
Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg  

Formål Formålet med indsatsen er at understøtte borgerens 
sundhed og trivsel ved at: 

• Støtte borgerne til at bevare, styrke og udnytte egne
ressourcer

• Iværksætte forebyggende indsatser
• Rådgive og vejlede om muligheder og tilbud    
• Understøtte tidlig opsporing af sociale- og 

sundhedsmæssige problemstillinger 

Målgrupper Borgere der er berettiget til at modtage et tilbud om 
forebyggende hjemmebesøg: 

• Borgere der er fyldt 75 år 

• Borgere der er fyldt 80 år 

• Borgere i alderen 65 år-79 år som vurderes at være i
særlig risiko for at få nedsat social-, psykisk eller 
fysisk funktionsevne. Det drejer sig bl.a. om:

◦ Borgere som for nylig har mistet en samlever eller
ægtefælle 

◦ Borgere med alvorlig syg pårørende eller 
ægtefælle

◦ Borgere hvis funktionsevne af forskellige årsager 
er udfordret  

Kriterier for tildeling Tildelingen sker på baggrund af borgernes aldre samt en 
konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers 
behov. 

Det er en forudsætning for tildelingen, at borgeren ikke bor 
på plejecenter og ikke modtager hjælp og støtte til både 
personlig pleje og praktisk hjælp.  

Indsatsen kan 
omfatte 

Indsatsen er en struktureret og helhedsorienteret samtale 
der tager afsæt i borgerens aktuelle livssituation og behov. 
Samtalen vil typisk have fokus på eksempelvis: 

• Råd og vejledning om kommunale og frivillige 
muligheder for aktivitet, samvær og muligheder for 
hjælp og støtte i hverdagen. 

• Boligforhold 

• Sundhed og trivsel 



• Tidlig opsporing af funktionstab

• Motion, kost og velvære

• Medicin og kontakt til sundhedsvæsenet

Det forebyggende hjemmebesøg er som udgangspunkt 
individuelt og foregår i borgerens eget hjem. Kommune kan
dog vælge at tilrettelægge andre forebyggende indsatser 
som et alternativt til det individuelle besøg. Det kan 
eksempelvis være et kollektivt arrangement udenfor eget 
hjem med deltagelse af flere borgere. Borgerens deltagelse 
i et sådan arrangement er et tilbud, der kan erstatte det 
individuelle besøg i eget hjem. Ønsker borgeren ikke at 
deltage i et sådan arrangement, skal denne dog altid 
tilbydes et almindeligt individuelt besøg i eget hjem. 

Levering/omfang Borgere der fylder 75 år: får automatisk tilbud ét 
forebyggende hjemmebesøg i det år de fylder 75 år. 
Besøget tilbydes automatisk via brev. I brevet angives en 
dato for besøget.    

Borgere der fylder 80 år: får automatisk tilbud ét 
forebyggende hjemmebesøg, det år de fylder 80 år. 
Derudover tilbydes de automatisk ét besøg hvert 
efterfølgende år. Borgere, der for nyligt har mistet en 
samlever eller ægtefælle, får tilbud om at få fremskudt 
deres besøg. Besøget tilbydes automatisk via brev. I brevet
angives en dato for besøget.      

Borgere i alderen fra 65 – 79 år som vurderes at 
være i særlig risiko for at få nedsat social-, psykisk 
eller fysisk funktionsevne: Tilbydes besøg efter en 
konkret og individuel vurdering af behov. Besøgene tilbydes
borgeren efter henvendelse typisk fra fagpersonale, 
eksterne aktører, pårørende eller borgeren selv.

Borgere, der bor på plejecenter eller modtager hjælp og 
støtte til både personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem,
modtager ikke tilbud om forebyggende hjemmebesøg. 

Egenbetaling Tilbuddet er gratis for borgeren

Lovgrundlag Lov om Social Service § 79
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