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Ældre- og Handicapudvalget

Tid

Onsdag 10. oktober 2018, kl. 09.00

Sted

Kantinen, Kraftværket, Poppelvej 14, Aalborg.

Afbud

Til stede

Lasse Frimand Jensen, Kristoffer Hjort Storm, Carsten Kristensen, Maja Torp, Per Clausen,
Jørgen Hein, Lene Krabbe Dahl

Øvrige
deltagere

Direktør Jan Nielsen, vicedirektør Bo Pedersen, myndighedschef Ove G. Jensen,
handicapchef Alice Aa. Hagemann, ældre- og sundhedschef Annette Secher og,
sekretariatschef Kirstine Kejser (ref.), Morten Højgaard deltager i behandling af pkt. 2.,
Camilla S. Ottensen deltager i behandling af pkt. 2.

Øvrige
oplysninger

Per Clausen forlod mødet kl. 11.00.

Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 1 af 41
1

Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 2.

Orientering og rundvisning ved Socialpsykiatrien

Oplæg vedr. socialpsykiatri generelt - hvor er vi, og hvor er vi på vej hen?
Oplæg ved Morten Højgaard og Camilla S. Ottensen.
Beslutning:
Til orientering.
Morten Højgaard og Camilla S. Ottesen deltog i behandling af punktet.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 2
1 af 41
1

Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 3.

Godkendelse af høringsgrundlag: Leverandørkrav for madservice (med og uden
udbringning)
2018-069094
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at leverandørkravene for
madservice med udbringning (bilag 1) og madservice uden udbringning (bilag 2), godkendes som
høringsgrundlag.

Beslutning:
Godkendt med den tilføjelse, at de private leverandører den 1. januar 2020 skal nå 50% økologi og med
udgangen af 2020 60% økologi.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 3
1 af 41
3

Ældre- og Handicapudvalget
Sagsbeskrivelse
Kravene til de godkendte leverandører af madservice (SEL § 83) revideres og godkendes årligt. Der er
udarbejdet leverandørkrav til ydelseskategorierne mad med udbringning og mad uden udbringning. Revision
af leverandørkravene er udarbejdet med henblik på ikrafttræden pr. 1. januar 2019.
I leverandørkravene for 2019 er der kun foretaget redaktionelle ændringer samt tilføjet et enkelt nyt afsnit i
mad med udbringning (bilag 1). Det nye afsnit punkt (3.5.2.) handler om, at leverandørerne én gang i
kvartalet skal indsende en oversigt til visitationen med oplysninger om borgere, som ikke har modtaget mad i
3 måneder. Dette for at muliggøre yderligere kvalitetssikring af oversigten over borgere, der modtager mad.
I bilagene er ændringer og præciseringer markeret med rød skrift.
Vedr. bæredygtighed fastholdes kravet fra 2016, hvor Udvalget besluttede, at med virkning fra 1.1. 2017 skal
30 % af maden være økologisk. Kommunens Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 fastslår et krav om en
økologiprocent i kommunens storkøkkener, kantiner og institutioner på 60%(vægt) inden 2020.
Økonomi:
Revisionen af leverandørkravene har ingen økonomiske konsekvenser.
Tidsplan:
Forvaltningsledelsen
Ældre- og Handicapudvalg
Handicapråd
Ældreråd
Forvaltningsledelsen
Ældre- og Handicapudvalg
Forvaltningsmed

Ældre- og Handicapudvalget

25.09.18
10.10.18 - godkendelse af høringsgrundlag
25.10.18 - høring
22.11.18 - høring
4.12.2018
12.12.2018 - endelig godkendelse
xx.xx.2019 -orientering

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 4
2 af 41
3

Ældre- og Handicapudvalget
Bilag:
BILAG 1 leverandørkrav mad med udbringning
Bilag 2 leverandørkrav - mad uden udbringning

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 5
3 af 41
3

Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af høringsgrundlag: Kvalitetsstandarden for 2019 for
rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem
2018-056442
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget
at forslaget til kvalitetsstandard for 2019 for hjælp efter servicelovens § 83 og § 83 a (bilag 1-5) godkendes
som høringsgrundlag med henblik på ikrafttræden pr. 1. januar 2019.

