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Indledning

Mindre end tre år efter den sidste lovændring omkring forebyggende hjemmebesøg blev vedtaget,
kom der i november 2018 et nyt ændringsforslag til loven, - og i foråret 2018 blev
Sundhedsstyrelsens nye forebyggelsespakker præsenteret.
Der er flere steder i pakkerne fokus på forebyggende hjemmebesøg som en del af indsatsmulighederne for forebyggelse.
Det er to eksempler på, at vores område tænkes ind i flere sammenhænge nationalt og i
kommunerne. Det betyder også, at der er noget at arbejde med i SUFO – og, at det er både sjovt
og spændende!
God læselyst med Årsberetningen.

Fakta om SUFO

SUFOs medlemstal er stigende, så vi pr. januar 2019 har registreret 278 medlemmer.
85 kommuner er repræsenteret. Dette tal er sandsynligvis højere, da ikke alle medlemmer har
registreret deres arbejdskommune.
Bestyrelsen består af syv medlemmer, der lige nu kommer fra henholdsvis Sjælland, Fyn,
Sønderjylland og Midtjylland. Bestyrelsen har ikke haft suppleanter i 2018, men har heldigvis haft
en stabil periode, hvor der ikke har været behov for bestyrelsesrokader.
SUFO har sekretariat i Vanløse, og indgår i Fællessekretariatet sammen med Danske Ældreråd,
Demenskoordinatorer i Danmark og Dansk Gerontologisk Selskab. Vi har mange fælles snitflader,
og fællesskabet i sekretariatet er med til at sikre høj faglighed, synergi og fokus på udvikling. Vi er
også underlagt de samme udefrakommende direktiver, som fx GDPR, den nye
persondataforordning. Det har betydet ekstraopgaver og behov for ekstra hjælp fra sekretariatet.
I september 2018 fik Danske Ældreråd ny leder, Trine Toftgaard Lund, der kom fra en stilling som
kontorchef for ældreområdet i Sundheds- og Ældreministeriet. Det var også i september 2018, at
Lise Sørensen kom tilbage fra 2-års orlov og genoptog arbejdet som SUFOs faglige sekretær.
SUFO glæder sig over det fortsatte gode samarbejde med sekretariatet!
Bestyrelsen har i 2018-2019 afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder, samt et bestyrelsesseminar i
september måned. Desuden deltog hele bestyrelsen i maj måned i en konference afholdt af
Ensomme Gamles Værn med titlen ”Empowerment of socially isolated older persons”. En meget
spændende konference, der også har inspireret til temaet for SUFOs Årskonference 2019.
Bestyrelsens referater kan alle læses på SUFOs hjemmeside ved at klikke her.

Nyt lovforslag om forebyggende hjemmebesøg

Den 18. oktober 2018 offentliggjorde ministeren et nyt lovforslag om forebyggende hjemmebesøg.
Det foreslås, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere,
som bor alene i kommunen, i deres fyldte 70. år.
Formålet er at ”styrke kommunernes forebyggende indsats ved at nå de ældre, som er udsatte i
overgangen fra arbejdsliv til pension”.
Lovforslaget indebærer også, at kommunalbestyrelserne ”herefter kun forpligtes til at tilbyde
ældre i det fyldte 81. år, et forebyggende hjemmebesøg, hvis de er i særlig risiko for nedsat
funktionsevne”.
SUFO billiger, at forebyggende hjemmebesøg tænkes ind i specifikke forebyggende indsatser, men
er samtidig betænkelig ved flere elementer i lovforslaget.
I skrivende stund er lovforslaget under behandling i Folketinget, så vi kender af gode grunde ikke
resultatet. SUFO vil naturligvis følge processen tæt og følge op på om, og i givet fald hvordan, en
evt. lovændring evalueres. SUFO anser en evaluering som essentiel for processen.
Du kan læse SUFOs høringssvar ved at klikke her.
Dialog med Sundhedsstyrelsen (SST) og Sundheds- & Ældreministeriet (SUM)

