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Vores tilbud til dig

Vi tilbyder forebyggende hjemmebesøg:
• Når du er 70 år og bor alene
• Når du er 75 år
• Når du er 80 år
• Fra du bliver 82 år vil du få tilbudt et årligt besøg

Til dig, som er
• 65 +, hvis din livssituation ændrer sig markant

(undtaget borgere, der modtager både personlig og praktisk
hjælp).

Hvad indeholder besøget?
Det er ingen forudsætning, at der skal være et konkret problem 
for at modtage et besøg.
Det er op til dig, hvad du vil tale om. Samtalen kan dreje sig om 
alle de forhold der påvirker din livssituation. Du har f.eks. mulig-
hed for at få:
• drøftet emner der har betydning for helbred og trivsel
• talt om glæder og sorger
• talt om hverdagens gang og tanker om fremtiden
• talt om vanskeligheder ved at blive ældre
• oplysninger om aktiviteter og støttemuligheder i kommunen
• råd og vejledning så mindre problemer ikke vokser sig store

Hvem kommer på besøg?
Besøget aflægges af en forebyggelseskonsulent med en sund-
hedsfaglig uddannelse.
Forebyggelseskonsulenten har tavshedspligt. Der videregives 
derfor ikke oplysninger, medmindre du selv er indforstået med 
det.
Ved besøget kan der ikke bevilges ydelser som f.eks. hjælpe- 
midler, træning, Madservice og hjemmehjælp, men vi kan hjæl-
pe dig på rette vej 

Kontakt
Har du behov for flere oplysninger, er du velkommen til at kon-
takte:

Område Vest:
Marianne Frikke 
tlf: 79 96 64 62
marf@vejen.dk

Vi træffes ved telefonen mandag til torsdag( Herudover kan der 
lægges en besked)

Område Øst:
Anita Ritterbusch 
tlf: 79 96 63 95
avir@vejen.dk

 Område Syd:
Elsebeth Østergaard
Tlf  91 17 67 36
marni@vejen.dk


