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I skrivende stund er det dejligt at kunne se frem mod et forår og en sommer, hvor corona fylder mindre og 

mindre i vores bevidsthed! Men med en retrospektiv årsberetning må vi konstatere, at corona også har 

påvirket bestyrelsesåret 2021-2022. En konkret konsekvens blev fx, at vi igen i 2022 valgte at udskyde 

SUFO Årskonference til juni måned, hvilket der heldigvis var stor forståelse for blandt både medlemmer 

og oplægsholdere.  

En anden ”senfølge” har været, at vi ikke rigtig fik markeret, at Lov om Forebyggende hjemmebesøg hav-

de 25-års jubilæum d. 1. juli 2021. Loven er justeret gennem årene, så der bl.a. er tilkommet flere mål-

grupper for besøgene, hvilket afspejler både behovet for og potentialet i besøgene. Der er mange grunde 

til at gentage et: TILLYKKE til alle med jubilæet! 

Og så kan vi også glæde os over, at der i 2021 alligevel blev afsat penge til en evaluering af Forebyggen-

de Hjemmebesøg, og at Sundhedsstyrelsen er godt i gang med det arbejde.  

Der er – med andre ord - mere end forår og sommer at glæde sig til. 

 

 

Bestyrelsen består af syv ordinære bestyrelsesmedlemmer, hvoraf to blev valgt ind i 2021. Desuden har vi 

i perioden også haft to suppleanter, der blev valgt for et år. 

 

Der er afholdt seks bestyrelsesmøder, hvoraf de fire har været heldagsmøder med fysisk fremmøde og to 

har været kortere online-møder. I forbindelse med bestyrelsesmødet i november afholdt vi planlægnings-

seminar med overnatning på Knudshoved 

Kursuscenter, hvilket var en god anledning 

til snak og introduktion med de to nye be-

styrelsesmedlemmer. 

 

I forhold til suppleanter er der afholdt to 

onlinemøder á en times varighed, hvor 

bestyrelsesmedlem Janni Hansen og for-

mand Anne Dorthe Prisak havde dialog og 

opdatering med suppleanter. En god kon-

struktion for alle. 

Bestyrelsesmedlemmerne er geografisk 

spredt, så vi dækker næsten hele landet. 

Medlemmer 

SUFO har pt. 289 medlemmer. De repræsenterer tilsammen 91 kommuner. Dertil kommer medlemmer i 

Norge og på Færøerne. 

 

Sekretariatet 

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

Ældreråd, Demenskoordinatorer i Danmark (DKDK) og Dansk Gerontologisk Selskab (DGS).  

 

Sekretariatet er beliggende i Vanløse.  

Der afholdes årligt et formands-næstformandsmøde mellem DÆ, DKDK og SUFO. Generelt er personalet 

og de mange fælles snitflader i sekretariatet i høj grad med til at sikre synergi og udvikling i vores arbejde.  

Fakta om SUFO 

Indledning 
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I SUFO har vi mange forskellige og skiftende samarbejdspartnere og relationer, som vi direkte og indirekte 

har kontakt til i løbet af året. Vi er som forening selv opsøgende i forhold til relevante samarbejdspartnere, 

men vi får også flere og flere henvendelser fra andre, der ser os som samarbejds- og sparringspartnere 

ind i deres felt. Det giver god synergi og udvikling for alle. Herunder nogle af de styrelser, foreninger, 

m.m., vi har haft kontakt til i 2021-2022. 

 

Sundhedsstyrelsen 

Sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Helle Stentoft Dalum, kom på Årskonferencen 2021 med en direkte 

invitation til SUFO og vores medlemmer om at komme med input til en kommende evaluering af de fore-

byggende hjemmebesøg. Den invitation tog vi til efterretning. Bestyrelsen samlede ideer fra medlemmer-

ne, så vi på et møde med Sundhedsstyrelsen d. 9. december 2021 kunne præsentere vores input og re-

fleksioner i forhold til en evaluering. Det var en god dialog, hvor vi også bliver inviteret til den videre pro-

ces med evalueringen i 2022-2023. 

