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Ældrerådet har med tak modtaget kommunens e-mail af 5. november 2020, bilagt høringsbrev af 
samme dato, protokoludskrift af USSÆ’s møde den 4. november 2020 samt status for magtanven-
delser på ældreområdet i 2019. Status for magtanvendelser er vedlagt som bilag 1 og bilag 2, der er 
fuldstændig ens. Vi går derfor ud fra, at der er tale om forskellige filtyper, men samme indhold.  

I den anledning afgiver Ældrerådet følgende høringssvar: 
 
Indgreb i den personlige frihed ved anvendelse af magt over for borgere, som Kommunalbestyrel-
sen har ansvaret for, bør efter Ældrerådets opfattelse kun bruges i begrænset omfang. Til gengæld 
erkender vi, at magtanvendelse kan være nødvendig for at undgå skade på personer eller ting, her-
under skade på den ældre person, der er årsag til magtanvendelsen. 
 
Det er i denne sammenhæng vigtigt at holde sig for øje, at vore ældre medborgere på plejecentrene 
har nøjagtig samme krav på retssikkerhed og personlig integritet som alle andre borgere her i landet. 
 
Ældrerådet ser derfor med bekymring på den øgede brug af magtanvendelse, særligt den del, der 
omhandler magtanvendelse uden forudgående godkendelse, hvor der er sket en fordobling siden 
2017. 
 
På den baggrund er de tiltag, som administrationen har igangsat med henblik på at øge bevidstheden 
om magtanvendelsesområdet, herunder at uddanne personalet og fokusere på kompetenceudviklin-
gen på ældreområdet, et skridt i den rigtige retning. Det har angiveligt været medvirkende til at 
fremhæve vigtigheden af ansøgninger og korrekte indberetninger. 
 
Ældrerådet ser frem til at følge udviklingen på dette område og vil især være opmærksom på en 
faldende fremfor stigende tendens i magtanvendelsen fremover. 
 
I øvrigt undrer det os, at Hvalsø Ældrecenter ikke er med på oversigten i bilaget – er der en særlig 
årsag til dette? 
 

Med venlig hilsen 

Kirsten Kornval 
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