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SUFOs Årsberetning 2019-2020 

 

Bestyrelsesarbejdet i SUFO næres og drives af medlemmernes engagement og henvendelser, og vi er 

meget glade for den store deltagelse, interesse og opbakning, vi oplever. Det drejer sig om alt fra konkrete 

medlems-spørgsmål, over medlemmers deltagelse i ad hoc-opgaver og til generelle informationer fra 

medlemmerne på vores kommunikations-platforme.  

Denne kontakt med vores medlemmer er essentiel for os! Det kvalificerer vores arbejde, både når vi  

afholder bestyrelsesmøder og når vi er repræsenterede i arbejdsgrupper samt i kontakten med vores  

samarbejdspartnere i øvrigt. 

Stor tak til alle medlemmer! 

 

 

 

Bestyrelsen 

I bestyrelsen er vi syv ordinære medlemmer, der geografisk er repræsenteret fra Sønderjylland, Fyn,  

Sjælland og Midtjylland samt en suppleant fra Nordjylland. 

Næstformand Annette Nordahl Lund fik i maj 2019 andet arbejde og trådte derfor ud af bestyrelsen.  

Heldigvis havde vi netop fået gode suppleant-kræfter på plads, så Kathrine Eie Frigaard fra Syddjurs 

Kommune kunne træde ind i bestyrelsen med det samme og har været med i bestyrelsesarbejdet i hele 

2019. 

Rokaden betød også en re-konstituering i bestyrelsen, hvor Sine Pedersen fra Sorø Kommune blev valgt 

som ny næstformand i SUFO. 

Der er afholdt fire ordinære bestyrelsesmøder i 2018-2019, og et bestyrelsesseminar i september måned, 

bl.a. med planlægning af Årskonferencen 2020. 

Bestyrelsens referater kan læses på hjemmesiden, se mere her. 

 

Medlemmer 

SUFO har pr. 28. februar registreret 266 medlemmer, der kommer fra 90 kommuner.  

 

Sekretariat 

SUFO har samarbejdsaftale med Danske Ældreråd, hvor vi indgår i et fællessekretariat med Danske  

Ældreråd, Demenskoordinatorer i Danmark og Dansk Gerontologisk Selskab. Sekretariatet er beliggende i 

Vanløse. Personalet og de mange fælles snitflader i sekretariatet er i høj grad med til at sikre synergi og 

udvikling i vores arbejde.  

 

 

FAKTA OM SUFO 

INDLEDNING 

http://www.sufo.dk/bestyrelsen
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Den 1. juli 2019 trådte den nye lov i kraft, hvor borgere på 70 år, der bor alene, skal tilbydes et forebyg-

gende hjemmebesøg. Det har selvsagt optaget os alle over hele landet. I bestyrelsen og sekretariatet har 

vi fået flere henvendelser om tolkning og håndtering af loven. Vi har rettet henvendelse til Sundheds- og 

Ældreministeriet i forhold til nogle af spørgsmålene, men generelt kan der ikke gives generelle svar,  

desværre. Det er op til kommunalbestyrelserne at beslutte, hvordan indsatser og tiltag skal være.  

Vi holder til stadighed øje med udfordringer og erfaringer på området – og overordnet håber vi, at der 
kommer den anbefalede evaluering af forebyggende hjemmebesøg, som der er lagt op til i ”Det gode 
ældreliv”, jf. herunder.  

 

 

Sundhedsstyrelsen 

For SUFO er det et stort fokusområde, at vi sikrer fagligheden og kompetencerne i takt med udviklingen 

omkring de forebyggende hjemmebesøg. Vi har i den sammenhæng siddet med i en arbejdsgruppe under 

Sundhedsstyrelsen, der udarbejder den nye faglige vejledning for forebyggende hjemmebesøg, jf. satspul-

jeaftale for ældreområdet 2019, klik her. Den faglige vejledning har været i høring, og den forventes udgi-

vet i foråret 2020. Vi er spændte på udgivelsen og håber, den bliver en hjælp til fokusering og systematik i 

organisering, indhold i og udbytte af besøgene. 