 

I forbindelse med Sundhedsstyrelsens arbejde med ”overgange til seniorlivet” og lancering af pjecen ”Kom 

godt i gang med seniorlivet – 10 gode råd”, blev SUFO inviteret med til workshop med fokus på udvikling 

af læringsmateriale målrettet forebyggelseskonsulenter. Der blev i december 2021 og januar 2022 afholdt 

tre workshops i henholdsvis Vordingborg, Rudersdal og Vejle. Bestyrelsen tog kontakt til medlemmer i de 

tre kommuner, der kunne deltage i de respektive workshops og gerne ville repræsentere SUFO-vinkler ind 

i processen. 

 

Medlemshenvendelser 

Kontakten og dialogen med SUFOs medlemmer er grundlæggende for vores arbejde, og henvendelserne 

går begge veje. I bestyrelsen og i sekretariatet får vi direkte henvendelser fra medlemmer, ligesom vi også 

tager direkte kontakt til medlemmerne for sparring og dialog, når vi har spørgsmål, der skal belyses bredt.  

Eller når vi fx får henvendelser, hvor viden og deltagelse fra vores medlemmer er efterspurgt. I den sam-

menhæng kan nævnes henvendelse fra Sund By Netværket, se herunder. 

 

SUFO tog kontakt til forebyggelseskonsulenterne i de tre kommuner Langeland, Middelfart og Viborg, der 

som en del af velfærdsaftalerne i 2021 fik mulighed for at prøve nye ting af på ældreområdet. Vi har holdt 

et onlinemøde med de tre kommuner og hørt om deres erfaringer med evt. ændrede tilgange til forebyg-

gende hjemmebesøg som følge af frikommune-ordningen. SUFO følger fortsat kommunerne nøje. Vi vil 

være opmærksomme på udviklingspotentialer og eventuelle udfordringer, som kan have generel karakter 

og hjælpe os alle. 

       

Alkohol & Samfund/Sund By-netværket  

I forebyggelsespakken om Alkohol (SST; 2018) er de forebyggende hjemmebesøg nævnt som en central 

arena i forhold til systematisk opsporing af ældre borgere med problematisk alkoholforbrug. 

 

Bland andet på den baggrund blev SUFO kontaktet af Sund By-Netværkets alkoholtemagruppe for at hø-

re, om vi kunne have interesse i et webinar med filosof Regina Christiansen, der har forsket i ældre og 

alkohol. Det blev til et webinar d. 3. februar 2022 med interessante vinkler på holdninger og tilgange til æl-

dre og alkohol. 

 

Samtidig viser den seneste landsdækkende sundhedsprofil, at alkoholforbruget blandt ældre er stigende. 

SUFO er derfor i fortsat dialog med både Sund By Netværket og Alkohol & Samfund angående eventuelt 

yderligere webinarer om emnet. Og så er SUFO inviteret til deltagelse i paneldebat på Folkemødet på 

Bornholm, hvor Alkohol & Samfund har ældre og alkohol på dagsordenen d. 18. juni. 

 

Beredskabsstyrelsen 

Beredskabsstyrelsen kontaktede SUFO i forbindelse med deres formidling af konceptet ”Brandsikker bo-

lig”, hvor vi som forebyggelseskonsulenter kan have en central rolle i forebyggelse af brand hos sårbare 

ældre og udsatte borgere. Se mere på hjemmesiden Brandsikker Bolig. 

Samarbejdspartnere og relationer 

https://www.brs.dk/da/borger/forebyg-brand/brandsikker-bolig/


3 

Danske Beredskaber blev i samme forbindelse gjort opmærksomme på muligheden for direkte samarbej-

de med forebyggelseskonsulenterne ude i kommunerne. 

 

Partnerskabet mod ensomhed  

SUFO har haft fortsat deltagelse i Partnerskab mod ensomhed på ældreområdet, som følge af de ensom-

hedsproblematikker som blev åbenlyse under corona-pandemien. Her har vi haft mulighed for at byde ind i 

arbejdet sammen med repræsentanter for mange forskellige organisationer og foreninger, bl.a. også i mø-

de med social- og ældreminister Astrid Krag. Arbejdet har resulteret i flere konkrete initiativer og udmønt-

ning af midler til at fremme trivslen hos de ældre, som har følt sig isoleret under pandemien.  

