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FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG
SERVICELOVENS § 79A
GÆLDENDE FOR 2020

POLITISK GODKENDT D. X/X 2019

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg:
Lovgrundlag

Lov om Social Service:
§ 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst ét årligt
forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år,
og som bor i kommunen, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ét forebyggende
hjemmebesøg til alle borgere, som bor i kommunen, i deres
fyldte 75. år og deres fyldte 80. år.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende
hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene i kommunen, i
deres fyldte 70. år.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende
hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år,
som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, og som bor i kommunen
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter
behov, jf. dog stk. 1 -3.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg.
Stk. 7. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler
om de kommunale forpligtelser efter stk. 1- 6, herunder om
samordning med andre generelle kommunale forebyggende og
aktiverende foranstaltninger og om andre måder at gennemføre det forebyggende hjemmebesøg på end ved besøg i hjemmet.

Målgruppe

Borgere som bor i Lolland Kommune, og som ikke modtager
både personlig og praktisk hjælp eller bor i plejebolig er målgruppe for forebyggende hjemmebesøg efter følgende alderskriterier:
Borgere på 82 år og ældre er målgruppe for tilbud om forebyggende hjemmebesøg mindst én gang årligt.
Borgere fra 65 år, som ikke modtager både personlig og praktisk hjælp eller bor i plejebolig. Tilbuddet gælder alle, men
med særligt fokus på dem som af den ene eller den anden årsag, er i en periode af deres liv, hvor de føler sig sårbare. Det
kan fx være pga. tab af ægtefælle, længere tids sygdom, forestående operation eller noget helt andet.

Formål







At bidrage til at borgere i målgruppen bedre udnytter
egne ressourcer og bevarer funktionsniveauet længst
muligt, herunder:
At bidrage til vedligeholde og styrke borgerens helbred
og funktionsniveau
At styrke borgerens lyst og handlekraft til at klare dagligdagens udfordringer
At støtte borgeren i at bevare og styrke sit sociale netværk
At yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder i Lolland Kommune
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Desuden har besøgene hos de enlige 70’årige, de 75 årige og
de 80 årige til formål at identificere borgere med særlige behov for en forebyggende indsats og dermed at afklare behovet
for fremtidige besøg inden 82s- årsalderen.
Henvendelsesform

Forebyggelseskonsulenterne sender brev med tilbud om et
forebyggende hjemmebesøg til borgere i målgruppen.

Ydelsens indhold

En målrettet og helhedsorienteret samtale der




tager udgangspunkt i borgerens hverdag og ønsker for
eget liv,
afdækker eventuelle sundhedsproblemer og udfordringer, som den enkelte borger oplever og
skaber fokus på borgerens egne ressourcer og muligheder for at have et så godt og selvhjulpent liv som muligt

Der gives råd og vejledning inden for følgende områder:




Sundhedsfremmende og forebyggende tiltag
Sociale aktiviteter i lokalområdet
Mulige hjælpeforanstaltninger i kommunen

Samtalen kan omhandle følgende emner:










Hvordan borgeren klarer sig i hverdagen
Trivsel - med fokus på ensomhed og demens
Aktiviteter/netværk
Ernæring med fokus på overvægt og undervægt
Funktionsevne med fokus på faldforebyggelse
Rygning og alkohol
Medicin
Bolig
Ønsker for fremtiden

Der tilbydes desuden efter behov:




Rejse-sætte sig test (vurdering af muskelstyrke i underkrop)
Vejledning i lette træningsøvelser
Måling af blodtryk

Under besøget vurderes endvidere behov for et eventuelt opfølgningsbesøg samt for borgere der endnu ikke er fyldt 82 år,
hvornår borgeren skal have næste tilbud om forebyggende besøg.
I vurderingen vil der især blive fokuseret på om der er:




Begyndende funktionstab
Tab af ægtefælle / samlever
Særligt behov for forebyggelse af faldulykker

Efter besøget dokumenteres samtalen i kommunens omsorgssystem med et kort notat, som borgeren er vidende om. Borgeren har mulighed for at læse hvad forebyggelseskonsulenterne skriver i omsorgsjournalen på sundhedsportalen
(www.lolland.dk/borgerportalen ).
Omfang

Samtalen ved et forebyggende hjemmebesøg forventes at tage ca. 1 time. Fælles arrangementer kan være af varierende
længde.

Tilrettelægning af indsats i forhold til de særlige risikogrupper

Borgere i risiko for at miste funktionsevne opspores via samarbejdspartnere og andre interessenter fx:
 praktiserende læger
 sygehus
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Kvalitetsmål

Opfølgning på kvalitetsmål

 kommunens visitationsenheder
 rehabiliteringsenheden
 frivillighedskoordinatorerne i åbne aktivitets- og træningscentre
 demenskonsulenter
 privat og kommunale hjemmepleje
 hjemmesygepleje
 høre- og synskonsulenter
 boligsociale medarbejdere
 ældrerådet
 frivilligcentre
 pårørende
 At alle borgere i de forskellige målgrupper får tilbud om
forebyggende hjemmebesøg
 At der afholdes minimum to fællesarrangementer årligt for
målgrupperne
 Udtræk fra omsorgssystem over udsendte tilbud om hjemmebesøg
 Egen registrering af fællesarrangementer
 Årsrapport om de forebyggende hjemmebesøg

www.lolland.dk
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