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Sundheds- og Ældreministeriet har den 21. december 2015 sendt udkast til 

bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de 

forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a samt § 139, stk. 2. i 

høring. Bekendtgørelsen udmønter de to myndighedsbestemmelser, der indgår 

i lov om ændring af lov om social service, som handler om målretning af de 

forebyggende hjemmebesøg. Ergoterapeutforeningen har følgende 

kommentarer til bekendtgørelsen: 

 

Tilrettelæggelsen af forebyggende hjemmebesøg 

Ergoterapeutforeningen finder det positivt, at kommunerne får mulighed for en 

fleksibel tilrettelæggelse af tilbuddet, samt det bliver muligt for kommunerne at 

tilbyde et eller flere kollektive arrangementer, der kan erstatte det forebyggende 

besøg i borgerens hjem for de borgere, der ikke ønsker at få et besøg hjemme. 

De forebyggende hjemmebesøg skal bedst muligt nå de relevante målgrupper. 

Ergoterapeutforeningen vil dog understrege, at der er faglige argumenter for at 

komme i den ældres hjem, dels for at kunne etablere en mere fortrolig relation 

til den enkelte, og dels for at kunne foretage en helhedsorienteret vurdering af 

den ældres hverdagsliv. Kollektive arrangementer kan og skal derfor ikke 

erstatte besøg hos den enkelte. 

 

Sammentænkning med andre forebyggelsestiltag  

Ergoterapeutforeningen støtter, at de forebyggende hjemmebesøg skal 

sammentænkes med øvrige relevante forebyggelsestiltag herunder 

forebyggelsesindsatser efter sundhedsloven. Ergoterapeutforeningen vil gerne 

understrege, at der er godt belæg for at sige, at de forebyggende hjemmebesøg 

har betydning for ældre menneskers magt over hverdagen. Tidlig indsats og 

vejledning, der udøves af medarbejdere med specialiseret faglig viden, er også 

effektiv for at kunne forebygge. Her er de forebyggende hjemmebesøg en af de 

få metoder, man har for alle ældre. Derfor er det vigtigt, at forebyggende 

hjemmebesøg ikke erstattes af andre forebyggelsesindsatser i kommunerne. 

 

Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg 

Ergoterapeutforeningen finder det positivt, at kommunerne skal gøre rede for 

deres indsats i forhold til de forebyggende hjemmebesøg i kvalitetsstandarder, 

og at kvalitetsstandarden skal indeholde beskrivelse af; 1) indhold og formål 
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med indsatsen, 2) hvilke andre former for forebyggende indsatser, der skal 

tilbyde i stedet for det individuelle besøg, og 3) hvordan kommunerne opfylder 

forpligtelsen til at tilbyde behovsbestemte hjemmebesøg til særlige 

risikogrupper i alderen 65 år til 79 år.  

 

Forebyggende hjemmebesøg er med til at vedligeholde ældre mennesker som 

aktive og selvhjulpne i hverdagen, ligesom behovet for hjemmehjælp og 

plejehjem mindskes ved målrettede gentagne besøg. Derfor mener 

Ergoterapeutforeningen, at der er god faglig grund til at styrke de forebyggende 

hjemmebesøg i kommunerne, og at kvalitetsstandarderne kan være med til at 

sikre, at der sker en øget indsats for risikogrupperne.  

 

Venlig hilsen 

 
Tina Nør Langager  

Formand, Ergoterapeutforeningen  

 

 

 


