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Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, lov om Social Service § 79a. 

 

 

Hvilke aktiviteter 

indgår i 

standarden? 

Det forebyggende hjemmebesøg indeholder en struktureret 

helhedsorienteret samtale i eget hjem med fokus på, hvordan den ældre 

mestrer sin tilværelse. 

 

I Samsø kommune tilbydes det forebyggende hjemmebesøg som 

seniorsamtaler og sorgsamtaler. 

 

Forebyggelsessygeplejersken arbejder forebyggende og 

sundhedsfremmende ud fra en konkret, individuel faglig vurdering. 

Eventuelle indsatser vil tage udgangspunkt i borgerens behov og 

motivation: 

 

70-årige, som bor alene i kommunen: 

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg. I det år den ældre fylder 

70 år, modtager de et brev om til tilbud til en individuel 

seniorsamtale. 

 

75-årige:  

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg. I det år den ældre fylder 

75 år, tilbydes en individuel seniorsamtale. Ved det forebyggende 

hjemmebesøg afdækkes, hvorvidt der er risiko for tab/øget tab af 

social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Dialogen danner 

grundlag for vurderingen af behovet for næste tilbud om 

forebyggende hjemmebesøg. Hvis ikke den ældre vurderes i risiko 

for funktionstab, vil den ældre modtage næste tilbud om 

forebyggende hjemmebesøg i det år, de fylder 80 år. 

 

80-årige: 

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg sendes pr. brev med tilbud 

om en individuel seniorsamtale i eget hjem. Det er et brev uden 

dato og tid, men med en opfordring til at kontakte 

forebyggelsessygeplejersken for en aftale. 

 

82+-årige: 

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg sendes pr. brev én gang 

årligt fra det år, den ældre fylder 82 år. 

 

65-81-årige i særlig risiko: 

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg ved behov. Hvis den ældre 

oplever behov for et forebyggende hjemmebesøg, kan de tage 

kontakt til forebyggelsessygeplejersken, som vil vurdere 

muligheden for en konkret besøgsaftale. 
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Forebyggelsessygeplejersken kan også tage kontakt til den ældre, 

hvis der er indikation for behov herfor. Det kan f.eks. være efter 

henvendelse fra egen læge, pårørende eller andre. Tilbuddet 

sendes pr. brev eller den ældre vil blive kontaktet pr. telefon. 

 

Enker/enkemænd: 

Hvis den ældre er over 65 år og mister sin ægtefælle kan den 

ældre tilbydes en sorgstøttesamtale.   

 

Hvad er formålet? Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at opprioritere den 

forebyggende og sundhedsfremmende indsats, ved at skabe tryghed og 

trivsel samt yde råd og vejledning om sund levevis, aktiviteter og 

støttemuligheder. 

 

Ved besøget er der særligt fokus på at: 

 

• Støtte den ældre i at mestre egen tilværelse. 

 

• Trivsel i hverdagen. 

 

• Styrke den ældres bevidsthed om egne ressourcer, ressourcer i 

netværk og civilsamfund, samt evnen til at udnytte disse. 

 

• Støtte den ældre i at bevare/styrke det sociale netværk, og 

bevidstgøre den ældre om muligheden for at indgå i nye relationer 

hele livet og forebygge ensomhed. 

 

• Motivere den ældre til et aktivt og sundt liv, gerne sammen med 

andre. 

 

• Styrke den ældre i at bevare funktionsniveau længst muligt, så de 

har mulighed for at leve det liv, de ønsker - hele livet. 

 
 

Hvad er 

lovgrundlaget for 

standarden? 

Lov om Social Service § 79a. 

 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende 

hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år, og som bor i kommunen, 

jf. dog stk. 2-4. 

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg 

til alle borgere, som bor i kommunen, i deres fyldte 75. år og deres fyldte 

80. år. 

 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg 

til alle borgere, som bor alene i kommunen, i deres fyldte 70. år. 
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Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg 

efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at 

få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, og som bor i 

kommunen. 

 

Hvem kan modtage 

ydelsen? 

Alle borgere i det fyldte 70. år, som bor alene, tilbydes et forebyggende 

hjemmebesøg. 

 

Alle borgere i det fyldte 75. år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. 

 

Alle borgere over 80 år tilbydes besøg årligt.  

 

Borgere i særlig risiko i alderen 65-81 år kan modtage et hjemmebesøg 

efter behov.  

 

Borgere over 65 år, der har mistet en ægtefælle kan blive tilbudt en 

sorg/støttesamtale. 

 

Borgere er i Samsø Kommune undtaget fra ordningen om forebyggende 

hjemmebesøg, hvis: 

• De bor på ældrecenter eller institution. 

 

• De er visiteret til både personlig pleje og praktisk hjælp, og 

hjælpen forventes at være længerevarende. 

 

• De er psykisk funktionsnedsatte eller særligt sårbare borgere, der 

støttes efter andre bestemmelser i Serviceloven.  

 
 

Hvad omfatter 

standarden  

typisk/hyppighed? 

De forebyggende hjemmebesøg har en varighed af 1 time.  

 

Hyppigheden på de forebyggende hjemmebesøg varierer i forhold til 

borgers alder: 

 

70-årige som bor alene:  

• En gang i det fyldte 70 år 

75-årige: 

• En gang i det fyldte 75 år. 

80- årige: 

• En gang i det fyldte 80 år. 

82+-årige: 

• Minimum en gang om året. 

65-81-årige i særlig risiko: 

• Ved behov. 

 

Hvilke andre 

særlige/afledte 

Ved det forebyggende hjemmebesøg, kan der ikke bevilges sociale 

ydelser som hjælpemidler og hjemmehjælp, men du kan blive rådgivet 

herom. 
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forhold gør sig 

gældende? 

 

Hvordan sikres 

dokumentation? 

 

Der dokumenteres i den elektroniske borgerjournal.   

Kontaktoplysninger 

– hvem løser 

opgaven? 

I Samsø kommune varetages de forebyggende hjemmebesøg af de 

forebyggende hjemmesygeplejersker, som har en bred sundhedsfaglig 

uddannelse samt mange års praktisk erfaring inden for ældreområdet. 

 

Forebyggende Hjemmebesøg 

Samsø Kommune 

Hjemmesygeplejen 

Søtofte 10 

8305 Samsø 

 

E-mail: sygepleje@samsoe.dk 

Telefon: 21 61 03 03 

 

Telefontid alle hverdage kl. 8.00 – 12.30 

 

Hvad er 

kvalitetsmålet? 

Kvalitetsmålene for indsatsen er:  

• At alle borgere i målgrupperne får tilbudt forebyggende 

hjemmebesøg.  

• At den forebyggende medarbejder har de nødvendige kompetencer 

og lever op til sine rådgivnings- og vejledningsforpligtelser. 

 

Klagevejledning Der træffes ikke afgørelser under de forebyggende hjemmebesøg, og der 

er derfor ingen klageadgang. 

 

Godkendt Ultimo 2022 
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