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kære borger i silkeborg kommune
Ældreudvalget har fastsat en række kvalitetsstandarder for pleje og 
praktisk hjælp, madservice og i forhold til det at bo på plejecentre. 

I kvalitetsstandarderne finder du information om dine muligheder for 
hjælp, ligesom de beskriver serviceniveauet for hjælpen. Serviceniveauet 
er bestemt af byrådets politikere. Derudover kan du læse om, hvad du kan 
forvente af de medarbejdere og leverandører, der hjælper dig i det daglige, 
og hvad der forventes af dig.

Vi vil gerne støtte dig i at leve et trygt og meningsfyldt liv. Det gør vi, 
fordi vi tror på, at vi ved at hjælpe dig til at kunne selv, bidrager til, 
at du opretholder et selvstændigt og værdigt liv. Derfor arbejder vi 
med rehabilitering, hvor vi støtter dig i at udvikle og vedligeholde de 
hverdagsfærdigheder, der gør det muligt for dig at være aktiv. 

De politisk fastsatte kvalitetsstandarder fastlægger en ramme for 
serviceniveauet i Silkeborg Kommune. Vores udgangspunkt er, at det 
enkelte menneske er unikt., Og derfor behandler vi borgerne forskelligt 
for at behandle dem ens. Vi tager afsæt i dine ønsker, drømme og 
livssituation, når vi sammen med dig vurderer dit behov for hjælp. Vi tror 
på, det er sådan, vi får truffet de rigtige beslutninger og valg.  

Du skal selv, hvis du kan selv.

Det betyder, at du, hvis du ved brug af hjælpemidler, gennem træning, 
eller ved at dele opgaven ud over længere tid, kan klare dig selv helt eller 
delvist, så skal du selv.    

Vi håber, at kvalitetsstandarden kan blive et godt værktøj for dig og dine 
pårørende i jeres dialog med Silkeborg Kommunes medarbejdere. 

På Ældreudvalgets vegne

 
Jonas Sivertsen 
Udvalgsformand
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Hvad er formålet med et forebyggende 
hjemmebesøg?
Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er, at du og kommunens medarbejder drøfter din 
aktuelle livssituation med fokus på dine ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

Hvem kan få besøg?
Hvis du bor alene, tilbydes du et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 70 år.

Desuden tilbydes forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 75 og 80 år. Fra du er fyldt 82 år, 
tilbydes mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg.

Der er dog ikke mulighed for forebyggende hjemmebesøg:

• hvis du modtager både praktisk hjælp og personlig pleje eller

• hvis du bor på plejecenter.

Borgere over 65 år der  mister sin ægtefælle eller samlever, modtager et tilbud om forebyggende 
hjemmebesøg 6-8 uger efter, man er blevet alene.

Borgere fra 65 år, som er i særlig risiko i forhold til nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, 
har desuden mulighed for et forebyggende hjemmebesøg.
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Hvordan får jeg besøg?
Du modtager et brev fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen vedrørende forebyggende 
hjemmebesøg,

hvor der enten er en dato for besøget, eller hvor du skal kontakte det forebyggende team for at få 
et besøg. Dette afhænger af din alder.

Hvad omfatter tilbuddet?
Besøget varer fra ½ til 1 time. Du er velkommen til at lade en pårørende eller andre  
deltage i samtalen.

Det er din situation, der er udgangspunkt for samtalen. Samtalen kan handle om, hvordan du klarer 
din hverdag, f.eks. kost, bevægelse, bolig, sociale netværk og sundhedstilstand.

Hvis du ønsker det, kan du få råd og vejledning om sundhed og sygdom samt information 
om aktiviteter og forebyggende tilbud, herunder også tilbud, som frivillige organisationer 
tilrettelægger.

Har du et behov for støtte til at mestre din hverdag, kan den forebyggende medarbejder fortælle 
dig, hvor du kan få kontakt eller formidle en kontakt til den relevante instans.

Hvad omfatter tilbuddet ikke?
Under det forebyggende hjemmebesøg kan der ikke bevilges hjemmehjælp, madservice, træning 
eller hjælpemidler, men den forebyggende medarbejder kan formidle en kontakt til den relevante 
instans.

Hvordan ydes tilbuddet?
De forebyggende hjemmebesøg foretages af en sundhedsfaglig medarbejder, der har 
fysioterapeutisk, ergoterapeutisk eller sygeplejefaglig baggrund.
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Tavshedspligt
Den forebyggende medarbejder udarbejder efter hvert besøg et notat, som sikrer mulighed for at 
følge op på emner og aftaler. Medarbejderne har tavshedspligt.

Klageadgang
Der træffes ikke egentlige afgørelser under de forebyggende hjemmebesøg, og der er derfor ingen 
klageadgang.

Sundhed- og Omsorgsafdelingen
Kvalitetsstandarderne kan også ses på Silkeborg Kommunes hjemmeside silkeborgkommune.dk

Hvis du vil vide mere om dine muligheder for at få hjælp og støtte, er du velkommen til at kontakte 
Visitationsgruppen, tlf. 89 70 18 76.
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Nyttige telefonnumre: 

Myndighedssektionen ..............................................89 70 18 76

Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter ......89 70 36 50

Silkeborg Kommunes Borgerservice .....................89 70 10 00
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