Høringsvar på udkast til målepunkter for det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet
Att. Sundhedsstyrelsen
Foreningen af ansatte der foretager de forebyggende og sundhedsfaglige tilsyn SUFO takker for
muligheden for at afgive svar til Høringsudkast vedrørende ”Målepunkter til det social- og plejefaglige tilsyn
på plejecentre, hjemmeplejeenheder og midlertidige pladser”.

SUFO ser relevante og gode muligheder i de seks temaer og målepunkter, ligesom vi bifalder, at det er en
kvalitetssikring, der har læring og kontrol som sideordnede parametre.
Dog har vi nogle kommentarer, som vi gerne vil tilføje.
Da udkastet ikke kun vedrører borgere i plejeboliger, men også borgere i eget hjem, finder vi det yderst
relevant, at netop loven om Tilbud om Forebyggende Hjemmebesøg, jf Servicelovens § 79a, bliver nævnt
specifikt i rubrikkerne ”Inspirationsmateriale”, - især under ”Tema 2: Trivsel og relationer”.
Forebyggende Hjemmebesøg er et tilbud, man både som borger og pårørende kan benytte sig af, og som
man som medarbejder skal kende til, fx i forhold til forebyggelse af ensomhed.
Med en lovændring, der trådte i kraft 1. januar 2016, er Kommunalbestyrelsen nu forpligtet til også at
tilbyde ”forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 79 år, som er i særlig risiko
for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne”. Det er en målgruppe, hvor vi som
forebyggelseskonsulenter oplever det særlig vigtigt, at man kan samarbejde på tværs af plejecentre og
hjemmeplejeenheder, så borgerens muligheder for ”det gode liv” optimeres. Det kan fx dreje sig om en
opfølgende kontakt til en borger, der afslutter et rehabiliteringsforløb, jf høringsudkastets ”Tema 6:
Aktiviteter og rehabilitering”.
Her mener vi også, at forebyggende hjemmebesøg med fordel kan nævnes specifikt i
inspirationsmaterialet.
Ønskes kommentarerne uddybet, stiller vi os naturligvis til rådighed.
Med venlig hilsen
Anne Dorthe Prisak
Formand for SUFO
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