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Høring over udkast til bekendtgørelse om de forebyggende 
hjemmebesøg 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar i 
forbindelse med bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitets-
standarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 
79 a samt § 139, stk. 2.  
 
Når en sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel tager ud på 
et forebyggende hjemmebesøg, giver det den bedste mulighed for at 
vurdere borgerens helhedssituation i eget hjem fremfor i et kollektivt 
tilbud i et kommunalt lokale. Derfor mener vi, at hjemmebesøget er 
det bedste tilbud. 
 
Overordnet set finder vi, at den nye bekendtgørelse er positiv. Særligt 
er det godt, at borgere, der takker nej til kollektive arrangementer, nu 
skal tilbydes et individuelt besøg i hjemmet. Vi mener, at det er med 
til at sikre den enkelte borger de bedste muligheder for at modtage et 
forebyggende tilbud, der er bedst målrettet den enkeltes situation.  
 
 
Kvalitetsstandard 
 
Det er afgørende at målrette tilbuddet til de borgere, der er i den en-
kelte kommune. Derfor mener vi, at det er nødvendigt at forpligte 
kommunalbestyrelserne til at inddrage borgerne i udviklingen af kvali-
tetsstandarden særligt i forhold til serviceinformationen til borgerne. 
Det kan medvirke til at øge relevansen af informationen og forståelig-
heden heraf, hvilket kan medføre, at flere borgere vil tage imod tilbud-
det. 
 
Men vi finder det problematisk, at der ikke er en overordnet indholds-
beskrivelse. Dette både i forhold til indholdet i kvalitetsstandarden, 
men også i forhold til selve indholdet i det forebyggende hjemmesøg 
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såvel som de alternative forebyggende tilbud. Uden en konkret be-
skrivelse er der stor risiko for, at praksis bliver meget uensartet på 
tværs af kommunegrænser. Derfor mener vi, at det vil tjene borgerne 
bedst, at der defineres et minimum indhold af henholdsvis forebyg-
gende hjemmebesøg samt de alternative forebyggende tilbud. Vi fin-
der det vigtigt, at kvalitetsstandarden såvel som indholdsbeskrivelsen 
altid bygger på den nyeste viden om den bedste praksis, så de fore-
byggende tiltag lever op til en vis standard på tværs af alle landets 
kommuner. Det er i høj grad vigtigt, at information om indholdet, og 
hvad det betyder for den enkelte borger, også fremgår tydeligt af in-
formationen til den enkelte borger. De skal kunne se, at det kommu-
nale tilbud er en hjælp til dem, og det skal være klart, hvad forskellen 
på et hjemmebesøg og et kollektivt arrangement er for den enkelte. 
 
Borgere med andre behov 
 
Dansk Sygeplejeråd er bekymret for, om alle borgere med behov for 
forebyggende tiltag bliver dækket ind i den nye bekendtgørelse. Her-
under kan der f.eks. være borgere, der i første omgang accepterer et 
alternativt tilbud, men som alligevel ikke kommer til den aftalte tid. Vi 
finder det vigtigt, at kommunerne i den situation forpligtes til at tilbyde 
et efterfølgende individuelt forebyggende hjemmebesøg.  
 
Det er hverken i serviceloven eller i bekendtgørelsen klart, hvem bor-
gere i særlig risiko for at få nedsat funktionsevne er. Målgruppen bør 
præciseres, så den f.eks. dækker borgere, der er udsat for tab af æg-
tefælle og flytning. Samtidig er det uklart, hvordan kommunerne vil 
identificere borgere i særlig risiko. Her mener vi, at der bør laves en 
vejledning baseret på den bedste viden på området til gavn for bor-
gere såvel som sundhedspersonale. 
 
Dansk Sygeplejeråd finder det positivt, at borgere under 80 år nu 
også har ret til forebyggende tiltag ud over det forebyggende hjem-
mebesøg, kommunerne skal tilbyde alle borgere i deres fyldte 75. år, 
såfremt de er i særlig risiko. Samtidig er vi dog bekymrede for, at bor-
gere, som ikke er fyldt 65 år, kan være i særlig risiko uden at være 
omfattet af andre regler og tilbud. Her finder vi hensynet til den enkel-
tes behov vigtigere end hensynet til alder, hvilket der bør tages højde 
for i den kommunale praksis. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Grete Christensen 
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