Beslutning:
Godkendt.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 6
1 af 41
4

Ældre- og Handicapudvalget

Sagsbeskrivelse
Med hjemmel i servicelovens § 139 er der fastsat krav om, at der mindst én gang årligt skal udarbejdes en
kvalitetsstandard for hjælp, der gives efter § 83a og § 83, dvs. rehabiliteringsforløb, personlig hjælp og pleje,
praktisk hjælp, madservice og hjælp til beboere på botilbud og plejehjem.
Kvalitetsstandarderne skal dels indeholde en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan
forvente fra kommunen, dels indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, der er fastsat for ydelserne.
Nærværende sagsfremstilling vedrører Aalborg Kommunes kvalitetsstandard for den hjælp, pleje og
rehabilitering som bevilges efter servicelovens § 83a og § 83. Den samlede kvalitetsstandard for området er,
i lighed med tidligere år, konkret udmøntet i følgende fem kvalitetsstandarder:






En overordnet kvalitetsstandard med generel information om rehabilitering, personlig pleje, praktisk
hjælp, madservice og hjælp til beboere på plejehjem (bilag 1)
Kvalitetsstandard for Personlig hjælp og pleje (bilag 2)
Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp (bilag 3)
Kvalitetsstandard for Madservice – mad og måltider (bilag 4)
Kvalitetsstandard for Hjælp på plejehjem (bilag 5).

Forslagene til de fem kvalitetsstandarder er udarbejdet af en bredt sammensat arbejdsgruppe med
repræsentanter fra hhv. Ældrerådet, Handicaprådet, de private leverandører, forvaltningen (Ældre- og
Sundhedsafdelingen; Myndighedsafdelingen) samt medarbejderrepræsentanter.
De væsentligste ændringer i kvalitetsstandarden for 2019
Kvalitetsstandarderne for 2019 er i vidt omfang baseret på de gældende kvalitetsstandarder for 2018. Den
foretagne revision har primært haft karakter af sproglige tilretninger, der har haft til formål at sikre en bedre
afspejling af den driftsnære hverdag, et forståelsesmæssigt behov for præcisering eller uddybning af
eksisterende afsnit.
De væsentligste ændringer i kvalitetsstandarden for 2019 i forhold til 2018 er følgende:









Der er i den generelle information blevet tilføjet et afsnit vedrørende erstatning ved skader. Afsnittet
beskriver proceduren for, hvordan det skal håndteres, hvis en medarbejder beskadiger genstande i
borgerens hjem.
Under afsnittet om arbejdsmiljø er det i den generelle information blevet uddybet, at der vil blive
lavet en arbejdspladsvurdering af borgerens hjem i forbindelse med opstart af hjælp, for eksempel
kan leverandøren kræve bedre adgangsforhold i form af lys i borgerens indkørsel efter mørkets
frembrud, eller at husdyr lukkes inde under besøget.
Det er i kvalitetsstandarden for personlig hjælp og pleje blevet præciseret, at det forventes, at
borgerens gæster vasker op og rydder op efter dem selv, når de har været på besøg. Endvidere
henstilles der til, at ved behov for ledsagelse til læge eller sygehus, er det borgerens netværk, der i
videst omfang selv varetager opgaven. Denne anbefaling er medtaget, da der som udgangspunkt
ikke kan bevilges ledsagelse til læge eller sygehus.
Det er blevet beskrevet i kvalitetsstandarden for personlig hjælp og pleje, at borgeren selv er
ansvarlig for ommøblering og eventuel bortskaffelse af møblerne, hvis der skulle være behov herfor
efter en arbejdspladsvurdering.
Under den personlige hjælp og pleje hos både borgere i eget hjem og beboere på plejehjem, er
medicingivning samt administration af medicin blevet fjernet, da dette nu bevilliges efter
Sundhedsloven og dermed ikke hører til i nærværende kvalitetsstandarder.
Ankestyrelsen har i 2018 udsendt en principafgørelse, der præciserer, hvad en kommune kan give
af hjælp til borgere, som er bevilget praktisk hjælp. Listen i kvalitetsstandarden over ’Hvad kan du
som udgangspunkt ikke få hjælp til?’ er på den baggrund blevet præciseret tilsvarende.