Under overskriften ”Dialog med Sundhedsstyrelsen” holdt sektionsleder i SST, Lone Thomsen,
oplæg på SUFO Årskonference 2018. Efterfølgende har bestyrelsen samlet op på de spørgsmål, der
stod tilbage efter dialog-oplægget. Det blev til et skriv, som vi sendte til Lone Thomsen, og som
hun efterfølgende gav skriftligt svar på. Desværre ikke med de konkrete svar, vi havde håbet på, men heldigvis med en vilje til mere dialog med os.
Du kan læse om spørgsmål og svar ved at klikke her.
Den videre dialog med SST har udmøntet sig i to møder, hvor også repræsentanter fra Sundhedsog Ældreministeriet har deltaget. I november måned blev SUFO således inviteret til møde med
SUM og SST, hvor vi bl.a. drøftede ovennævnte lovforslag.
SUFO fik på mødet også anledning til at formidle dilemmaer og historier fra ”det virkelige liv”,
ligesom vi orienterede om de til tider meget tunge administrative systemer, som nogle kommuner
bokser med. Vi oplevede stor interesse og lydhørhed fra både SUM og SST.
SUFO inviterede efterfølgende repræsentanter fra SUM og SST til frokostmøde med bestyrelsen i
januar 2019. Her drøftede vi bl.a. en kommende ny vejledning til lovteksten og SSTs arbejde med
et fagligt oplæg til en handlingsplan for ”Det gode ældreliv”. Handlingsplanen ”Det gode ældreliv”
er en del af Satspuljeaftalen på Ældreområdet. SUFO er nu inviteret med i to arbejdsgrupper
omkring dette arbejde. Dels en arbejdsgruppe om ”Forebyggelse, rehabilitering og en værdig død”
og dels en arbejdsgruppe omhandlende ”En faglig vejledning for indholdet i forebyggende
hjemmebesøg”. Det er i den grad relevante områder for os, og det bliver spændende at komme i
gang!
Den gode og konstruktive dialog med både SUM og SST fortsætter.
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Synlighed

SUFO bliver jævnligt kontaktet af forskellige eksterne interessenter, der gerne vil have et
samarbejde med os eller har brug for en ”ekspert-vinkel” på en given problematik. Et eksempel på
en sådan henvendelse er, hvor SUFO har sparret med Center for Forebyggelse i Praksis om indhold
i landsdækkende temadage for forebyggelseskonsulenter, eller hvor SUFO har siddet i et
konsensuspanel til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for ”Forebyggelse af komplicerede
sorgreaktioner hos børn, unge, voksne, og ældre efter ventet eller uventet dødsfald af en
nærtstående person”. I andre eksempler har SUFO formidlet videre kontakt til
Måltidspartnerskabet, der søgte interviewpersoner til et projekt om supplerende kostråd til +65
år, - og til Danmarks Radio, der søgte ”ældre stemmer”, der kunne være med til at ”give ældre
stemmer” i radio-regi. Det er dog ikke alle henvendelser, der er lige relevante for SUFO. Så takker
vi pænt nej, men det vidner om en synlighed og en position, hvor vores område har noget at
komme med.
En anden form for synlighed er, når SUFO deltager i arbejdsgrupper, inviteres med til konferencer,
eller når vi har prioriteret at have en bestyrelsespost i Forum for Ældre og Social Tandpleje. I de
forskellige sammenhænge er det primært formand og/eller næstformand, der deltager. Derudover
aftaler vi deltagelse internt i bestyrelsen.
Fra marts 2018 til marts 2019 har SUFO deltaget i følgende møder og arrangementer:









Bestyrelsesmøde i Forum for Ældre og Social tandpleje
EGV Konference ”Empowerment of socially isolated older persons”
Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde og Danske Ældreråds Konference
Åbningskonference af Videnscenter for værdig ældrepleje
DKDK Generalforsamling og DKDK Årskursus
Møde i Sundheds- og Ældreministeriet
Afsluttende møde i arbejdsgruppe om initiativ 1 i Den Nationale Demenshandleplan.
Formandsmøde i sekretariatet i Vanløse

Desuden har SUFO bidraget med indlæg til den offentlige debat på ældreområdet. På baggrund af
skriverier om statistik i forhold til afholdte forebyggende hjemmebesøg på landsplan, skrev SUFO
et indlæg til Danske Ældreråds Nyhedsbrev, som du kan læse ved at klikke her (se side 4).
I forbindelse med offentliggørelse af en ny ældreprofil fra SST, der viste, at ældre ikke har fået det
bedre de sidste 10 år, sendte SUFO et åbent brev til Sundhedsministeren og Ældreministeren med
drømme set fra et SUFO perspektiv.
Du kan læse brevet ved at klikke her.

