Kvalitetsstandard for forebyggende
hjemmebesøg ”Seniorsamtaler”
1. Hvad er
ydelsens
lovgrundlag?

Lov om social service § 79 a.

2. Hvilket behov
dækker ydelsen?

Hvidovre Kommune tilbyder ældre borgere forebyggende hjemmebesøg,
herefter kaldet seniorsamtaler, med henblik på, at bidrage til borgernes
sundhed og sociale trivsel.

3. Hvad er formålet Formålet med seniorsamtalerne er, at støtte borgerne i at bruge egne
med ydelsen?
ressourcer og lokale tilbud, så de kan fortsætte den hverdag, de ønsker,
længst muligt. Borgerne modtager i forbindelse med seniorsamtalen råd
og vejledning om sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter og
støttemuligheder.
For afgrænsede risikogrupper af ældre borgere er formålet med
seniorsamtalerne desuden, at støtte borgerne i at fastholde eller
genvinde en god trivsel, når de har oplevet eller oplever en svær periode
i livet.

4. Hvad indgår i
ydelsen?

En seniorsamtale er en struktureret samtale om den ældres liv og
ressourcer. Samtalen lægger vægt på sociale forhold og på hvordan den
ældre kan fastholde eller forbedre sin trivsel og sundhed, både mentalt
og fysisk. Seniorsamtaler tilbydes både som individuelle samtaler og
som aktiviteter i grupper.
De individuelle samtaler er typisk uopfordrede, anmeldte besøg i
borgerens hjem.
De gruppebaserede seniorsamtaler er fælles arrangementer til alle
målgrupperne, og er et alternativ til et individuelt besøg i borgerens eget
hjem.

5. Hvilke værdier
Det har stor betydning, at der tages hensyn til de ældres individuelle
og holdninger skal forhold og behov i tilrettelæggelsen af både de individuelle samtaler og
ydelsen afspejle? gruppeaktiviteterne. Seniorsamtalerne bliver derfor tilrettelagt fleksibelt,
og de gruppebaserede tilbud har varierende indhold. Borgeren vælger
selv hvilken form for seniorsamtale, vedkommende ønsker.

6. Hvem kan
modtage ydelsen?

Følgende borgere modtager tilbud om seniorsamtaler:
1. Alle borgere tilbydes en seniorsamtale i det år, de fylder 75 år.

2. Borgere, der er fyldt 80 år, modtager et årligt tilbud om en
seniorsamtale.
3. Følgende særlige grupper mellem 65-79 år kan få tilbudt en
seniorsamtale ved behov:
-

Ældre, som har mistet nær pårørende

-

Ældre, med alvorligt syg nær pårørende

-

Ældre, der udskrives fra sygehus

-

Ældre, der afslutter rehabiliteringsforløb

Borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp efter § 83 i Lov
om social service tilbydes, ved behov, også seniorsamtaler, når de
falder indenfor ovenstående særlige grupper.
Hvis en borger på 65 år eller derover falder udenfor de afgrænsede
målgrupper, kan vedkommende alligevel tilbydes en seniorsamtale.
Dette kan ske på baggrund af en individuel og konkret vurdering af, at
vedkommende vil kunne profitere af tilbuddet.

7. Ydelsens
omfang?

I det år borgerne fylder 75 år, tilbydes de en seniorsamtale. Borgere på
80 år tilbydes årligt en seniorsamtale. De særlige grupper mellem 65-79
år tilbydes, ved behov, en samtale.
Tilbuddet til de særlige grupper bliver givet i forbindelse med, at
Hvidovre Kommune får viden om, at borgeren oplever belastninger, der
kan medføre nedsat fysisk, mental eller social trivsel.
Som udgangspunkt tilbydes borgerne én samtale om året. Ved behov
for flere samtaler eller deltagelse i flere senior-arrangementer, aftales
dette individuelt med borgeren.
Hvis almindelig vejledning ikke kan løse eventuelle problemer kan de
forebyggende medarbejdere være behjælpelige med, at henvise til det
relevante sted.

8. Kompetencekrav Seniorsamtalerne varetages af medarbejdere, der er egnede til at
til udføreren?
vejlede om sundhedsfremmende aktiviteter og til at indgå i en generel
dialog om trivsel, dagligdags aktivitet, socialt netværk mv.
Medarbejderne er godt orienteret om bl.a. aktivitets- og
samværsmuligheder i frivilligt regi. Derudover har de et grundigt
kendskab til sociale og sundhedsmæssige forhold.
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9. Hvad koster
ydelsen?

Det er gratis at modtage en seniorsamtale.

10. Hvad er
kommunens
kvalitetsmål?

Kommunens kvalitetsmål er, at målgrupperne modtager tilbud om
seniorsamtaler, og at målgruppen oplever, at seniorsamtalerne giver
relevant viden til gavn for både deres sundhed, mentale og fysiske
trivsel.

11. Hvordan følges De individuelle seniorsamtaler udføres med afsæt i et dialogredskab.
op på ydelsen?
Dialogredskabet skaber overblik og struktur i samtalen, og støtter
borgeren og medarbejderen i dialogen, der omhandler borgerens
sundhed og trivsel i hverdagen.
De individuelle og gruppebaserede seniorsamtaler vil blive tilrettelagt, så
den ældre oplever sammenhæng og kontinuitet i forbindelse med
seniorsamtaler og – arrangementer, også over en årrække.

12. Er der særlige
forhold at tage
hensyn til?

Hvidovre Kommune bliver ikke automatisk orienteret om borgere, der
falder indenfor de særlige grupper af ældre borgere.
Implementeringen af seniorsamtalerne vil derfor lægge vægt på, at
klæde kommunale medarbejdere, der møder de ældre borgere, på, så
de kan vurdere og henvise til muligheden for at modtage en
seniorsamtale. Henvisningen vil blive tilrettelagt på en måde, så de
forebyggende medarbejdere aktivt og målrettet kan opsøge borgerne
efterfølgende.
Centrale kommunale medarbejdere er i denne forbindelse: leverandører
af hjemmehjælp, hjemmesygeplejen, visitatorer,
udskrivningskoordinatorer, Aktivitetscentret, medarbejdere i
Sundhedscenteret m.m.
Når en borger i de særlige grupper er interesseret i at modtage en
seniorsamtale, anmodes der om borgerens kontaktoplysninger, som
efter borgerens samtykke videregives til medarbejdere med ansvar for
seniorsamtalerne.
Implementeringen af seniorsamtaler, herunder udviklingen af
informationsmaterialer, samtaleredskab osv. skal baseres på de bidrag,
der er kommet i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen blandt
målgruppen og workshoppen med deltagelse af interessenter,
medarbejdere, foreninger osv. i foråret 2016.
Implementeringsprocessen skal ligeledes have fokus på, at understøtte
at Ældrerådet, Ældresagen, pensionistforeninger, praktiserende læger,
beboerforeninger, apoteker, bedemænd, præster m.m. har viden og
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informationsmateriale om seniorsamtaler, der ved behov, kan
videregives til borgere, der kan have gavn af en seniorsamtale.
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