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Årsberetning 2016-2017
Fakta om SUFO
SUFO er på flere parametre en forening i vækst. Medlemstallet er støt stigende. I januar 2017 er vi 266
medlemmer. 83 kommuner er repræsenteret, men dette tal er måske højere, da vi ikke kender
kommune-tilhørsforhold for alle medlemmer. Det undersøger vi nærmere, da det er vigtigt for os, at alle
kommuner er repræsenterede i SUFO, så vi både af navn og gavn er en landsdækkende forening.
Derudover har vi medlemmer fra Norge og Færøerne.
Bestyrelsens nuværende syv medlemmer kommer fra Midtjylland, Fyn og Sjælland, hvilket sikrer en
nogenlunde geografisk spredning for foreningen. Vi har i 2016-2017 afholdt fire ordinære
bestyrelsesmøder, hvoraf det ene igen var i forlængelse af et bestyrelsesseminar i september måned.
Bestyrelsens referater kan alle læses på hjemmesiden, her.
SUFO deler sekretariatet i Vanløse med DemensKoordinatorer i Danmark, DANSKE ÆLDRERÅD og
Dansk Gerontologisk Selskab. Vi har oplagte fælles interesser og snitflader, som vi via sekretariatet får
rigtig god synergieffekt ud af.

Det første år med den nye lov
Det første år med den nye lov for forebyggende hjemmebesøg har været lige så udfordrende som
forventet. Rundt om i kommunerne er der foretaget store og små forandringer, nye tilgange og metoder
prøves af og nye spørgsmål og dilemmaer dukker op. Det har tydeligt afspejlet sig i medlemmernes
henvendelser til SUFO i det forløbne år.
Mange efterspørger mere ensrettede og tydelige retningslinjer, f.eks. omkring opsporing af
risikogrupper. Sundhedsstyrelsen har i kølvandet på den nye lov arbejdet med en guide til opsporing af
risikogrupper. Et arbejde, som også SUFO har været en del af. Guiden skulle have været udgivet i
efteråret, men den er af flere grunde blevet forsinket, og er i skrivende stund endnu ikke udgivet. Det er
selvsagt rigtig ærgerligt, da guiden – måske – kan give svar på flere af vores spørgsmål.
Samtidig er det vigtigt at pointere, at vi ikke kan ensrette, hvordan kommunalbestyrelserne vælger at
tolke og håndtere den nye lov, og især opsporing af risikogrupper. Hvordan kan og må vi f.eks. kontakte
borgere, som vi får en anonym bekymringshenvendelse om? Hvordan ser jura og lovgivning på det?
Det er der desværre ikke éntydige tolkninger af, og det er et vilkår for os.
Men SUFO vil have fokus på, at praksis kan udfordres, og at vi kan hjælpe hinanden med at udveksle
erfaringer.

Ny uddannelse
Som konsekvens af den nye lov har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med forskellige aktører stået for
udarbejdelsen af en videreuddannelse for os, der arbejder med forebyggende hjemmebesøg. SUFO
har også deltaget i dette arbejde.
Uddannelsen startede forskellige steder i landet i september 2016 og flere hold er startet efterfølgende.
Vi ved, at det har været en svær start nogle steder, blandt andet pga. den manglende guide til
opsporing.
Uddannelsen evalueres både før, under og efter forløbet, så der bliver plads til forbedringer.

Årskursus
Planlægningen af årskurset er en stor del af bestyrelsens arbejde. Diskussioner omkring form og
indhold for Årskursus 2017 startede på bestyrelsens seminar i september 2016.
Programmet er blevet udarbejdet med udgangspunkt i bestyrelsesmedlemmernes input og evalueringer
fra deltagerne ved Årskursus 2016. F.eks. bliver der i år prioriteret mere tid til fælles diskussioner og
erfaringsudvekslinger.
Vi er meget glade for resultatet – og glæder os til at opleve det i praksis.

