Andre vigtige oplysninger
Forebyggende hjemmebesøg
Loven om forebyggende hjemmebesøg kan du finde i Loven om Social Service § 79 a.
Det er et lovkrav, at landets kommuner skal tilbyde mindst
et årligt hjemmebesøg til alle på 75 år og igen fra 80 år
og derover.
Desuden er der mulighed for et forebyggende hjemmebesøg til borgere over 65 år med særlige behov.

Forebyggende
hjemmebesøg

Vi har tavshedspligt

65 +

Lov om tavshedspligt og personaledatalovens regler om at
videregive oplysninger gælder for den senior rådgiver, der
besøger dig.
Vi kan ikke bevillige hjemmehjælp eller hjælpemidler
Men vi kan vejlede dig om, hvordan du kan søge om hjemmehjælp, hjælpemidler og andet under samtalen.
Flere oplysninger:

- en samtale om det
der er vigtigt eller
svært i din hverdag

Du kan finde flere oplysninger om at være ældre på
Bornholm på hjemmesiden:
www.brk.dk under borger - seniorer
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Center Sundhed
Helsevej 4
3700 Rønne

Du er altid velkommen til at kontakte os.
Du har mulighed for få besøg af en senior rådgiver, når du er over 65 år og:





Senior rådgivere i Center Sundhed:

føler dig udsat for udfordringer og vanskelige begivenheder i dit liv

Birgitte Andersen

56 92 60 70

føler dig ensom og socialt isoleret

Ingrid Christensen
Pia Ratej Hougaard

56 92 60 67
56 92 60 57

har været syg eller indlagt på hospital og føler
dig usikker i forhold til at kunne klare dig selv
igen

Vi træffes hverdage på telefonen kl. 8-9.
Læg gerne en besked på telefonsvareren.

Forebyggende hjemmebesøg
Forebyggende hjemmebesøg er et uformelt besøg
af en af kommunens senior rådgivere.
Det er din situation, der er udgangspunkt for samtalen. Du afgør derfor selv, hvad der skal tales om under besøget. Samtalen kan for eksempel handle om,
hvordan du klarer dig i dagligdagen, mad, bolig, motion, socialt netværk og din trivsel og sundhed.
Desuden har du mulighed for at få oplysninger om
både kommunale og frivillige aktiviteter og digitale
tilbud og muligheder.
Samtalen er fortrolig og varer typisk en time.

Egen læge eller personalet på Bornholms Hospital
kan også formidle kontakten til senior giverne.

Denne pjece udleveres bl.a. hos:


Praktiserende læge eller



Bornholms Hospital

