet udtryk for, at deres oplevelse af at være blevet set, lyttet til og 

anerkendt i deres nuværende belastede situation, har gjort at de igen har fået tiltro til at det offentlige 

system gerne vil hjælpe, når det virkelig gælder.   
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Hvad har vi gjort? 

Vi er kommet med vores energi, engagement og tro på vi at kan hjælpe. Vi er vant til i vores forebyggende 

og sundhedsfremmende samtaler at se på det hele menneske fysisk, psykisk og socialt. Vi er kommet med 

vores faglige viden, vores uddannelser i og mangeårige erfaringer med kommunikation og vores faglige 

netværk. Vi har hjulpet borgerne med at skelne problemerne/ udfordringerne fra hinanden, så i stedet for 

at være en samlet uoverskuelig problemmasse, er de blevet delt op, derfor til at få overblik over, prioritere 

og til at handle på. Vi har vejledt, anbefalet, rådgivet og hjulpet borgerne med at strukturere og se på 

muligheder.  

Vi har været vedholdende tovholdere for borgerne og hjulpet dem igennem ’døre’ der før har været 

lukkede for dem. 

 ”Man skal kende vejen for at betræde den.” (Søren Kirkegård) 

Vi har skabt et refleksionsrum hvor borgerne har oplevet tryghed, og hvor de har fået mulighed for at 

fortælle hele deres komplekse historie. 

Hvis borgeren har været handlingslammede, eller har haft svært ved at formulere sig, har vi hjulpet med at 

forklare deres problemer til andre fagpersoner, så eventuelle misforståelser blev løst. 

Vi har tænkt ud af kasseløsninger og fundet muligheder, der passer til den enkelte.  

Vi har hjulpet med at skabe/genskabe netværk. En del borgere har givet udtryk for de var ensomme, og 

gerne ville ud blandt andre og være med i fællesskaber, men ikke rigtig har vidst, hvor de skulle gå hen. Her 

har det været af stor betydning, at vi er orienterede om, hvad der foregår både i kommunalt og privat regi. 

Vi har kunnet vejlede borgerne, så de har haft mulighed for at vælge noget, der har passet til deres 

interesser og/eller ind i deres livssituation. Vi har talt om hvor og hvornår det foregår, og set på muligheder 

for hvordan de kommer derhen. Dette for at støtte op om at de kom af sted. Nogle gange har det været så 

svært for borgerne selv at skulle af sted til noget nyt, at vi har tilbudt at orientere dagcenter/ foreninger og 

lignende om at de kom, og/eller vi er taget med den første gang. Det har været en succes, kontakten 

etableret og herefter er borgerne selv taget af sted. 

Vi har, ved flere af vores besøg, oplevet at borgerne har haft symptomer på fysiske eller psykiske 

sygdomme, uden de har handlet på det. Vi har her enten anbefalet borgerne at gå til egen læge, eller når vi 

har vurderet det var nødvendigt, har vi, efter aftale med borgeren, taget kontakt til egen læge eller anden 

relevant samarbejdspartner.  Der er herefter enten er sat en udredning i gang, borgeren er sat i medicinsk 

behandling, eller der er lavet om på den nuværende behandling. 
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Gør besøgene en forskel? 

Ja.  

Evalueringerne viser følgende: 

I forbindelse med den kvalitative evaluering blev borgerne 14 dage efter vores sidste besøg, efter aftale, 

telefonisk kontaktet af en anden forebyggende sygeplejerske i vores team. Borgerne fik stillet 2 fastlagte 

spørgsmål. Hvis de havde yderligere kommentarer skrev vi dem ned. 

Spørgsmål 1: ”I hvilken grad har samtalerne har givet dig hjælp og vejledning så du endnu bedre, kan 

håndtere din situation?” 

6 svarer i meget høj grad, 9 svarer i høj grad og 4 svarer i mindre grad.  

Spørgsmål 2: ”I hvilken grad oplevede du, at den forebyggende sygeplejerske forstod din situation?” 

8 svarer i meget høj grad, 11 svarer i høj grad og 1 svarer i mindre grad, ingen svarer slet ikke. 

 

Borgernes kommentarer til telefonintervieweren: 

 

”Den forebyggende sygeplejerske havde en fornemmelse for mig som det menneske jeg er. Hvornår 

oplever man, når man har et komplekst problem, at der er nogen der 2 timer i træk, giver sig tid til at 

snakke med en? Besøgene har i den grad styrket og motiveret mig til at arbejde med de problemer, der i 

12 år har belastet mig så meget, at det har truet med at fjerne mig fra mine sociale kontakter. Besøgene 

var i høj grad med til, at jeg bedre kunne håndtere min situation. Hun har i den grad har været choach. 

Hun kom med forslag, der fået mig til at konkretisere mine problemer, så jeg kan handle på dem. Jeg har 

fået en bekræftelse på, at der er noget at gøre, når nogen bryder ind i processen og hjælper med at tage 

kontakt til omverdenen.”  
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 ”Jeg er meget taknemmelig over besøgene”. 

 

 ”Jeg synes at det er en meget stor service af kommunen, jeg er meget glad for besøgene”. 

 

 

 ”Det har været rart at tale med en person, der forstod min situation, men jeg skal i bund og grund 

selv tage beslutninger om mit videre liv. Vi havde nogle gode samtaler – jeg ville ønske at jeg kunne 

have haft flere, det er for lidt med 2”. 