I forhold til Sundhedsstyrelsens arbejde med et fagligt oplæg, ”Det gode ældreliv”, til en national hand-

lingsplan på ældreområdet, sad SUFO med i to arbejdsgrupper 2018-2019. Den færdige rapport blev of-

fentliggjort december 2019 og udkom med 14 anbefalinger, ”der skal styrke indsatsen for alle ældre bor-

gere, herunder de svageste ældre, med særligt fokus på at fremme gode ældreliv”. Særligt interessant i 

SUFO-regi er anbefaling 12: ”Evaluering af de forebyggende hjemmebesøg med fokus på at give viden, 

som kan styrke høj kvalitet i de forebyggende hjemmebesøg”. Vi ved endnu ikke, om anbefalingen bliver 

politisk prioriteret, men det er en indsats, vi har efterspurgt gennem flere år. Vi vil følge det nøje – og har 

tilbudt vores rådgivning i forhold til udarbejdelsen af en evaluering.  

Se rapporten ved at klikke her. 

 

Digitaliseringsstyrelsen 

SUFO har i efteråret haft et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen i forbindelse med deres projekt, der 

handler om ”digital brugerrejse, når man har mistet en pårørende”.  Et gennemgående bestyrelsesmed-

lem, to skiftende bestyrelsesmedlemmer og et SUFO-medlem fra Albertslund Kommune har repræsente-

ret SUFO i møder og workshops. Et meget vedkommende arbejde, hvor der bl.a. er fokus på, at en sam-

tale mens man endnu er to, kan gavne og løse mange praktiske problemer, når man bliver en. Arbejdet 

munder ud i en rapport, der kan komme både borgerne og os til gode.  

Udgivelsestidspunkt er endnu uvist. 

 

Sundheds- og Ældreministeriet 

Vejledningen, der vedrører selve lovteksten om forebyggende hjemmebesøg, er ikke blevet ændret siden 

2011, og har altså ikke indarbejdet lovændringerne fra 2016 og 2019. SUFO har, på forespørgsel fra mini-

steriet, i januar 2019 indgivet kommentarer til vejledningen, og hvilke ændringer vi anser for aktuelle. Vi 

har efterspurgt den færdige vejledning i december 2019, og fra ministeriet forlyder det, at den forventes 

publiceret i foråret 2020.  

SUFO fik i marts 2019 svar-brev fra daværende ældreminister, Thyra Frank, som kvitterede for et åbent 

”drømme-brev” fra SUFO, angående en ny ældreprofil fra SST, der viste, at ældre ikke har fået det hel-

bredsmæssigt bedre de sidste 10 år.  

Du kan læse ministerens svar-brev ved at klikke her. 

SAMARBEJDE MED STYRELSER OG SUNDHEDS– OG ÆLDRMEINISTERIET 

NY LOV FRA 1. JULI 2019 

https://www.sum.dk/Puljer/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Satspulje-2019-2022/Aftale-satspulje-aeldre-2019-2022.pdf
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/det-gode-aeldreliv
http://www.sufo.dk/wp-content/uploads/2019/03/Svar-fra-%C3%A6ldreministeren-p%C3%A5-henvendelse-vedr.-forebyggende-hjemmebes%C3%B8g.pdf
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Folketingsvalget i 2019 betød ny regering og dermed også, at vi fra juni 2019 fik en ny sundheds- og  

ældreminister, Magnus Heunicke. SUFO sendte i juli et brev til den nye minister, dels for at ønske tillykke 

med den nye stilling og dels med en synliggørelse af nogle af vores opmærksomhedspunkter til ministeriet 

og ministeren.  

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke svarede på brevet i august, hvor han bl.a. skriver, at han 

ser ”…. forebyggende hjemmebesøg som et vigtigt redskab til at sikre bedre forebyggelse og mindske 

ulighed. Derfor skal jeres arbejde og gode resultater på området også tænkes ind i forebyggelsesarbejdet 

fremadrettet”. 

Læs SUFOs henvendelse her. 
Læs ministerens svar her. 

 

 

Vores primære kommunikationsplatforme er hjemmesiden, den lukkede Facebook-gruppe og SUFO Nyt. 

