Gratis tilbud om
forebyggende hjemmebesøg
tr

Aug. 2017

Oplever du at være i en særlig vanskelig
livssituation, og har du brug for en at tale
med?
Er du over 65 år, så kan du få et
forebyggende hjemmebesøg. Du, dine
pårørende eller andre kan henvende sig og
bede om et forebyggende hjemmebesøg. Du
skal altid have accepteret det, før der sker en
henvendelse fra andre end dig selv.
En særlig vanskelig livssituation kan Fx.
være:
 Du føler dig trist og ensom efter du har mistet
din ægtefælle/samlever, hvilke muligheder er
der for samvær med andre
 Du føler dit helbred er blevet forværret, hvordan
kan du forebygge yderligere forværring
 Hvordan finder du hjælp og vejledning til din
økonomi
 Hvilke muligheder er der for at få hjælp til
misbrug
 Hvor kan jeg få hjælp, når jeg har svært ved at
finde ud af kommunens og de frivilliges tilbud,
støttemuligheder og aktiviteter.

En forebyggende medarbejder besøger dig i dit
hjem, og samtalen tager udgangspunkt i din
hverdag. Du er velkommen til at invitere
pårørende med til samtalen.

Besøget er en samtale, der fokuserer på de
udfordringer, der er i dit liv, med henblik på at
give dig støtte og vejledning til at håndtere din
situation. De forebyggende medarbejdere kan
ikke bevilge ydelser.
Brev om forebyggende hjemmebesøg
Når du fylder 75 år, får du automatisk tilbud
om forebyggende hjemmebesøg pr. brev, og
er du over 80 år, får du tilbuddet hvert år.
Det er frivilligt om du vil tage imod tilbud om
besøg.
Borgere, der modtager både personlig og
praktisk hjælp, får ikke tilbud om besøg.
Meningen med de forebyggende besøg er først
og fremmest at få mulighed for at sætte ind,
før eventuelle problemer opstår. Samtidig
giver besøget en personlig kontakt til
kommunen.

Praktiske oplysninger
Du er velkommen til at ringe, hvis du har
spørgsmål:
Telefontid mandag-fredag fra kl. 8-9
Stig Borg

tlf.: 47 78 43 69

Jette Thomsen

tlf.: 47 78 43 28

Halsnæs Kommune
Forebyggelse og Sundhed
Hjemmeplejen
Torvegade 10
3300 Frederiksværk
Telefon 47 78 43 00
www.halsnaes.dk

