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Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service 

(Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) 

Danske Ældreråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til ovennævnte lovforslag. 

 
Danske Ældreråd finder, at lovforslagets intention om at styrke indsatsen mod ensomhed 
blandt ældre er særdeles vigtig, da ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for den 
enkelte og være lige så skadelig som en række sygdomme.  
 
Danske Ældreråd mener, at det kan være fornuftigt at lave en målrettet indsats i forhold til de 
70-årige alene-boende borgere for at kunne opspore isolation og ensomhed, men savner 
dokumentation for, at alene-boende i netop denne aldersgruppe udgør en særlig risikogruppe, 
da ordningen jo også indebærer en afskaffelse af tilbud om forebyggende hjemmebesøg til 
gruppen af 81-årige. 
 
I forbindelse med de ændringer i lovgivningen om forebyggende hjemmebesøg, som trådte i 
kraft i 2016, udsendte Sundhedsstyrelsen i 2017 en guide med redskaber til opsporing til 
kommunerne. Guiden beskriver 18 risikosituationer og -faktorer for ældre i særlig risiko for 
nedsat funktionsevne. Danske Ældreråd er ikke bekendt med, at der er gennemført en 
kortlægning af, hvordan kommunerne har valgt at implementere ændringerne i deres 
kvalitetsstandarder, herunder hvilken vægt de ovennævnte risikosituationer og –faktorer 
tillægges. Danske Ældreråd hører bl.a., at mange kommuner har valgt at tilbyde besøg til 
ældre borgere, som har mistet en ægtefælle, og vi så derfor også gerne, at der forud for ny 
lovgivning på området var gennemført en kortlægning af kommunernes kvalitetsstandarder og 
opsporingsmekanismer, bl.a. for at belyse, om kommunerne allerede har fokus på alene-
boende og ensomme ældre.  

 
Danske Ældreråd anbefalede i forbindelse med den tidligere målretning af de forebyggende 
hjemmebesøg i 2016, at der blev gennemført en evaluering af ordningens virkningen efter to år. 
Danske Ældreråd vil i forlængelse heraf opfordre til, at den nu foreslåede målretning, hvis den 
gennemføres ved lov, evalueres sammen med resten af servicelovens § 79 a to år efter lovens 
ikrafttræden. 
 
På vegne af Danske Ældreråds bestyrelse, 
 
 
Lise Sørensen, 
Konsulent i Danske Ældreråd. 
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Danske Ældreråd er landsorganisation for de lovbefalede ældreråd i kommunerne. Formålet er at varetage ældrerådenes interesser og 
at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke. 
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