Vi gør med jævne mellemrum status på aktiviteten de forskellige steder, og oplever generelt stigende inte-

resse. Det er vi meget tilfredse med – og arbejder på at gøre det endnu bedre. I den sammenhæng har vi 

nedsat en arbejdsgruppe, der er ved at rydde op og revidere vores hjemmeside, så den bliver mere over-

skuelig og anvendelig for medlemmerne. 

Angående Facebook-gruppen bliver den brugt netop, som den var tiltænkt, da den startede for fire år si-

den. Der er gode og relevante opslag fra hele landet, der er konkrete spørgsmål, og der er konstruktiv er-

faringsudveksling, der kommer os alle til gode.  

SUFO Nyt kommer ca. en gang om måneden, hvor medlemmerne kan holde sig opdaterede på bestyrel-

sens arbejde og på aktuelle nyheder fra ældreområdet. 

 

 

En hovedopgave for bestyrelsen er planlægning af og afholdelse af Årskonferencen!  

Det er hver gang en spændende proces, hvor vi på baggrund af medlemmernes evalueringer og udviklin-

gen på ældreområdet finder emner, der kvalificerer og udvikler os til de forebyggende hjemmebesøg. 

Med baggrund i evalueringerne har vi også ændret ved proceduren omkring ”Årets tiltag”, som vi startede 
for tre år siden. Det er et koncept, vi gerne vil fastholde og udvikle på, da tiltagene kan inspirere og bruges 
af os alle. Fx gjorde det, at en af sidste års vindere, Vejle Kommune, kom på forsiden af kommunens 
hjemmeside og fik lavet indslag til TV2 om deres tiltag!  
Det var rigtig flot og helt fortjent. 

 

 

SUFO arbejder på og bliver til stadighed inviteret ind i flere sammenhænge, hvor vi kan gøre vores indfly-

delse gældende. Det er både i repræsentative sammenhænge, som når vi inviteres til deltagelse i konfe-

rencer, men også i arbejdsmæssige sammenhænge, når vi fx er med i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe 

om en faglig vejledning for forebyggende hjemmebesøg.  

Det er i høj grad med til at præge udviklingen på området og styrke vores netværk. 

I 2019 - 2020 har SUFO været med i følgende: 

 Forum for Ældre- og social tandpleje 

SUFO er repræsenteret i Forum for Ældre- og Socialtandpleje ved bestyrelsesmedlem Anja Rosen-

lund. Anja har deltaget i tre bestyrelsesmøder og har været med i planlægning af en konference på 

Christiansborg: ”Sårbare og socialt udsattes tandpleje: Ondt i tænderne har social slagside – hvor-

dan gør vi det bedre?” 

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING 

ÅRSKONFERENCE 

SYNLIGHED,  REPRÆSENTATIONER OG NETVÆRK 

http://www.sufo.dk/wp-content/uploads/2019/03/Svar-fra-%C3%A6ldreministeren-p%C3%A5-henvendelse-vedr.-forebyggende-hjemmebes%C3%B8g.pdf
http://www.sufo.dk/wp-content/uploads/2019/03/Svar-fra-%C3%A6ldreministeren-p%C3%A5-henvendelse-vedr.-forebyggende-hjemmebes%C3%B8g.pdf
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 Sikkert Seniorliv  

SUFO har siddet med i en faglig følgegruppe til projekt Sikkert Seniorliv, der handler om at finde nye 

veje til at opspore og forebygge aldersdepression. Forebyggelseskonsulenter i de tre projektkommu-

ner, Thisted, Faaborg-Midtfyn og Horsens, var nogle af nøglepersonerne i projektet. I oktober 2019 

udkom et erfaringskatalog fra projektet. 

Læs mere her 

 Høringssvar 

SUFO er på listen til flere høringsudkast om lovændringer på ældreområdet. Vi forholder os til hvert 

enkelt høringsudkast, og afgiver svar i relation til SUFO´s ”aktier” i det pågældende område. Ikke 

alle høringsudkast har direkte interesse for SUFO, og i de tilfælde nøjes vi med et administrativt 

svar.  