Høringssvar

SUFO er på høringslisten i flere sammenhænge, når det drejer sig om bekendtgørelser og
lovændringer på ældreområdet. Det er ikke altid materiale, der taler ind i vores område, men vi
forholder os til det og konfererer om svaret i bestyrelsen. I 2018 har vi afgivet følgende
høringssvar:
3






Høringssvar – udkast til ændring af bekendtgørelse om værdighedspolitikker for
ældreplejen, se svaret ved at klikke her.
Høringssvar vedrørende ”Målepunkter til det social- og plejefaglige tilsyn på plejecentre,
hjemmeplejeenheder og midlertidige pladser”, se svaret ved at klikke her.
Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service
(Målretning af de forebyggende hjemmebesøg), se svaret ved at klikke her.
Høringssvar vedrørende Kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - ændring af
bekendtgørelse om hjemmesygepleje og vejledning om kommunale akutfunktioner.
SUFO afgav her et administrativt høringssvar.

Økonomi

SUFO har de sidste par år kørt med underskud i regnskabet. Det er ikke kritisk, men for at sikre
økonomien fremadrettet, har bestyrelsen valgt at stille forslag om kontingentforhøjelse fra 2020.
Bestyrelsen vil gerne sikre, at vi også fremover kan agere i et felt, hvor der sker rigtig meget, som
vi skal være klar til at holde os ajour med. Det fordrer bl.a. en stabil økonomi.
Årskonferencen er med til at give SUFO økonomi til arbejdet, men deltagerantallet har været
vigende og dermed også overskuddet.

Årshjul

For at få visualiseret ”årets gang i SUFO”, har bestyrelsen i 2018 udarbejdet et årshjul med de faste
og tilbagevendende opgaver, der ligger i bestyrelsesarbejdet.
Dvs:










Bestyrelsesmøder og seminar
Planlægning og afholdelse af Generalforsamling
Planlægning og afholdelse af Årskonference
Økonomi
SUFO Nyt
Facebook opdateringer
Ajourføring af hjemmeside
Deltagelse i bestyrelsen for Forum for Ældre og Social Tandpleje
Deltagelse i konferencer med Danske Ældreråd og DKDK

Derudover har vi skematiseret ad hoc opgaverne, både de opgaver der pågår lige nu, og de
opgaver der kommer til os løbende.
Det kan fx være svar på konkrete medlemshenvendelser, deltagelse i arbejdsgrupper, samarbejde
med ministeriet og andre organisationer, deltagelse i relevante konferencer, afgivelse af
høringssvar m.m.
SUFO vil bruge årshjulet som et dynamisk dokument, der justeres løbende.
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Årskonference

En helt central opgave for bestyrelsen er planlægningen og afholdelsen af Årskonferencen. Hvert
år navigerer og optimerer vi, både ud fra de konkrete evalueringer af Årskonferencen, men også
ud fra de emner og udviklingsområder, der manifesterer sig af interesse for SUFO.
I 2018 debuterede vi på Årskonferencen med konceptet ”Årets
sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for ældre”, hvor SUFO uddeler en pris til tiltag, ”der er
med til at gøre en forskel for borgere, der er i målgruppen for forebyggende hjemmebesøg eller
for ansatte, der foretager disse besøg”. Der var stor interesse for de forskellige indstillinger, som
flere medlemmer gerne ville have hørt mere om og til. Det har vi imødekommet ved
Årskonferencen 2019, hvor to af vinderne afholder seminar om ”deres tiltag”. SUFO ser det som
en rigtig god måde, hvor man på tværs af kommuner og fagligheder kan inspirere hinanden til
udvikling af daglig praksis.

Afslutning

På flere fronter er vi godt i gang med 2019. Der arbejdes med lovændringer, vejledninger, m.m.,
der forhåbentlig kan understøtte forebyggende hjemmebesøg endnu længere ud i fremtiden. Der
er ingen tvivl om, at SUFO er her og bliver hørt.

På bestyrelsens vegne,

Anne Dorthe Prisak
Formand for SUFO
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