
Forebyggende 
hjemmebesøg



Rudersdal Kommune 
tilbyder dig et forebyggende 
hjemmebesøg

Du har mulighed for at modtage et 
forebyggende hjemmebesøg, hvor 
en medarbejder besøger dig i dit 
hjem.

Besøget er en samtale om, 
hvordan du trives og klarer daglig-
dagen samt de udfordringer der 
kan opstå.

Hvad kan du bruge samtalen/        
besøget til?

Du kan:

• Få mulighed for en time, hvor du 
stopper op og reflekterer over 
hverdagen og livet 

• Få råd og vejledning om fx. 
trivsel, kost, motion, helbred, 
bolig, økonomi og aktiviteter i 
kommunen

• Få informationer om hvilke 
muligheder, der er for hjælp til fx. 
personlig pleje, madudbringning 
og hjemmehjælp 

• Få formidlet kontakt til fx. hjæl-
pemiddelsområdet, hvis du har 
brug for hjælpemidler.  

Samtalen er fortrolig og medarbej-
deren har tavshedspligt. Besøget 
varer typisk en time. 

Tilbuddet gives som følge af Lov 
om social service.

Det Forebyggende Team består af 
ergoterapeuter, fysioterapeuter og 
sygeplejersker. 

Med venlig hilsen 

Det Forebyggende Team



Hvem kan få besøg

Når du er 75 år 
Vil du få du en invitation til et
inspirationsmøde om sundhed og 
trivsel samt tilbud om et forebyg-
gende hjemmebesøg. 

Når du er 80+ år
Det år du fylder 80 år, tilbydes du 
igen et besøg, og herefter vil du 
hvert år modtage brev med tilbud 
om et besøg. 

Er du mellem 65 og 79 år: 
I den periode har du mulighed for 
at få et forebyggende besøg hvis:

• Ægtefælle/samlever er død 
indenfor de seneste tre måneder

• Ægtefælle/samlever er flyttet på 
plejehjem indenfor de seneste tre 
måneder

• Er udskrevet fra hospital og ikke 
har kontakt til eksempelvis hjem-
mepleje

• Er flyttet til kommunen for nylig 
og har ikke et lokalt netværk

• Har fået en eller flere syg-
domme, som påvirker din livsfø-
relse.

Hvis du har behov for et besøg skal 
du selv kontakte Det Forebyggende 
Team.Se kontaktoplysninger på 
bagsiden.

”Jeg tænkte først, hvad skal jeg dog tale 
med den dame om... Men det er det 
bedste, jeg har gjort for mig selv i lang tid” 
(Kvinde på 78 år).
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”Selv om der ikke var noget alvorligt, vi 
talte om, var det alligevel dejligt at få 
talt det igennem” (Mand 82 år)

”Jeg har haft et godt liv, så hvis jeg 
skulle dø nu, ville det være ok, men 
jeg er jo så pokkers nysgerrig, så jeg 
vil gerne være med lidt endnu” 
(Kvinde 93 år)