Økonomiske konsekvenser
Forslaget til revision af kvalitetsstandarden har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 7
2 af 41
4

Ældre- og Handicapudvalget
Tidsplan
Forvaltningsledelsen
Ældre- og Handicapudvalget
Handicaprådet
Ældrerådet
Forvaltningsledelsen
Ældre- og Handicapudvalget
Forvaltnings-Med

Ældre- og Handicapudvalget

25.09.2018
10.10.2018 - godkendelse af høringsgrundlag
25.10.2018 - høring
22.11.2018 - høring
04.12.2018
12.12.2018 - endelig godkendelse
xx.xx.2019 - orientering

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 8
3 af 41
4

Ældre- og Handicapudvalget
Bilag:
Bilag 1 - Udkast - Kvalitetsstandard - Generel Information, 2019
Bilag 2 - Udkast - Kvalitetsstandard - Personlig hjælp og pleje, 2019
Bilag 3 - Udkast - Kvalitetsstandard - Praktisk hjælp, 2019
Bilag 4 - Udkast - Kvalitetsstandard - Madservice, 2019
Bilag 5 - Udkast - Kvalitetsstandard - Hjælp tli beboere på plejehjem, 2019

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 9
4 af 41
4

Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af høringsgrundlag: Projektsamarbejde med FOKUS Folkeoplysning om
beskæftigelsespladser
2018-054298
Ældre og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender som høringsgrundlag,
at Ældre og Handicapforvaltningen indgår i et projektsamarbejde med Fokus Folkeoplysning om
beskæftigelsespladser i socialøkonomiske virksomheder til mennesker med mentale funktionsnedsættelser.

Beslutning:
Godkendt.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 10
1 afaf341

Ældre- og Handicapudvalget

Sagsbeskrivelse
Med afsæt i kerneopgaven og vision 2020 ønsker Ældre og Handicapforvaltningen at indgå et 3-årigt
projektsamarbejde med FOKUS Folkeoplysning om at skabe nye beskæftigelsesmuligheder for mennesker
med mentale funktionsnedsættelser.
Projektet skal bidrage til at sikre, at flere mennesker med et handicap får mulighed for at udvikle deres
kompetencer og på sigt varetage et meningsfuldt job i ordinær beskæftigelse.
Konkret skal dette ske ved, at FOKUS Folkeoplysning opretter individuelle dagtilbud efter Servicelovens §
103, hvor omdrejningspunktet er uddannelse, træning og opkvalificering af borgerens kompetencer, sådan at
de vil kunne opnå ordinær beskæftigelse på særlige vilkår.
I forbindelse med projektet forpligtiger Visitationen Voksen-Handicap sig konkret til at visitere 10 borgere
årligt til projektet (dvs. i alt 30 borgere i den treårige projektperiode), mens FOKUS Folkeoplysning som
leverandør forpligter sig til at etablere og drive 30 dagtilbud.
Dagtilbuddene skal tilpasses individuelt til den enkelte borger, men der vil overordnet kunne tilbydes
oplæring/uddannelse inden for følgende områder:
 KaffeFair (tilberedning og servering af mad): oplæring i betjening af køkkenmaskiner,
madlavningsteknikker samt kundebetjening
 FOKUS Facility (service for virksomhedskunder i Aalborg): oplæring i viceværtfunktioner, rengøring,
vedligehold af udendørsarealer mv.
 Butik By RETRO (fysisk butik og webshop): oplæring i butikssalg, kassebetjening, kundeservice,
pakkeri, lagerstyring mv.
Dagtilbuddene skal sigte mod at borgerne kan opnå løntilskudsjob i FOKUS Folkeoplysnings regi men
samtidig også mod, at de kan varetage jobs i andre virksomheder inden for lignende områder
FOKUS Folkeoplysning forpligtiger sig som en del af projektet samtidig til at oprette minimum 15 skånejobs,
som kan besættes af de deltagende borgere. Projektets overordnede formål er derfor også, at mindst
halvdelen af de deltagende borgere opnår varig lønnet beskæftigelse på særlige vilkår.
Projektet ønskes påbegyndt den 1. januar 2019 og afsluttet ved udgangen af år 2021.
Økonomiske konsekvenser
Prisen for en dagtilbudsplads hos FOKUS Folkeoplysning vil svare til takstniveauet for tilsvarende
dagtilbudspladser efter § 103, som forvaltningen (Handicapafdelingen) driver. Projektet vil derfor samlet set
være udgiftsneutralt for forvaltningen, forudsat at der sker lukning af et tilsvarende antal interne pladser. På
længere sigt er det forventningen, at projektet vil kunne resultere i en udgiftsreduktion i takt med, at det
lykkes at opkvalificere borgerne til at overgå fra dagtilbud til ordinær beskæftigelse på særlige vilkår.

Tidsplan
FL
FL
ÆHU
FMU
Handicapråd
FL
ÆHU

21.08.2018
03.10.2018
10.10.2018
25.10.2018
25.10.2018
06.11.2018
14.11.2018

Godkendelse af høringsgrundlag
Høring
Høring
Endelig godkendelse

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 11
2 afaf341

Ældre- og Handicapudvalget
Bilag:
Udkast til kontrakt

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 12
3 afaf341

Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 6.