 

Nu her når corona-restriktionerne forhåbentligt er udfaset for bestandig, kan vi glæde os over, at SUFO er 

inviteret ind i et fortsat samarbejde i kampen mod ensomhed og en fortsættelse af de gode takter. Således 

er Ældre Sagen og Røde Kors sat i spidsen for et ”nyt” partnerskab mod ensomhed. 

 

Det er et stykke arbejde, som vi i SUFO er meget glade for at få lov at byde ind i, da vi jo i vores daglige 

virke møder mennesker med ensomhed. De nye tal fra sundhedsprofilerne viser en stigning i antallet af 

ensomme ældre blandt de ældste. SUFO er repræsenteret med to bestyrelsesmedlemmer til Kick-Off for 

ensomhedspartnerskabet d. 11. maj, hvor Astrid Krag også deltager. 

 

Netværk for Digital inklusion  

SUFO er til møde i netværket et par gange om året. Her deltager interessenter fra hele landet, bl.a. Ældre-

sagen, Alzheimerforeningen, Danske Ældreråd, folkebiblioteker, forskere, støttepersoner, Digitaliserings-

styrelsen– blot for at nævne nogle.  

Her drøftes de nyeste tiltag indenfor offentlig digitalisering, f.eks. MitID og platforme om borger,dk og 

sundhed.dk. Samt diverse projekter, som kan støtte og vejlede borgerne, f.eks. vejledningsvideoer fra Di-

gitaliseringsstyrelsen mv. 

Netværket vender de udfordringer og problemer borgeren, pårørende og støttepersoner har; mange har 

tekniske, sproglige eller kompetence problemer/udfordringer. Netværkets deltagere kommer med input til 

udvikling og kvalificering af det nuværende materiale, og oplyser om, hvad borgerne efterspørger og hvad 

pårørende mangler. 

Fælles for deltagerne er, at vi ønsker at mindske de problemer, der er, så alle uanset formåen kan tilgå og 

navigere i de forskellige offentlige løsninger. 

  

Center for Døvblinde (CFD) 

CFD har mange borgere i samme målgrupper som forebyggende hjemmebesøg, og har i 2021 0g 2022 

afholdt to webinarer målrettet forebyggelseskonsulenter om ældre med kombineret syns- og høretab.  

CFD er i forbindelse med SUFO ift. evt. flere webinarer. 

  

Fonden Ensomme Gamles Værn (EGV) 

I januar 2021 indledte cand.psych. og ph.d.-studerende Andreas Nikolajsen et forskningsprojekt, om de 

psykologiske konsekvenser gamle forældre oplever, når de har brudte relationer til deres voksne børn. I 

flere kommuner over hele landet har SUFOs medlemmer været med til at levere data til projektet gennem 

formidling af kontakt til borgere, der var interesserede i at deltage.  

 

I marts 2022 kunne Andreas meddele, at han var i hus med rekrutteringen, og han skrev bl.a. følgende i 

en mail til deltagende kommuner: 

En ny fase i projektet er begyndt. Resultaterne skal analyseres, og der skal skrives videnskabelige artikler. 

Der kommer også mere spiselig formidling af de endelige resultater til jer. 

Jeg vil sige jer stor tak for hjælpen og for samarbejdet. Tak for de mange telefonsamtaler, drøftelser og 

møder. Det har gjort mig og projektet skarpere, og hjulpet til at holde fokus på det vigtige; hvordan vi kan 

lære at tage godt vare på de gamle forældre og relationen til deres børn. 

 

Indtil videre blev der i december 2021 publiceret en artikel om projektet i tidsskriftet Aldringens Psykologi, 

læs den her.  

https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/apr/nyt-partnerskab-skal-bekaempe-voksende-ensomhed
https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/apr/nyt-partnerskab-skal-bekaempe-voksende-ensomhed
https://files.builder.nu/ed/e4/ede49204-f7cd-4b1f-8aa8-496e0b30839b.pdf
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Danmarks Statistik  

Forebyggende Hjemmebesøg figurerer i tal, kort og diagrammer fra Danmarks Statistik, men de meget 

forskellige tal fra kommunerne vidner om forskellig registreringspraksis og kan være årsag til skævvridning 

af data og dilemmaer kommunerne imellem. 

