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Lov om Social Service § 79A
(Forebyggende hjemmebesøg)
Forebyggelseskonsulent – Ansat i Borgerrettet
forebyggelse
Esbjerg kommune tilbyder borgere forebyggende
hjemmebesøg via 3 forskellige indsatser, dog undtagen
borgere, der modtager både praktisk hjælp og personlig
pleje efter lov om social service § 83, samt borgere der
bor i plejebolig:
1. Borgere mellem 65-79 år som er i særlig risiko for
at få nedsat social, fysisk eller psykisk
funktionsevne.
2. Borgere der er 75 år Hensigten med besøget er
en afklaring af behov for eventuel fremtidig besøg,
frem mod borgeren fylder 80 år.
3. Borgere der er fyldt 80 år tilbydes forebyggende
hjemmebesøg x 1 årligt.
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Forebyggende hjemmebesøg hos ægtepar
• Er begge omfattet af målgruppen, tilbydes de
begge forebyggende hjemmebesøg.
 At støtte borgeren i at mestre hverdagslivet.
 At understøtte borgeren i det gode og sunde seniorliv.
 At skabe tryghed og trivsel generelt og i forhold til at
borgeren føler tryghed i eget hjem
 At yde råd og vejledning om aktiviteter,
støttemuligheder og sund levevis
 At raske forbliver raske
 At drøfte emner der har betydning for hverdagen.
 At samtalen tager udgangspunkt i borgerens
livssituation/miljø/kultur.
 At samtalen tager udgangspunkt i det for borgeren
væsentligste
 At borgeren oplever besøget som givende og
inspirerende i forhold til egenmestring.
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Borgeren tilbydes besøg efter gældende lovgivning. Se
Faglig standard for forebyggende hjemmebesøg.
Besøgene tilbydes pr. brev med tidspunkt og dato.
Der er udarbejdet et standardbrev samt
informationsskrivelse til borgerne.
Varighed af et besøg er ca. 1 time. Ved ægtepar kan
afsættes 1½ time.
Borgerne skal oplyses om at der skrives besøgsnotat.
Borgerne kan få adgang til at læse deres besøgsnotat i
Care via borgerportalen.
Der forefindes faglig standard for besøgene – Se faglig
standard for Forebyggende hjemmebesøg.
Besøgene kan evt. tage udgangspunkt i en samtaleguide
og/eller tematiserende pjecer i forhold til
sundhedsfremme og forebyggelse.

Fleksibilitet

Et forebyggende hjemmebesøg tilbydes som fælles
arrangement eller som et individuelt besøg i borgerens
eget hjem.
Borgerens individuelle behov afgør hvor ofte der tilbydes
besøg.

Leverancesikkerhed

Særlige forhold

Kontrol/opfølgning

Det forebyggende hjemmebesøg skal afholdes med
mindre borgeren selv afslår tilbuddet herom. Jf.
gældende lovgivning.
Hos borgere, hvor andre instanser/forvaltninger f.eks.
hjemmevejledere eller demensteamet kommer i
hjemmet samt borgere der er bevilliget §83 a, vurderes
det individuelt om besøget skal tilbydes/udføres.
Borgeren har mulighed for at få indsigt i deres egen
journal via Borgerportalen.
Kvalitetssikring:
Der udarbejdes 1 x årligt notat om de forebyggende
hjemmebesøg.
Der udarbejdes årsplan for kommende år.
Der udarbejdes månedsvis status over borgergrundlag.
Venteliste kan forekomme.
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