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Anbefalinger til kommunerne om generel 
sundhedsfremme og forebyggelse til ældre

➢ Publikationen indeholder anbefalinger til, hvordan kommuner kan   
arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme til ældre borgere. 

➢ Suppleret med cases og eksempler på indsatser fra kommuner, der 
kan inspirere andre kommuner til dette arbejde. 

➢ Målrettet kommunale ledere og planlæggere, der har ansvar for 
forebyggende initiativer for ældre i kommunerne. – men også værd at 
læse for udgående medarbejdere.

Side 3



➢ Mange ældre forbinder et godt ældreliv med at kunne fortsætte med 
at leve det liv, som de har været vant til. For de fleste betyder det et 
liv med:

− relationer. At have et velfungerende socialt liv med nære relationer og 
mulighed for følelsesmæssig og praktisk støtte i hverdagen

− meningsfuldhed. At leve et liv, der giver mening for den enkelte, uanset 
helbred og evt. skavanker, hvor man bruger sine erfaringer og evner i 
samspil med andre

− autonomi. At have indflydelse på eget liv og træffe egne beslutninger
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Gode ældreliv med trivsel og sundhed



Hvorfor fokus på forebyggelse og sundhedsfremme målrettet ældre? 

➢ Et godt fysisk og mentalt helbred er en vigtig forudsætning for et godt liv som ældre.
➢ Mange ældre ønsker at ændre deres sundhedsadfærd fx vil over halvdelen, der ryger, 

gerne holde op, Mange ældre vil gerne være mere fysisk aktive og spise mere sundt 
(Ældreprofilen 2019).

I planlægningen af forebyggelsesindsatser målrettet ældre, er det vigtigt at: 

➢ Tage hensyn til, hvad der motiverer den enkelte
➢ Tage hensyn til den livsfase, som den ældre befinder sig i 
➢ Tilpasse indsatsen individuelt
➢ Fokusere på at gøre den ældre mere selvhjulpen og bevare funktionsevnen, så man 

styrker den enkeltes autonomi.
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HVORFOR forebyggelse og sundhedsfremme 
målrettet ældre? 
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Sund aldring og funktionsevne

Inspireret af WHO 2015 (Aldring og sundhed)

➢Sund aldring – bred forståelse

➢WHO: en proces, hvor ældres 
funktionsevne og kapacitet udvikles og 
vedligeholdes, således at trivsel 
fastholdes i høj alder

➢Fra fravær af sygdom til fokus på fysisk, 
psykisk og social funktionsevne og 
helbred, der gør det muligt at gøre det, 
der er værdifuldt for den enkelte

➢Mange ældre oplever god 
funktionsevne højt op i alderen

➢Men mange faktorer kan påvirke 
funktionsevne over hele livsforløbet



➢ Er forankret i servicelovens §79a

➢ Formål: Gøre det lettere at arbejde med kvalitet og en systematisk tilgang til at tage hånd om 
ældre, der viser tegn på social, mental og fysisk mistrivsel

➢ Indeholder ikke nye krav til opgaveløsningen

➢ Altid tage udgangspunkt i borgerens livssituation, forhold, ønsker og behov

➢ Ikke en tjekliste, men forslag til temaer, der kan tages op i besøget

➢ Danne afsæt for diskussioner og læring

➢ Inspiration til at udvikle eksisterende praksis og afprøve nye metoder og indsatser
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Vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre



➢ Fordi der ikke tidligere har været en vejledning, men alene en lang 
række inspirationsmaterialer – med vejledningen sættes der en 
national retning for arbejdet hvad angår fx sundhedspædagogik og 
sundhedskompetencer

➢ Fordi det er vurderet, at man vil kunne løfte kvaliteten gennem 
fælles retningslinjer på samme måde som sundhedsplejen arbejder 
efter samme overordnede retningslinjer

➢ Det sætter nogle rammer, der kan folde potentialet ud

➢ Det er det naturlige skridt efter kravet om kvalitetsstandarder – vi 
har forladt ”de 1000 blomster”
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Hvorfor en vejledning?



Vejledningen:

➢ Bygger videre, samler op og supplerer tidligere publikationer

➢ Er operationel ind i egen praksis og giver overblik

➢ Giver bud på teorier og metoder, der kan udvikle praksis fx
ved at reflektere over rådgiver/vejleder-rollerne:

➢ Hvilke spørgsmåls-typer understøttede rådgiver-rollen, og hvilke 
understøttede vejleder-rollen i det besøg, jeg lige har været på? 

➢Hvad virkede hvornår? Hvor godt fik jeg borgeren med? Hvad kan jeg 
udvikle på?
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Vejledningen ift. øvrige publikationer
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Vejledningen – proces og indhold
➢ Referencegruppe: SUFO, KL, Ældre Sagen, Danske Ældreråd og 

Marselisborg Consulting har bidraget med rådgivning og inspiration

➢ Vejledningen er målrettet forebyggelseskonsulenter, men også ledelse og 
politikere

➢Bygger på litteraturstudie og ti kommunale erfaringer af VIVE

➢Vejledningen er opdelt i fire kapitler:

➢Før besøget
➢Under besøget – Kommunikation
➢Under besøget – Temaer
➢Efter besøget

www.sst.dk/da/Viden/AEldre/Forebyggelse-blandt-aeldre/Forebyggende-
hjemmebesoeg

http://www.sst.dk/da/Viden/AEldre/Forebyggelse-blandt-aeldre/Forebyggende-hjemmebesoeg


➢ Når man træder ind over dørtærsklen til andre mennesker liv – og 
ind i deres livsverden 

PIET HEIN
Den som med sin pegepind 

terper os sin lære ind
lukker døren til fornuften
med sin pegepind i luften.
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Den etiske fordring