Medlemshenvendelser
SUFO får løbende henvendelser fra vores medlemmer, og det vi er meget glade for! Det er
henvendelser med meget forskelligt fokus, og generelt stiler vi mod at besvare både hurtigt og
velunderbygget.
Nogle emner har vi haft med til videre diskussion på bestyrelsesmøder, som f.eks. ”skema til statistik
omkring forebyggende hjemmebesøg” og ”Facebook som lukket gruppe”. Se mere i referaterne her.
Et andet eksempel på en medlemshenvendelse var, da vi blev gjort opmærksomme på et indslag i Go´
aften Danmark i april 2016. Her blev en 75-årig, erhvervsaktiv borger fra Rudersdal Kommune
interviewet, da hun følte sig diskrimineret ved at få tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg. Indslaget
”bød på” flere faktuelle fejl. SUFO havde en skriftlig, offentlig korrespondance med Go´ aften Danmarks
redaktion efterfølgende, som kan læses her.

National demenshandlingsplan
I forbindelse med udarbejdelsen af den netop vedtagne Nationale Demenshandlingsplan, har SUFO
været inviteret med fra starten. Vi har deltaget i arbejdsgruppen, der har beskæftiget sig med ”tidlig
opsporing, udredning, farmakologisk behandling og lægefaglig opfølgning”.
Det har været et frugtbart samarbejde, der bl.a. resulterede i, at forebyggende medarbejdere specifikt
er nævnt i det første af i alt 27 initiativer i handlingsplanen. Det underbygger den unikke mulighed vi har
for tidlig opsporing og efterfølgende samarbejde med tværfaglige aktører. Dette gælder både for den,
der bliver ramt af demens, og for den pårørende til en borger, der rammes af demens.
Arbejdet med demenshandlingsplanen har desuden medført, at:
 SUFO deltog ved en temadag på Marienborg d. 9. maj 2016, v. næstformand Annette Nordal
Lund
 SUFO i oktober afgav høringssvar til handlingsplanen, som kan læses her.
 SUFO deltog i lanceringssymposium for demenshandlingsplanen d. 26. januar 2017, v.
næstformand Annette Nordal Lund
SUFO vil fortsat følge processen med demenshandlingsplanen – og det er nu den skal implementeres.

Dialog med Sundheds- og Ældreministeriet
På bestyrelsesmødet d. 22. november 2016 havde SUFO besøg af repræsentanter fra Ældreenheden
under Sundheds- og Ældreministeriet, som det hed dengang.
Bestyrelsen sendte forud for mødet følgende punkter, som vi gerne ville snakke med dem om:



Forebyggende medarbejderes kerneopgaver og rolle
Implementeringen af den nye lov omkring de forebyggende hjemmebesøg og de dilemmaer og
udfordringer som den nye lov giver, herunder:
o loven opleves ikke som udgiftsneutral
o borgere i risikosituationer skal ofte besøges flere gange, hvilket er ressourcekrævende

o
o
o
o

prioritering mellem borgere - en ny situation
at finde de sårbare borgere - en udfordring ift. data
der er kommet et tillæg til loven - men det er svært at administrere, så en vejledning er
ønsket
der er udmøntet puljemidler til ”særlige tilbud og indsatser til ældre som normalt ikke
benytter forebyggende hjemmebesøg”. 19 kommuner har modtaget puljemidler. Læs mere
om puljen her.

Det var en god og konstruktiv dialog, hvor vi kom omkring alle punkter. Der er ikke referat fra mødet,
men der blev lyttet og noteret.
Angående puljemidlerne til kommunerne har ministeriets repræsentanter efterfølgende fremsendt
skabelon til erfaringsopsamling til de aktuelle kommuner. Ministeriet vil sprede erfaringerne fra disse
forsøgsaktiviteter, så SUFO også får gavn af erfaringerne.

Facebook
SUFO har nu været på Facebook i godt et år og vi har gjort os gode erfaringer.
Det er bestyrelsens oplevelse, at gruppen bruges som den er tænkt, nemlig til debat og vidensdeling på
tværs af landet. Emner som kvalitetsstandarder, breve til borgere, tolkebistand, pulje-søgninger,
litteraturhenvisninger, kursus-forslag, uddannelse, SUFO Nyt – og meget mere, har været slået op. Det
har været godt krydret med dejlige billeder, bl.a. af badende bestyrelsesmedlemmer.
Hvert opslag bliver set af godt hundrede personer – og det stiger.
Fra starten besluttede bestyrelsen, at det skulle være en åben Facebook-gruppe, hvor kommentarer og
synspunkter kunne tilgås og deles af andre end medlemmerne af gruppen. På baggrund af en
medlemshenvendelse har vi haft denne ordning til fornyet diskussion. For at optimere mulighederne for
et trygt ’rum’ med fortsatte gode erfaringsudvekslinger, besluttede bestyrelsen på et møde d. 30.
januar, at Facebook-gruppen ændres fra en ”åben” til en ”lukket” gruppe.
Vi vil selvfølgelig til stadighed evaluere på aktiviteterne på Facebook, og tilrette efter behov.

