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Kvalitetsstandard 

 

Forebyggende hjemmebesøg 

1. Hvad er ydelsens 

lovgrundlag? 

Lov nr. 1576 af 15. december 2015 

2. Hvilket behov 
dækker ydelsen? 

- At styrke den forebyggende og 
sundhedsfremmende indsats overfor ældre ved 
at skabe tryghed og trivsel. 

- Yde råd og vejledning om aktiviteter og 
støttemuligheder. 

- Gøre den ældre opmærksom på eksisterende 
hjælpeforanstaltninger, som vil kunne forebygge 
og løse eventuelt senere behov for hjælp. 

- At styrke den ældre til at mestre sin tilværelse. 
- At styrke den ældre til at bevare/opbygge sit 

social netværk. 
       

3. Hvad er formålet 
med ydelsen? 

- At den ældre bedre kan udnytte egne ressourcer 
og bevare sit funktionsniveau længst muligt. 

- Tidlig opsporing i forhold til fysiske, sociale og 

psykiske symptomer med henblik på en tidlig 
indsats. 

 

4. Hvilke aktiviteter 

indgår i indsatsen? 

Forebyggende samtale med baggrund i 

sundhedsfremme og forebyggelse, ud fra en 
samtaleguide, hvor bl.a. følgende emner indgår: 

- Dagligdagen 
- Interesser/aktiviteter 
- Socialt netværk 

- Bolig 
- Trivsel 

- Helbred 
- Belastende livsforandringer 
 

5. Hvem kan 
modtage ydelsen? 

Borgere i alderen 65-79 år, som er i særlig risiko for 
at få sociale, psykiske eller fysiske problemer.  

Nyblevne enker/enkemænd fra det fyldte 65 år. 
Borgere på 75 år. 

Borgere på 80 år og opefter. 
Borgere, der modtager både personlig pleje og 
praktisk bistand, tilbydes ikke et forebyggende 

hjemmebesøg. 

6. Kollektive 
arrangementer: 

Fællesarrangementer kan indgå som et supplement  
til et forebyggende hjemmebesøg, men kan ikke 
erstatte et 

besøg. Arrangementet kan bruges til en generel 
information om sundhedsfremme og forebyggende 

tiltag i kommunalt, frivillig og forenings regi. 
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7. Hvem leverer 

ydelsen? 

Kommunens forebyggende sundhedskonsulenter 

8. Kompetencekrav 

til udføreren? 

- Har en sundhedsfaglig uddannelse. 

- Viden om kommunens sundheds- og sociale 
tilbud  såsom personlig og praktisk bistand, 

hjælpemidler, boligindretning, personligt tillæg 
m.v. samt frivillige organisationers og 

foreningers tilbud om aktiviteter. 

9. Hvad koster 

ydelsen for 
brugeren? 

Ydelsen er gratis. 

10. Hvad er 
kommunes 
kvalitetsmål? 

At 90 % af de besøgte er tilfreds med ydelsen. 

11. Hvordan følges 
op på ydelsen? 

 

13. Er der særlige 

forhold at tage 
hensyn til? 

Har tavshedspligt. 

14. Er der 
klagemulighed over 
vurderingen af 

indsatsens omfang? 

Nej 

 




