3. marts 2020

Att. Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse
fob@sst.dk

Høringssvar – Vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre
Tak for muligheden for at indgive høringssvar til vejledningen.
Danske Ældreråd har været glade for at være repræsenteret i Sundhedsstyrelsens
referencegruppe i arbejdet med vejledningen.
Sundhedsfremme og forebyggelse blandt ældre er en mærkesag for Danske Ældreråd, og vi
mener, at de forebyggende hjemmebesøg her spiller en nøglerolle i at identificere, hvem der
særligt har behov for en forebyggende indsats, og i at rådgive og oplyse om eksisterende
aktivitetsmuligheder i lokalområdet.
Derfor er det glædeligt, at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en faglig vejledning, som virker
meget anvendelsesorienteret og forhåbentlig kan være en støtte for planlægning og for de
medarbejdere, som foretager de forebyggende hjemmebesøg. Der er ikke mindst positivt
med veldokumenterede henvisninger til gode erfaringer og forskningsresultater.
Danske Ældreråd har udarbejdet enkelte ændringsforslag, som fremgår af vedlagte bilag.
Danske Ældreråd mener, der er brug for mere viden om, hvilke tiltag der virker bedst i de
forebyggende hjemmebesøg og bifalder derfor, at det i Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til
handlingsplan for ”Det gode ældreliv med trivsel og sundhed” fra december 2019 anbefales
at foretage en evaluering af de forebyggende hjemmebesøg. Vi finder det bekymrende med
den store variation mellem kommunerne i ordningens tilrettelæggelse og andelen af ældre
borgere, der modtager tilbuddet (data fra Danmarks Statistik viser en variation fra 1-2 % til
næsten 40% af de 75+-årige, som takker ja til tilbuddet). En del af forklaringen kan være
mangler i data. Danske Ældreråd efterspørger derfor bedre kvalitet i data for forebyggende
hjemmebesøg.
Vejledningen bør tage højde for, at resultaterne af en sådan evaluering efterfølgende kan
indarbejdes.
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