 

 ”Vi havde en fin dialog, jeg var tilfreds, hun var god til at lytte” 

 ”Positive besøg. Godt at jeg har nogen at ringe til”. 

 ”Jeg har det stadig ikke godt, jeg kan ikke lige sige om kunne gøres bedre. Det var bare godt at 

snakke. Jeg ville gerne have haft 3 besøg”. 

 ”I forhold til hvor ringe jeg havde det var før – besøgene var ekscellent på alle måder – jeg er blevet 

ringet op – er blevet mødt – og der er blevet fulgt op på tingene. Jeg har ikke tidligere mødt 

forståelse. Jeg har tidligere haft mange dårlige oplevelser med kommunen. Dejligt at kunne opleve 

at nogen har kunnet forstå, hvad det gik ud på. Fuldt ud tilfreds med besøgene, havde det så dårligt 

at det ikke kunne blive værre. Det handler om politik og organisation.” 

 ”Det har givet et spark. Rigtig godt initiativ. Har været glad for det”. 

 ”Rigtig god ide med forebyggende besøg til under 75 år. Mange gode ideer og informationer. Det 

ville være godt at gøre ordningen permanent. Besøgene har taget `noget` i opløbet.”  

 ”Jeg har fået mere indsigt så nu forstår jeg bedre min situation. Nu håber jeg på et hurtigt resultat.” 

 ”Kan ikke svare, ved det ikke.” ( Blankt svar! )  

 ”Synes det er en meget stor service af kommunen, jeg er meget glad for besøgene.” 

 ”Vi havde en fin dialog, jeg er tilfreds, hun var god til at lytte.” 

 

Hvad gjorde en forskel? 
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Tilgangen: Vi er forebyggende sygeplejersker, har tavshedspligt og kommer i borgernes hjem uden 

forudfattede meninger. Vi arbejder med samtalen som redskab, og er vant til på kort tid at kunne skabe 

tillidsfulde relationer. Vi lytter opmærksomt, stiller interesserede, afklarede og de svære spørgsmål. 

Reflekterer sammen med borgeren og fokuserer på det, der kan gøres noget ved. Vores udgangspunkt for 

samtalerne med borgerne er information, vejledning, rådgivning og dialog. Borgerne er med som 

beslutningstagere som ekspert på egen krop og sygdom/sundhedstilstand. Fokus er på borgernes 

ressourcer og i mindre grad på borgerens svagheder. Denne måde at arbejde på viser respekt for borgeren 

som ressourceperson, uanset hvordan de har det.  

Professionalisme: At borgeren ikke mere stod alene, men havde en professionel samtalepartner, der 

kender systemerne indefra.  

Motivation: Blev udviklet som en proces i forbindelse med samtalerne når borgerne så, at en ændring gav 

mening for dem. De fik realistiske mål. 

Handlekompetencer: I samtalen har vi fokus på borgerens ressourcer, på det der virker, og på det borgerne 

selv kan. Det giver styrke og mod på at se fremad og derved øges borgerens handlekompetencer. 

Tro: At borgeren fik genfundet troen på, at der kan gøres noget. 

”Når nogen tror på, at det nok skal gå, så tør man også selv tro på det. Troen på ,at der er en vej giver 

energi.” (citat: Psykolog Nina Cederberg) 

Tillid: At borgeren fik genvundet tilliden til familie, naboer, venner og behandlersystemet,  

Tryghed: Samtalerne foregik i borgernes eget hjem, hvor de føler sig trygge.  

Forståelsen af situationen: Vi så borgerne i deres eget hjem hvilket var medvirkende til, at vi lettere forstod 

nogle problematikker.  

Anbefalinger: 

Vi tillader os at sige at projektet har været en succes. Det har haft stor betydning, for de borgere der har 
deltaget. Projektet viser, at der er effekt i at besøge sårbare borgere i komplekse situationer. 

Med de erfaringer vi har gjort i projektet, kan vi anbefale, at der fortsat er fokus på de sårbare borgere i 
Odsherred kommune.  

Vi anbefaler, at besøgene er forankret hos de forebyggende sygeplejersker, da den professionelle 
sundheds-og forebyggende samtale er omdrejningspunktet. 

Vi anbefaler at tilbuddet bliver synligt og nemt tilgængeligt, så man som bekymret borger, ved hvor man 

skal henvende sig.  

45 besøg, 88 timer på et år, der har gjort en afgørende forskel på nogle sårbare borgeres livssituation. 

Det er ikke nok at være medfølende, vi må handle. (Dalai Lama) 
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OBS! Pr. 7april 2015. Lovændring vedrørende de forebyggende besøg er på vej, her fokuseres netop på at 
tilbyde besøg til borgere i særlige risikogrupper. 

Uddrag fra: Aftale om revision af de forebyggende hjemmebesøg 

 Forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper i alderen 65 år til 79 år  

Ældre i særlige risikogrupper skal fra 65 år have tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Der indføres 
derfor en kommunal forpligtelse til at tilbyde borgere, som er i en vanskelig livssituation behovsbestemte 
hjemmebesøg. Behovet kan både opstå på grund af borgerens generelle livssituation eller på grund af en 
pludselig psykisk eller fysisk belastning. Det kan fx være borgere, der har et overforbrug af alkohol, 
borgere som har været igennem belastende livsforandrende begivenheder som fx tab af ægtefælle, 
borgere med alvorlig sygdom i den nærmeste familie, borgere der er udskrevet fra længerevarende 
hospitalsophold eller borgere med sansetab. 

 

 

 

 

 

 

 

 