Godkendelse af høringsgrundlag: Frit valg på genoptræningsområdet efter ny
lovgivning
2018-056155
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at det godkendes som
høringsgrundlag,
at forvaltningens gældende frivalgsmodel for genoptræning på det ortopædkirurgiske område under
Sundhedslovens § 140 som en konsekvens af ny lovgivning tilpasses som beskrevet nedenfor under
løsning A.

Beslutning:
Godkendt med tilføjelse om, at der lægges op til en evaluering efter 6 måneder.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 13
1 afaf241

Ældre- og Handicapudvalget
Bilag:
Sagsfremstilling - Godkendelse af høringsgrundlag: Frit valg på genoptræningsområdet efter ny lovgivning

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 14
2 afaf241

Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 7.

Godkendelse af høringsgrundlag - forslag til ny værdighedspolitik 2018 - 20121
2018-062418
Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender høringsgrundlag for
Værdighedspolitikken 2018 – 2021.

Beslutning:
Godkendt.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 15
1 afaf341

Ældre- og Handicapudvalget
Sagsbeskrivelse
I forbindelse med finanslov for 2016 blev det besluttet, at kommunerne fremover skal formulere en
værdighedspolitik for ældreplejen, hvori den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og
prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.m., der ydes efter Serviceloven til personer over
pensionsalderen.
Værdighedspolitikken skal udgøre den værdimæssige ramme for kommunalbestyrelsens overordnede mål
og prioriteringer for en værdig ældrepleje.
Aalborg Kommunes byråd godkendte den nuværende Værdighedspolitik den 14. marts 2016
Jf. Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, skal kommunalbestyrelsen inden for det første
år af en valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.
Ældre- og Handicapforvaltningen har inddraget Ældrerådet i opdatering af den nuværende
Værdighedspolitik, hvorfor Ældrerådet tilslutter sig det nye pejlemærke. Med baggrund i at Ældre- og
Handicapudvalget på deres møde den 27. juni 2018 besluttede ikke at videreføre Politik for Seniorliv har
Ældrerådet nogle ønsker til emner som ønskes videreført, evt. under andre politikker. Ønskerne vil blive
formuleret i det kommende høringssvar fra Ældrerådet.
Værdighedspolitikken skal som minimum sætte pejlemærker for, hvordan kommunens ældrepleje kan
understøtte følgende områder:
1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død
6. Pårørende (Nyt område fra 2018)
Forslag til nyt pejlemærke - Pårørende
Det anbefales at den nuværende værdighedspolitik videreføres med mindre redaktionelle ændringer af
indledningen og suppleres med det nye tema, som er beskrevet i bekendtgørelsen om værdighedspolitikker i
ældreplejen - ”Pårørende” Det nye tema vil blive tilføjet som et pejlemærke under overskriften ”Et seniorliv
med aktivitet og sociale netværk – især når ens energi og netværk mindskes” med følgende ordlyd:
”Vi vil tilbyde information, vejledning og støtte til pårørende”.
Økonomi
Sundheds- og Ældreministeriet tildeler hvert år kommunerne værdighedsmidler efter en fordelingsnøgle fra
Indenrigsministeriet. Foruden disse midler har partierne bag finanslovsaftalen for 2018 afsat 60 mio. kr. årligt
fra 2018 og frem til indsatser som kan styrke tilbud til pårørende til svækkede ældre. Disse midler udmøntes
til kommunerne via bloktilskuddet. Aalborg Kommune vil i 2018 modtage 2,154 mio. kr.
Tidsplan
03.10.18
10.10.18

Behandling af høringsforslag
Behandling af høringsforslag

11.10-25.10. Høringsperiode
11.10.18 Høring i Ældreråd
25.10.18 Høring i Handicapråd
25.10.18 FMU
06.11.18
14.11.18
26.11.18
03.12.18
10.12.18

2. behandling i FL: Værdighedspolitik med høringssvar
ÆHU – Behandling af Værdighedspolitik med høringssvar
Aflevering af Værdighedspolitik til BF
Værdighedspolitik behandles på Magistratsmøde
Værdighedspolitik godkendes af Byråd

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 16
2 afaf341

Ældre- og Handicapudvalget
Bilag:
Forslag til Værdighedspolitik 2018 - 2021

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 17
3 afaf341

Ældre- og Handicapudvalget

Punkt 8.

