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FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG  
– En mulighed for at sætte fokus på dit liv 
Sundhedsvejlederne tilbyder besøg hos dig – også selvom 
du har det godt. Formålet med besøget er at sætte ind, 
før eventuelle problemer opstår.

Hvad kan du tale med sundhedsvejlederen om?
Samtalen tager udgangspunkt i din aktuelle livssituation, 
og det som er væsentligt for dig. 

Det kan eksempelvis være hverdag, trivsel, sociale net-
værk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

Samtalen er fortrolig, og sundhedsvejlederen har tavs-
hedspligt. Sundhedsvejlederen kan ikke bevilge hjælp 
eller ydelser, men kan fortælle dig om dine muligheder 
og henvise til rette person.   

Hvem kan få et besøg?
•  Fra 80 år får du tilbudt et forebyggende besøg 

mindst en gang om året.

•  Når du fylder 75 år, får du tilbudt et besøg. Du og 
sundhedsvejlederen vurderer i fællesskab, om der er 
behov for flere besøg, inden du fylder 80 år.

•  Fra 65 år får du tilbudt besøg, hvis du mister en 
samlever/ægtefælle.

Du kan desuden henvende dig 
•  Hvis du er bange for at falde. Årsagerne til fald er 

mange. Sammen kan vi spore os ind på, hvad der kan 
forebygge fald.



•  Hvis du har været indlagt på sygehuset, haft kontakt 
med skadestuen eller ambulatoriet. Du kan få hjælp til 
afklaring af eventuelle spørgsmål og drøfte hvad der 
er væsentligt for dig.

•  Hvis du har mistet en nærtstående og ønsker en  
samtale om tab og livsmod.

Du modtager tilbud om besøg i din digitale postkasse 
eller pr. brev.

Hvad sker der efter besøget? 
Sundhedsvejlederen noterer stikord fra besøget til brug 
ved næste besøg. 

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har 
behov for at tale med en sundhedsvejleder.

Lovgrundlag
Læs mere om lovgrundlaget i lov om social service § 79a

Vil du vide mere? 

Læs mere om de forebyggende hjem-

mebesøg på Vejle Kommunes hjemme-

side www.vejle.dk/hjemmebesog

Sundhedsvejlederne kan kontaktes 

på mail hjemmebesog@vejle.dk 

eller på telefon 76 81 80 96 

mandag-torsdag fra 8.30-10.00
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