
1. Forebyggende hjemmebesøg. 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 79a

Målgruppe Tilbud om forebyggende hjemmebesøg er lovpligtigt til følgende 
målgrupper:

1. Borgere i alderen 65 år – 81 år, som er i særlig risiko for at 
få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne og som 
bor i kommunen.

2. Borgere i kommunen, der bor alene og som er fyldt 70 år.
 

3. Alle borgere i deres fyldte 75. og 80. år, som bor i 
kommunen

4. Alle borgere på 82 år og derover, som bor i kommunen. 

Målgruppe 1 forstås som borgere på 65-81 år, der er i en 
vanskelig livssituation eller som har været igennem 
belastende livsforandrende begivenheder, som f.eks. tab af 
ægtefælle, alvorlig sygdom i den nærmeste familie eller 
hospitalsophold. 
Det kan også være borgere, der har et overforbrug af 
alkohol, borgere med sansetab eller borgere, der er isoleret 
i særlig grad m.fl.

Borgere, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp 
efter Lov om social service § 83 undtages fra ordningen om 
forebyggende hjemmebesøg, da den forebyggende indsats er en 
del af den ydelse, borgeren allerede modtager.

Formål og indhold Det overordnede formål med det forebyggende hjemmebesøg er 
at yde en forebyggende og sundhedsfremmende indsats overfor 
ældre borgere ved blandt andet også at rådgive og vejlede om 
aktiviteter og støttemuligheder med henblik på øget tryghed og 
trivsel blandt ældre.

Det forebyggende hjemmebesøg skal give grundlag for en 
struktureret og helhedsorienteret samtale om den ældres 
livssituation. Det drejer sig om livssituationen i bred forstand og 
med fokus på bedst mulig udnyttelse af de ressourcer, der kan 
støtte den ældre i at bevare sin livskvalitet og selvstændighed.  

Samtalen skal derfor overvejende handle om, hvordan den ældre 
mestrer sin tilværelse. Samtalen kan dreje sig om dagligdagen, 
den ældres trivsel, socialt netværk, bolig, nærmiljø, 
sundhedstilstand, funktionsevne, aktiviteter og interesser. 
Samtalen kan også berøre eksistentielle emner som sorg, tab, 
identitet, isolering og døden.  Det er borgeren selv der sætter 
talerammen.

I samtalen kan der motiveres, vejledes og rådgives om forskellige 
forebyggende og aktiverende tilbud i frivilligt, kommunalt eller 



privat regi. Efter behov kan der vejledes om social- og 
sundhedsområdets tilbud, boligtilbud m.v. 

Derudover skal det forebyggende hjemmebesøg for gruppen på de 
75 årige borgere, bruges til afklaring af behovet for fremtidige 
besøg til borgeren fylder 80 år og igen fra 80 til 82 år.

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes desuden borgere, der er 
fyldt 70 år og som bor alene. Formålet er at opspore og forebygge 
ensomhed, samt styrke opsporingen af ældre i risiko for nedsat 
social, psykisk og fysik funktionsevne, som ikke har nærtstående i 
hverdagen, som kan bistå dem.

Lovgivningen giver mulighed for at tilbuddet om det forebyggende 
hjemmebesøg kan foregå som en individuel samtale i eget hjem 
elle som et kollektivt arrangement. Begge dele er en valgfri 
mulighed for borgeren.

Tilbuddet gives ved direkte henvendelse til borgerne i e-boks eller 
pr. brev, hvis borgeren er fritaget for e-boks.

Ydelsens omfang Målgruppe 1: Tilbud om forebyggende hjemmebesøg efter behov 
til alle borgere i alderen 65 – 81 år som er i særlig risiko for at få 
nedsat funktionsevne.

Målgruppe 2: Tilbud om forbyggende hjemmebesøg til alle 
borgere, som bor alene fra deres fyldte 70 år

Målgruppe 3: Tilbud om ét forebyggende hjemmebesøg i det fyldte 
75. og 80. år. 

Målgruppe 4 Tilbud til alle borgere på 82 år og derover om mindst 
ét forebyggende hjemmebesøg om året.

Hvem levere ydelsen Ydelsen leveres overvejende af kommunens 
forebyggelseskonsulenter samt rehabiliteringsteam. Visitationen 
vurderer og henviser borgere, som er i særlig risiko til 
rehabiliteringsteamet. Ligeledes kan borgere henvises via 
Visitationen fra Handicap og Psykiatri, Gadeteam og funktioner fra 
enheder.

Egenbetaling Ydelsen er gratis for borgeren

Kvalitetsmål At kommunens borgere i målgrupperne tilbydes de lovpligtige 
besøg. 
At der dokumenteres i overensstemmelse med gældende regler 
for landsdækkende statistik om tilbudte og gennemførte 
hjemmebesøg pr. år.  


