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Høringssvar 

Høringssvar fra Ergoterapi Fagligt Selskab for Geriatri og Gerontologis bestyrelse 

vedrørende Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre.  

 

Det er en konstruktiv vejledning, der med de mange temaer får beskrevet hvor komplekst et 
forebyggende hjemmebesøg kan være. Det er positivt med de mange eksempler på spørgsmål, 
der kan være med til at styrke den enkeltes refleksion over eget arbejde og hvordan man som 
medarbejder selv omtaler / spørger ind til de enkelte relevante emner. 
 
Vejledningen beskriver, at det kræver en faglig kompetent medarbejder, som har erfaring med 
ældre og tidlig opsporing. Vi finder også, at det igennem vejledningen bliver tydeligt, at det 
forudsætter medarbejdere, som er dygtige til det relationelle arbejde, hvor respekten for de 
mennesker, som han/hun skal besøge, træder tydeligt frem. Der beskrives meget fint at en 
væsentlig del af opgaven, er at tage udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov bl.a. via 
tailoring og inddragelse af borgerens ressourcer i samtalen. 
  
ICF-modellen giver et godt grundlag for, at en ergoterapeut kan varetage opgaven. Samtidig kan 
ICF modellen sikre at forebyggelseskonsulenten kommer omkring de faktorer, der kan have 
indflydelse på borgers livssituation, muligheder og begrænsninger.  
  
Det er positivt, at der i afsnit 2.1 bliver tydeliggjort behov for øget opmærksomhed på 
stigmatisering og respekt for privatlivet.  
  
I afsnit 2.2 beskrives samarbejdspartnere, her kunne der under kommunale aktører med fordel 
tilføjes pårørendevejledere.  
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Under afsnit 4 beskrives under temaer i de forebyggende hjemmebesøg at 
forebyggelseskonsulenten ikke blot skal lytte, men også bruge sine sanser til at observere og have  
fokus på borgerens adfærd. Her er det vel ikke blot sanser, der skal i spil?  - men i høj grad 
medarbejderens faglighed.  
  
Under Afsnit 4.2 Kognitive udfordringer, beskrives der, at forebyggelseskonsulenten kan henvise til 
kommunens tilbud om demensudredning. Da dette er en speciallægeopgave, kan vi anbefale, at 
der i stedet står at ”forebyggelseskonsulenten kan henvise til kommunens demenskoordinator mhp 
at motivere til udredning”  
  
Det er positivt, at det anbefales, at de borgere der ikke møder op til de kollektive tilbud, skal 
tilbydes individuelle besøg i hjemmet. Dette er ikke praksis i alle kommuner. Vi har erfaret, at en 
del af de borgere, der ikke møder op til kollektive arrangementer, formentlig har færre ressourcer 
generelt set og derved behov for et forebyggende individuelt hjemmebesøg.   
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