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Forebyggende hjemmebesøg 
Hedensted Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg 
f.eks. i form af samtale i eget hjem, ved et fællesarrangement, 
enkebesøg eller sorgstøttende samtale.  
 
Hvilken form for samtale du tilbydes, er afhængig af alder og 
situation.  
 

Formålet med forebyggende hjemmebesøg 
Uanset formen for samtalen, har et forebyggende hjemmebesøg 
til formål at støtte dig i at mestre din tilværelse og forebygge 
ensomhed og tab af funktionsevne gennem tidlig opsporing.  

Det forebyggende hjemmebesøg lægger vægt på sociale forhold 
og, hvordan du kan fastholde og forbedre din trivsel og sund-
hed, både mentalt og fysisk. 

Hvem kan få forebyggende hjemmebesøg 
Du vil modtage tilbud om forebyggende hjemmebesøg:  
- I det år du fylder 70 år, hvis du bor alene 
- I det år du fylder 75 år 
- I det år du fylder 80 år  
- Fra det år du fylder 82 år, vil du modtage tilbud om forebyg-

gende hjemmebesøg én gang årligt. 
- Hvis du er over 65 år og for nylig har mistet din ægtefælle. 

 
Du kan også få et forebyggende hjemmebesøg, hvis du er mel-
lem 65-81 år, og er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk 
eller fysisk funktionsevne, men tilbuddet givet efter en konkret 
og individuel vurdering.  
 
I særtilfælde kan der tilbydes konsultation i Sundhedshuset i 
Løsning. 
 

Sådan tilbydes du forebyggende hjemmebesøg 
Du vil modtage et brev eller blive ringet op af en forebyggelses-
konsulent, hvis du er i målgruppen for et forebyggende hjem-
mebesøg. Tilbud om forebyggende hjemmebesøg er frivilligt, og 
du vælger derfor selv om du ønsker at tage imod det tilbuddet. 
 

Omfang og varighed 
Selve besøget varer ca. 1 time hvis du bor alene og ca. 1½ time 
hvis du har en samlever, hvor i begge er i målgruppen for fore-
byggende hjemmebesøg.  

Er du i målgruppen for informationsmøde tilbydes du at deltage 
i ét informationsmøde i dit 75. år med fokus på et aktivt senior-
liv her og nu og i fremtiden. 

Informationsmødet varer 2-3 timer og afholdes 1 gange årligt  
3 steder i Hedensted Kommune. 
 

Klagemuligheder  
Der træffes ikke egentlige afgørelse under de forebyggende 
hjemmebesøg, og der er derfor ingen klageadgang. 
 

På næste side kan du læse Hedensted Kommunes kvalitets-
standard for forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandarden 
beskriver de politiske bestemte rammer for serviceniveauet.  
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Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 
Denne kvalitetsstandard er et arbejdsredskab til medarbejderne. 
 

Indhold Beskrivelse   
Lovgivning 
Lov om social service, 
SEL § 79a 
 

Hedensted Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg. 

Målgruppe  
 

Hvem kan få forebyggende hjemmebesøg? 
Tilbuddet retter sig både til dem, der har et sundt og aktivt liv, og til dem der har nogle 
sundhedsmæssige udfordringer. 
 

Dog er borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, og/eller har tilknyttet 
demenskonsulent, som udgangspunkt, undtaget tilbuddet.  
 

- Borger bliver kontaktet ved 75 år og 80 år. Fra 82 år tilbydes årlige besøg.  
- Desuden tilbydes der besøg til 70 årige, som bor alene og til særlige sårbare fra 65 årige.  
- Borgere over 65 år og for nyligt har mistet sin ægtefælle. 
- Borgere bliver tilbudt besøg inden for to måneder efter de er fyldt 70. 
- 75-årige bliver indbudt til et fællesarrangement 1x årligt – 3 steder i Kommunen. 
- 82-årige bliver tilbudt årligt besøg.  

 

I særtilfælde kan der tilbydes konsultation i Sundhedshuset i Løsning samt i sundhedssatellitten 
i Juelsminde  
 

Hvad kan indsatsen  
indeholde? 
 

Det forebyggende hjemmebesøg kan fokusere på f.eks. borgers hverdag, trivsel, sociale netværk, 
bolig, økonomi og sundhedstilstand. 
 
At borgeren introduceres til lokale aktiviteter og bliver guidet til den hjælp de har brug for.  
At borger kan klare sig længst muligt uden indblanding fra Hedensted Kommune. 
 
Hjemmebesøget er et fristed til refleksion over den ældres og forebyggelseskonsulentens fælles 
iagttagelser. Alle temaer kan tages op, og gerne temaer netop kendetegnet af, at der ikke skal tages 
beslutninger.  
 
I hjemmebesøget reflekteres og iagttages uden fordring om at nå til konkrete beslutninger 
  

Hvem udfører 
samtalerne? 
 

Forebyggelseskonsulent fra Sundhedshuset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning. 
 

 

 
 


