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Høringssvar – høring over udkast til ændring af regler vedrørende 
forebyggende hjemmebesøg 
 
SUFO takker for muligheden for at afgive høringssvar og finder, at der er mange positive tiltag i 
lovforslaget. 
 
SUFO har følgende bemærkninger: 
 
Overordnede betragtninger 

SUFO ser et godt potentiale i også at målrette forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper, altså 
her borgere i alderen 65 år til 79 år, der er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer, 
eller på anden måde er i en vanskelig livssituation. 
 
Ligeledes bifalder vi, at hjemmebesøgene skal skrives ind i de kommunale kvalitetsstandarder, og at der 
bliver udfærdiget en efteruddannelse på området. 
 
Generelt mener vi dog, at der i lovforslaget er behov for en tydeliggørelse af, hvad et forebyggende 
hjemmebesøg indebærer – og hvad der er en forebyggende indsats. I vores optik er et forebyggende 
hjemmebesøg et besøg i borgerens hjem. Hvis et forebyggende hjemmebesøg erstattes med en 
forebyggende indsats udenfor hjemmet, som f.eks. et kollektivt arrangement, er det ikke længere et 
forebyggende hjemmebesøg.  
 
Forebyggende hjemmebesøg for 75-årige  
SUFO er tilfredse med, at ordet ’tryghedsbesøg’ ikke er anvendt i hverken lovtekst eller bemærkninger 
hertil, men udelukkende i høringsbrevet. SUFO mener, at det fortsat skal kaldes et forebyggende 
hjemmebesøg.  
 
Hvis det er tanken, at besøget skal fungere som opsporing af særlige risikogrupper, vækker det undren, at 
besøget er tiltænkt de 75-årige. I så fald skulle det ligge ved 65 år, da aldersgrænsen for at modtage 
forebyggende hjemmebesøg for sårbare rykkes dertil.  
 
Opsporing af ældre med behov for et forebyggende hjemmebesøg 
SUFO glæder sig over, at Sundhedsstyrelsen udarbejder en vejledning med redskaber til opsporing og vil 
gerne byde ind med sparring om nødvendigt. Det er vigtigt i den sammenhæng at få præciseret, hvad 
’risikogrupper’ eller ’skrøbelige ældre’ præcist dækker over. 
 
Vi er også meget begejstrede for udsigten til et særligt efteruddannelsesforløb – et ønske vi har haft længe. 
Det bekymrer os dog, at det af høringsmaterialet ikke fremgår, at der sættes midler af til gennemførelsen af 
uddannelsen (jf. bemærkningerne, afsnit 3). Af den forudgående aftaletekst fra 7. april fremgår det, at der 
skal afsættes 10 mio. kr. via satspuljen.   
 
Vi vil bede om, at det i bemærkningerne fremgår, at det er komplekst at opspore og foretage forebyggende 
hjemmebesøg hos risikogrupper – og at de sandsynligvis vil tage længere tid, end de hjemmebesøg der 
foretages generelt i dag. 
 
På den baggrund og fordi at antallet af borgere i risikogruppen mellem 65 og 79 år er ubekendt, er vi 
desuden tvivlende overfor, om ændringen vil være udgiftsneutral. 
 



Kollektive arrangementer og andre forebyggende tilbud 
SUFO frygter, at tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg udvandes ved at åbne op for, at 
kommunalbestyrelserne kan erstatte hjemmebesøgene med kollektive arrangementer. Vi mener desuden, 
der mangler evidens for, at borgere vil takke ja til et kollektivt tilbud – i bestyrelsen har vi erfaring for, at der 
er manglende tilslutning til sådanne arrangementer. Det er generelt ikke de skrøbelige ældre, der møder op 
til kollektive arrangementer, hvilket kan skyldes mangel på transport, nogen at følges med, motivation, 
social isolation osv.  
  
Derfor mener vi, at følgende bemærkninger til lovforslaget bør ændres (fra 2.2 Den foreslåede 
ordning):”Der skabes derfor hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan tilrettelægge tilbuddet, som det lokalt 
findes mest hensigtsmæssigt. Kommunalbestyrelsen kan fx tilbyde et eller flere kollektive arrangementer, 
som kan erstatte det forebyggende hjemmebesøg. Dette foreslås at gælde for alle målgrupperne for det 
forebyggende hjemmebesøg” og 
”Hvis en borger siger nej til et kollektivt arrangement, skal borgeren fortsat tilbydes et individuelt tilbud i 
hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal derfor ved fremsendelse af invitationen til et kollektiv arrangement 
gøre opmærksom på, at såfremt borgeren i stedet for at deltage i arrangementet ønsker et forebyggende 
hjemmebesøg i eget hjem, så er dette muligt”. 
 
SUFO ønsker, at de forebyggende hjemmebesøg skal udgøre det primære tilbud i lovgivningen.  
De kollektive arrangementer ser vi ikke som en erstatning for de forebyggende hjemmebesøg, men som et 
supplement. 
 
Dertil bør der overvejes, hvordan vi følger op på effekten, dokumenterer og udvikler de kollektive 
arrangementer.  
 
Fleksibel tilrettelæggelse 
SUFO savner flere eksempler i bemærkningerne på, hvad ’fleksibel tilrettelæggelse’ kan medføre udover 
de nævnte kollektive arrangementer. 
 
I bemærkningerne er der nævnt, at der igangsættes forsøg med fleksibel tilrettelæggelse, hvor de 
forebyggende medarbejdere kan komme i kontakt med ældre borgere, som normalt ikke takker ja til tilbud 
om forebyggende hjemmebesøg. Vi ser frem til at høre mere om forsøget, og stiller os til rådighed med 
vores erfaring og viden.  
 
Kvalitetsstandarder 
SUFO bifalder, at de forebyggende hjemmebesøg skal indgå i kommunernes kvalitetsstandarder. Dette 
medfører bl.a., at der årligt skal gøres en status på indsatsen – hvad enten det er forebyggende 
hjemmebesøg, kollektive arrangementer eller andre lignende tiltag, – hvilket vi hilser velkommen.  
 
Tidsfrist og evaluering 
Vi ser med bekymring på lovgivningens ikrafttræden d. 1. januar 2016. Håndbogen er pt. ikke udkommet, 
og værktøjer samt efteruddannelsen skal også være klar. 
 
Vi mener desuden, det kan overvejes, om der kan sættes midler af til en evaluering af dele af lovgivningen 
– vi synes især, det er relevant at evaluere opsporingsredskaberne (opspores de risikogrupper, som 
lovgivningen er tiltænkt?), uddannelsesforløbet (bliver de forebyggende medarbejdere klædt tilstrækkeligt 
på til at foretage hjemmebesøg hos risikogrupperne?) og fleksibel tilrettelæggelse, herunder de kollektive 
arrangementer (bliver tilbuddene benyttet?).  
 
 
På bestyrelsens vegne, 
 
 
Anne Dorthe Prisak 
Formand 
SUFO 
 
 
SUFO er landsforening for ansatte i SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg.  
Læs mere om SUFO på www.sufo.dk 
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