Hjemmeside og SUFO Nyt
En hjemmeside skal være brugervenlig, interessant, informativ og levende. Derfor er SUFOs
hjemmeside til stadighed ”under ombygning”, - og skal altid være det. Således har det også været en
del af bestyrelsens arbejde i 2016.
Det er et arbejde, der involverer flere instanser og som derfor også tager en del tid. Samtidig balancerer
vi den tidsmæssige og økonomiske prioritering i forhold til arbejdet, så resultaterne kommer løbende i
større eller mindre omfang.
En samlet større ændring vil dog være på plads i begyndelsen af 2017.
Den stigende strøm af relevante nyheder for SUFOs medlemmer gør, at bestyrelsen har vedtaget at
sende SUFO Nyt 10-11 gange om året, mod tidligere hver anden måned. Vi stiler mod korte og præcise
nyheder, ofte med henvisning til link, så man kan fordybe sig yderligere.
SUFO Nyt lægges både ud på hjemmesiden og i Facebook-gruppen

Eksterne møder og repræsentationer
SUFO bliver synlig i stadig flere sammenhænge, og vi inviteres ind som interessenter og eksperter på
meget centrale områder for os. Det afspejler klart den vigtige position, forebyggende medarbejdere har
på tværs i kommunernes organiseringer. Forebyggelse er et område, der fylder! Det er rigtig godt og
meget, meget spændende.
I de forskellige sammenhænge, har det primært været formand og næstformand, der har repræsenteret
SUFO, som f.eks. ved:














Møde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed angående initiativ målrettet aldersdepression
Fortsat deltagelse i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe ang. diplommodul omkring
forebyggende hjemmebesøg
Fortsat deltagelse i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe omkring Den Nationale
Demenshandlingsplan
Deltagelse i temadag på Marienborg om Den Nationale Demenshandlingsplan
Deltagelse i DANSKE ÆLDRERÅDS repræsentantskabsmøde d. 3. maj, hvor SUFO også
havde en velbesøgt stand
Invitation fra ÆldreForum til 20 års jubilæum d. 20. august. Desværre ikke muligt med
deltagelse fra SUFO
Deltagelse i DKDKs Årskursus d. 14. september 2016
Møde med Sundhedsstyrelsen og KL angående kommende regionale temadage for
forebyggende medarbejdere - vedrørende implementering af Håndbogen fra 2015
Oplæg på DANSKE ÆLDRERÅDS konference d. 9. november 2016, hvor SUFO-formand Anne
Dorthe Prisak holdt workshop-oplæg under overskriften: ”Hvordan opspores ældre i sårbare
livssituationer og tilbydes en forebyggende indsats”
Interview og stor artikel i Magasinet Pleje, januar 2016, omhandlende den nye uddannelse
Deltagelse i lanceringssymposium af National Demenshandlingsplan i Landstingsalen d. 26.
januar 2017
Deltagelse i rundbordssamtale d. 26. januar 2017 på RUC, der repræsenterer Danmark i et
projekt om ældreomsorg i Europa

Alle repræsentationer underbygger og udvikler SUFOs netværk. Det er en væsentlig funktion, som vi
også fremadrettet vil prioritere.

2017 - 2018
Bestyrelsen vil i 2017 - 2018 fortsat være opmærksomme og følge med, omkring Sundhedsstyrelsens
udgivelse af den ventede guide.
Vi vil holde fokus på højt informationsniveau, både til medlemmer og samarbejdspartnere, og vi vil
fortsætte arbejdet med at få SUFO og medlemmernes arbejde sat på dagsordenen, så vi fremtidssikrer
og synliggør de forebyggende hjemmebesøg.

Tak for et godt SUFO-år – vi glæder os til 2017 

På bestyrelsens vegne,
Anne Dorthe Prisak

