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4330 Hvalsø 

Att.: Overassistent Janie Bitsch 

Sekretariat & Jura 

 

Ældrerådet har med beklagelse først modtaget kommunens e-mail af 16. august 2021 med hastemail 

af 25. august 2021, bilagt bl.a. protokoludskrift af USSÆ’s møde den 11. august 2021 samt status 

for magtanvendelser på ældreområdet i 2020. På grund af den sene fremsendelse er høringsfristen 

allerede den 30. august 2021 kl. 12. Til alt held har der været tale om meget moderat magtanvendel-

se, hvorfor den korte høringsfrist ud over panderynker ikke har givet anledning til problemer. 

På den baggrund 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 anerkender dog den betydelige forbedring, der er sket i løbet af 2020 i anvendelsen af 

magt over for ældre medborgere.  

 

I den forbindelse er vi enige i den præmis, at faldet på landsplan i magtanvendelse i 2020 nok skal 

ses i lyset af COVID-19 restriktionerne, som betød færre kontakter, et reduceret fællesskab og min-

dre udefra kommende uro – således formentlig også på Lejre Kommunes plejecentre. Men det er i 

den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at årsagerne til faldet i magtanvendelse har en bag-

side, nemlig at mange ældre har følt sig mere ensomme i løbet af 2020 og derved i flere tilfælde har 

lidt et mærkbart mentalt tilbagefald. 

 

Ældrerådet ser frem til at følge udviklingen på dette område og vil især være opmærksom på, om 

genåbningen vil bidrage til en stigende tendens i magtanvendelsen fremover. 

 

Med venlig hilsen 

Kirsten Kornval 
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