
Rasmus Dahl Pedersens svar til Anne Dorthe Prisak pr. 31. maj 2016: 
 
Kære Anne Dorthe Prisak.  
 
Tak for din henvendelse angående vores indslag med advokat Sonja Toft sendt d. 27/4 2016.  
 
Lad mig overordnet begynde med at sige, at Sonja Toft var inviteret ind, fordi vi synes, hun er en fantastisk 
kvinde med en fantastisk historie, en inspirerende styrke og et smittende gå-på mod. Som vi altid gør med 
vores gæster, bad vi hende fortælle sin historie. Målet var altså aldrig en generel kritik eller evaluering af 
kommunernes tiltag.  
 
Hun er, som du også selv skriver, en stærk og overbevisende person, og derfor forholder værten Michèle 
Bellaiche sig også flere gange kritisk til Sonja Toft og hendes kritik af kommunens henvendelser. Hun 
understreger bl. a. i sit første spørgsmål, at det nok ikke er alle, der har den samme opfattelse som Sonja 
Toft:  
 
“De fleste ville nok være glade for at få breve fra kommunen, hvor de tilbyder forebyggende hjemmehjælp, 
især i disse dage, hvor man hører, at der ikke er nok hjælp, men du er blevet vred og provokeret af det, 
hvorfor?”  
 
Værten burde retteligt her have sagt forebyggende hjemmebesøg og ikke hjemmehjælp, men jeg vil vove 
den påstand, at vores seere i sammenhængen har opfattet det som en samtale, om de forskellige tilbud 
kommunen har til ældre borgere, hvilken også var meningen. 
 
Her bliver der lagt op til, at høre gæstens opfattelse af henvendelserne, ikke at det er en generel opfattelse, 
at henvendelserne er overflødige. 

Du skriver, at:  
 
“Behov for forebyggende hjemmebesøg handler ikke om alder, og der synkroniseres ikke med registre over 
civilstatus, indtægt, tilknytning til arbejdsmarkedet, eller lignende.”  
 
I forhold til det, er det netop en af Sonja Tofts pointer, at kommunen kunne spare ressourcer ved at undlade 
at sende breve til hende, men i stedet koncentrere sig om de borgere, der har behov for hjælp, hvis de 
forskellige afdelinger talte bedre sammen. Igen er der tale om Sonja Tofts eget syn på, hvordan man kan 
hjælpe bedst med de midler, der er til rådighed.  
 
Din pointe med, at det er kendt og statistisk underbygget viden, at Sonja Toft og mange jævnaldrende er 
aktive og velorienterede borgere, der ved, hvor der er hjælp at hente, bliver efter min mening også 
understreget i indslaget - nærmere bestemt med kommentaren fra Jens Ive, borgmester i Rudersdal 
Kommune.  
Og hvis det er, som du skriver, at det at hun alligevel har fået et brev i år, måske kan skyldes et ekstra 
grundigt arbejde fra kommunens side, så er det jo netop, som borgmesteren siger, at tilbuddet ikke kun er 
rettet mod borgere med stort behov for hjælp, men at det kan være en vejledning til hvordan man kan 
tilrettelægge sin tilværelse fremadrettet.  
I forlængelse af borgmesterens kommentar forholder værten sig endnu en gang kritisk til Sonja Toft. Michèle 
Bellaiche siger, at man på kommunen ikke er tankelæsere, og at de ikke nødvendigvis ved, at Sonja Toft er 
super frisk, og at det derfor kan lyde forkælet, at hun brokker sig over at få tilbudt hjælp. 
 
Alt i alt fremstår indslaget som et indlæg fra en af de borgere, der i en alder af 76 år er aktiv og velorienteret 
og har en holdning til, hvordan man kan anvende en kommunes ressourcer bedre, og set i det lys mener jeg, 
det er ganske vellykket, men jeg beklager samtidig, at du har en anden opfattelse. 
 
Med venlig hilsen 
Rasmus Dahl 
Producent, Go' aften Danmark 
 
Nordisk Film TV 



Anne Dorthe Prisaks svar til Rasmus Dahl Pedersen d. 8. juni 2016 
 
Kære Rasmus Dahl 
 
Allerførst mange tak for dit grundige svar. 
 
Som du afslutningsvist skriver, har vi en anden opfattelse af indslaget, og det har dit svar beklageligvis ikke 
ændret på. 
 
Det var et underholdende indslag, med faktuelle fejl, der efter vores vurdering forstyrrer et ellers muligt godt 
budskab. 
Fx, når Michele Bellaiche konsekvent bruger vendingen ”forebyggende hjemmehjælp” i stedet for 
”forebyggende hjemmebesøg”. 
Du vover den påstand, at jeres ”seere i sammenhængen har opfattet det som en samtale, om de forskellige 
tilbud kommunen har til ældre borgere”, og du understreger, at dette ”også var meningen”. 
Her kan jeg oplyse, at vores virkelighed og erfaring er en ganske anden! 
 
Borgere, seere og folk i al almindelighed forveksler jævnligt tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg med 
muligheden for at få hjemmehjælp. 
Derfor er det så problematisk, at de to ting også forveksles på landsdækkende TV, - hvor underholdende 
indslaget end måtte være. 
Det er med til at cementere en misforståelse, som vi ellers bokser med at eliminere. Det kan måske 
sidestilles med en ”utilsigtet hændelse”, og dem er der procedurer for at håndtere i vores verden. 
 
Det er rigtigt, at Michele Bellaiche også stiller kritiske spørgsmål til Sonja Toft, og at dette understreges af 
kommentarerne fra borgmester Jens Ive. 
Hvad der ikke fremgik var, at der pr. 1. januar 2016 – altså for ganske nylig – trådte en ny lov om 
forebyggende hjemmebesøg i kraft, se http://www.sufo.dk/lovtekst. 
En ny lov, der netop tager højde for nogle af disse kritiske vinkler. 
Et bare lidt grundigere journalistisk arbejde havde måske gjort, at den markante lovændring havde fået 
plads, - for kommunernes ressourcer bliver nemlig anvendt bedre, som Sonja Toft efterlyser det! 
 
I forhold til sårbare ældre arbejdes der blandt andet på en hensigtsmæssig og lovlig måde at hente data, så 
vi kan få kontakt til de borgere, der har det største behov. 
Det er ikke enkelt, men det kan lykkes. 
Eksempelvis har rigtig mange kommuner tilbud om besøg til borgere, der er blevet alene. Hvad der kan 
komme ud af en sådan indsats, kan følgende klip illustrere: http://www.tv2oj.dk/node/54392. 
 
Samtidig skal forebyggende hjemmebesøg fortsat være et tilbud til de ældre, der er aktive og 
velorienterede, og medvirke til, at de har det liv, de gerne vil have. 
Det understreges af artiklen fra Rudersdal Avis 3. maj 2016, hvor tidligere praktiserende læge, Vibeke 
Jørgensen, kommenterer jeres indslag under overskriften ”Besøg fra forebyggende team – et godt tilbud til 
borgerne”.  
Det er hendes erfaring – og det fungerer! 
 
Da dit svar på min tidligere henvendelse har været efterspurgt blandt vores medlemmer, og da sagen 
betyder noget for mange, vil jeg lægge henholdsvis dit – og nu mit – svar på vores hjemmeside. 
 
Med venlig hilsen, 
 
Anne Dorthe Prisak 
Formand for SUFO 
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