 

SUFO har derfor – tilbage i 2020 - kontaktet Danmarks Statistik for at få en dialog om de udfordringer, det 

giver, og hvordan vi kan imødekomme dem. Det lykkedes med et fysisk møde i december 2021, hvor for-

skellige vinkler på forebyggende hjemmebesøg og statistikken blev vendt. Det resulterede også i en aftale 

om, at Danmarks Statistik holder seminar-oplæg på Årskonferencen 2022.  

 

 

 

 

SUFO arbejder til stadighed på at sikre synlighed i alle relevante sammenhænge, både i forhold til med-

lemmer, i repræsentative sammenhænge - og med skriftlige indlæg, høringssvar, m.m. Herunder nogle af 

vores ”synligheds-kanaler”. 

 

Kommunikationsplatforme 

SUFOs hjemmeside fik i 2021 en tiltrængt gen-

nemgang. Et ad-hoc udvalg i bestyrelsen gen-

nemgik alle dokumenterne på hjemmesiden – 

og fik ryddet op. Samtidig fik vi nyt look og ju-

steret på siden, så den er mere brugervenlig og 

nemmere at gå til.  

 

Vores interne facebook-gruppe er stadig velfun-

gerende som platform for informationer og erfa-

ringsudvekslinger på tværs af landet.  

 

SUFO Nyt udkommer ca. en gang om måneden 

med sidste nyt fra bestyrelsen om forskning, 

temadage, ældrepolitiske emner, faglige artik-

ler, bestyrelsesmøder, m.m.  

 

Høringssvar 

I 2021-2022 er SUFO indtil videre inviteret til og har afgivet følgende høringssvar: 

 

 Høringssvar – udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det 

sociale område (Udveksling af visse oplysninger mellem kommuner og sundhedssektoren) 

 Høringssvar – vejledning om ernæringsrisiko 

 Høringssvar – udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og 

sundhedssamarbejdsudvalg m.v.)  

 Høringssvar – udkast til bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur: Registrering 

af oplysninger om aftaler efter § 79 a og §§ 83-84 og 86 i lov om social service og omsorg m.v. i den 

fælles digitale infrastruktur  

 

 

Indlæg 

SUFO har fået mulighed for nogle gange om året at skrive en klumme til Magasinet Pleje.  

Den første klumme var med i en udgave af bladet i marts måned og kan læses her. 

 

Deltagelse i konferencer 

Demenskoordinatorer i Danmark, DKDK, inviterede SUFO til deres Årskursus 15. sept. 2021, hvor besty-

relsesmedlem Anja Dyrendal Rosenlund deltog. 

 

Synlighed 

https://www.sufo.dk/wp-content/uploads/2021/07/SUFO-Hoeringssvar-vedr.-udkast-til-forslag-til-lov-om-aendring-af-lov-om-retssikkerhed-og-administration-paa-det-sociale-omraade-Udveksling-af-visse-oplysninger-mellem-kommuner-og-sundhedssektoren.pdf
https://www.sufo.dk/wp-content/uploads/2021/07/SUFO-Hoeringssvar-vedr.-udkast-til-forslag-til-lov-om-aendring-af-lov-om-retssikkerhed-og-administration-paa-det-sociale-omraade-Udveksling-af-visse-oplysninger-mellem-kommuner-og-sundhedssektoren.pdf
https://www.sufo.dk/wp-content/uploads/2021/07/Hoeringssvar-vedr.-vejledning-om-ernaeringsrisiko-SUFO.pdf
https://sufo.dk/wp-content/uploads/2022/03/Hoeringssvar-vedr.-udkast-til-lovforslag-om-aendring-af-sundhedsloven-Etablering-af-sundhedsklynger-og-sundhedssamarbejdsudvalg-m.v.-marts-2022.pdf
https://sufo.dk/wp-content/uploads/2022/03/Hoeringssvar-vedr.-udkast-til-lovforslag-om-aendring-af-sundhedsloven-Etablering-af-sundhedsklynger-og-sundhedssamarbejdsudvalg-m.v.-marts-2022.pdf
https://www.sufo.dk/wp-content/uploads/2022/02/SUFO-Hoeringssvar-februar-2022.pdf
https://www.sufo.dk/wp-content/uploads/2022/02/SUFO-Hoeringssvar-februar-2022.pdf
https://www.sufo.dk/wp-content/uploads/2022/02/SUFO-Hoeringssvar-februar-2022.pdf
https://www.sufo.dk/wp-content/uploads/2022/02/SUFO-Hoeringssvar-februar-2022.pdf
https://www.sufo.dk/wp-content/uploads/2022/02/SUFO-Hoeringssvar-februar-2022.pdf
https://www.sufo.dk/wp-content/uploads/2022/02/SUFO-Hoeringssvar-februar-2022.pdf
https://www.magasinetpleje.dk/article/view/838607/klumme_et_vaerktoj_til_at_modvirke_en_dyster_udvikling
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Med et års forsinkelse afholdt Kommunernes Lands-