Læs mere på hjemmesiden 

 Arbejdsgruppe i SST omkring faglig vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre 

Se mere under afsnittet ”Samarbejde med styrelser og Sundheds- og Ældreministeriet” 

 Samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen 

Se mere under afsnittet ”Samarbejde med styrelser og Sundheds- og Ældreministeriet” 

 Sparringspartner i forhold til rapport fra VIVE 

Til at understøtte Sundhedsstyrelsens arbejde med den faglige vejledning om forebyggende hjem-

mebesøg, lavede VIVE en afdækning af evidens for, erfaringer med og viden om tidlig opsporing i 

forbindelse med forebyggende hjemmebesøg. SUFO var med som sparringspartner til afdækningen, 

der mundede ud i en rapport, som bliver udgivet i forbindelse med offentliggørelsen af Sundhedssty-

relsens faglige vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre 

 

SUFO får jævnligt invitationer til deltagelse i konferencer og repræsentantskabsmøder hos nogle af vores 

samarbejdspartnere. Det har høj prioritet for os at være repræsenterede i disse sammenhænge.  

I det forløbne år har vi deltaget ved: 

 Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde d. 29. april 2019, hvor formand Anne Dorthe Prisak  

deltog 

 Danske Ældreråds konference d. 30. april 2019, hvor vi var med som udstillere. Bestyrelsesmedlem 

Helle T. Philipsen og formand Anne Dorthe Prisak deltog 

 DKDK Årskursus, 11. september 2019, med deltagelse af bestyrelsesmedlem Helle T. Philipsen 

 Delegeretforsamling ved Ældre Sagen, 28. november 2019, hvor formand Anne Dorthe Prisak  

deltog 

SUFO oplever generelt stigende interesse for mulighederne og potentialet i de forebyggende hjemmebe-

søg. Det afspejler sig i konkrete henvendelser til SUFO i forhold til oplæg i forskellige sammenhænge.  

Således har formand, Anne Dorthe Prisak, og bestyrelsesmedlem Karen Marie Wraae Ostermann, holdt 

oplæg ved de to nedenstående konferencer, ligesom der er aftale om at holde oplæg på KL´s ældrekonfe-

rence i 2020. Det er fantastiske muligheder for at synliggøre forebyggende hjemmebesøg og for at skabe 

netværk!  

SUFO har holdt følgende oplæg: 

 ”Ældre i en socialt udsat position” 

Seminar-oplæg ved Ensomme Gamle Værns konference d. 9. maj, med titlen ”Atypiske ældreliv – 

overset forskellighed”.  

Læs mere her 

 ”Forebyggende hjemmebesøg – hvordan gives de rigtige tilbud tilde rigtige borgere?” 

Seminar-oplæg ved Dansk Gerontologisk Selskabs konference d. 31. oktober, med titlen ”Kan man 

forebygge alderdommen”.  

Læs mere her 

https://patientsikkerhed.dk/projekter/sikkertseniorliv/
http://www.sufo.dk/hoeringssvar
https://www.egv.dk/om-fonden/konferencer/401-atypiske-aeldreliv-overset-forskellighed
https://danskgerontologi.dk/aktiviteter/konference_2019/
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Som det fremgår af beretningen, er forebyggende hjemmebesøg en ”efterspurgt vare” på flere niveauer, 

og der er flere opgaver at tage fat på.  

Vi er forskellige faggrupper, der varetager de forebyggende hjemmebesøg, og selvom opgaven er ens for 

os alle, har vi mange forskellige titler, hvor vi er ansat. Det kan vi ikke ændre på som forening, men vi har 

valgt i bestyrelsen, at vi i samarbejdsrelationer, skrivelser og kommunikation i det hele taget, omtaler os 

som ”forebyggelseskonsulenter”.  

Men vi repræsenterer alle medlemmer i det fortsatte SUFO-arbejde - uanset titel. 

 

På bestyrelsens vegne, 

Anne Dorthe Prisak 

Formand for SUFO 

 

 

AFSLUTNING 

Billeder fra SUFOs Årskonference 2019 