forening deres Ældrekonference d. 21. september 

2021 under overskriften ”Anderledes ældreliv”. Der var 

ca. 550 deltagere fra hele landet, og SUFO holdt op-

læg om formiddagen, der bl.a. omhandlede vores lov-

mæssige muligheder for at nå ”de anderledes ældre-

liv” og hvilke væsentlige forudsætninger, der skal væ-

re på plads, så vi kan lykkes med vores arbejde. 

 

SUFO er inviteret med som seminar-oplægsholdere til 

Danske Ældreråds konference d. 10. maj 2022, der 

har overskriften ”Ældrepolitiske dagsordner i de kom-

mende år”. Janni Amstrup Hansen og Anne Dorthe 

Prisak holder oplægget. 

 

SUFO er inviteret med til Folkemødet på Bornholm, hvor bestyrelsesmedlem Sidse Nøddebo Hockerup er 

paneldeltager i en debat om ældre og alkohol, som afholdes af Alkohol & Samfund.  

 

 

 

Planlægning og afholdelse af 

vores Årskonference er en me-

get stor del af bestyrelsens ar-

bejde.  

 

Dette blev ikke mindre af, at vi 

igen i år valgte at flytte datoerne 

for Årskonferencen til juni må-

ned. Selvom corona-

restriktionerne gradvist ophørte, 

og alle aktiviteter åbnede op 

igen, var der i februar et så stort 

smittetryk i Danmark, at ”driften” 

i kommunerne var presset, pga. syge personaler. Bl.a. derfor valgte bestyrelsen at udskyde Årskonferen-

cen, så vi kunne være mere sikre på, at flest muligt havde mulighed for deltagelse.  

 

En beslutning, der heldigvis er blevet bekræftet fra alle sider. 

 

 

 

For første gang i flere år blev det aktuelt at afholde regulært valg til bestyrelsen.  

Det vidner om både interesse for og lyst til bestyrelsesarbejdet i SUFO, hvilket er meget bekræftende for 

vores forening. Desuden har vi i den forgangne bestyrelsesperiode haft to suppleanter, og vi har fået præ-

ciseret suppleanters rolle i bestyrelsen. 

 

At afholde valget var lærerigt for os, da det tog noget længere tid end forventet. Det vil vi være mere for-

beredte på fremover. 

  

 

 

SUFOs økonomi balancerer. Der har været – og er – udfordringer, men vi er lykkedes med at navigere i 

det og undgå at gå på kompromis med vores opgave. 

 

Sekretariatet i Danske Ældreråd og SUFO har lavet en ny samarbejdsaftale, så der tages højde for even-

tuelle fremtidige prisreguleringer og konferenceudfordringer i sekretariatet, som f.eks. i forbindelse med 

corona-restriktioner. 

Økonomi 

Årskonference 

Generalforsamling 
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Efter lammende corona-restriktioner, er den fulde genåbning af Danmark nu heldigvis et faktum. Vi holder 

vejret og krydser fingre for, at det fortsætter. Forude venter flere spændende opgaver, som bl.a. en ny 

ældrelov og en sundhedsreform. Og hvilke implikationer har det for vores område, når Mette Frederiksen i 

sin nytårstale foreslår, at ”vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning på ældreområdet og star-

ter helt forfra”? 

 

SUFO følger med – også i 2022-2023! 

  

 

 

 

 

Afslutning 