Drøftelse af temaer til innovationspulje 2019
2018-073425
Forvaltningsledelsen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget
at drøfte de foreslåede temaer og prioritere 2-4 temaer.
at drøfte om temaerne rammer de politiske ønsker til innovationsarbejde i forvaltningen i 2019, eller der er
ønsker om supplerende temaer.

Beslutning:
Drøftedes.
Følgende 4 temaer prioriteres:
- “Afbureaukratisering og større sammenhænge”
- “Nye måder at møde borgere på”
- “Ensomhed og styrkelse af det sociale liv” samt
- “sociale investeringer”.

Temaet “Borgerinddragelse” forudsættes at være en naturlig del af de fire temaer.

Ældre- og Handicapudvalget

Møde den 10.10.2018
kl. 09.00

Side 18
1 afaf441

Ældre- og Handicapudvalget
Sagsbeskrivelse
Innovationspuljen har eksisteret siden 2013 og igennem tiden er ca. 60 projekter blevet tilgodeset gennem
puljen på 7 mio. kr. årligt.
Innovationspuljeprojekterne har,
1. Givet mere effekt, end det vi allerede gør i driften i dag.
2. Været målrettet kerneopgaven.
3. Givet værdi på tværs, til gavn for flere institutioner eller afdelinger i ÆH Forvaltningen.
4. Været nytænkende og innovative.
Forvaltningsledelsen har godkendt en ny model for innovationspuljen som betyder, at der sættes fokus på
færre og større projekter inden for politisk prioriterede temaer. Derudover styrkes fokus på
innovationsfremmende tiltag, systematisk evaluering samt gevinstrealisering og spredning af de projekter,
der har vist effekt på en eller flere af de ovennævnte bundlinjer. I den forbindelse med den nye model for
innovationspuljen, skal der således ske en drøftelse af det kommende års politiske prioriterede temaer. For
fremtiden vil innovationsprojekter der rammer inden for temaerne blive prioriteret højt i den endelige
beslutning om tildeling af midler fra innovationspuljen.
Nedenfor 5 temaer til drøftelse.
Afbureaukratisering og større sammenhæng
I den kommunale verden er registrering og dokumentation en uundgåelig del af hverdagen. Sådan må det
nødvendigvis være, når vi som forvaltning skal og vil have styr på patientsikkerhed, GDPR,
samtykkeerklæringer, visitation af hjælp mm.
Derfor skal dokumentation og registrering altid foregå effektivt og intelligent – til gavn for både borgere og
forvaltningens medarbejdere, som i høj grad motiveres af at gøre en forskel i borgernes liv.
Kunstig intelligens og automatisering er et eksempel på nye måder at arbejde med effektivisering af
arbejdsgange. Der kan f.eks. være tale om robotter som håndterer overgang af data fra et system til et
andet, genoptræningsredskaber, der automatisk monitorerer og dokumenterer borgeres udvikling eller
algoritmer der kan forudsige hvilke borgere, som vil have særligt gavn af en specifik indsats. Kunstig
intelligens og automatisering kan således bidrage med alt fra reduktion af dobbeltregistrering til
understøttelse af faglige beslutninger. Forhold som alle kan være med til at skabe effektive og intelligente
arbejdsgange og dermed frigive tid.
Udviklingen går stærkt og Aalborg Kommune har allerede gjort forskellige erfaringer på området – men
potentialet er stadig stort.
Nye måder at møde borgeren på
I disse år oplever vi i stigende grad, at borgere vægter fleksibilitet og selvstændighed højt. Det kan dog være
svært at tilgodese dette, hvis man har behov for at hjemmeplejen kommer forbi tre gange dagligt, f.eks. i
forbindelse med indtag af medicin eller som aflastning for, at en rask ægtefælle kan forlade sin syge
ægtefælle nogle timer for, at varetage de almindelige hverdagsbegivenheder. I praksis vil denne situation for
mange betyde, at de en stor del af dagen vil være bundet til hjemmet. Samtidig betyder den demografiske
udvikling, at der er pres på den kommunale ældrepleje – et pres som blandt andet vil resultere i mere tid på
vejene hos både hjemmesyge-og hjemmepleje.
I forhold til begge udfordringer kan nye teknologier, som videokommunikation, sensor- og robotteknologi
være nye måder at møde borgeren på. Teknologien er nu så udviklet og driftsstabilt, at det er mere sikkert,
at anvende disse teknologier, der kan supplere de traditionelle ydelser, hvor en medarbejder kommer på
besøg i hjemmet.
Mange kommuner, inklusiv Aalborg, har allerede gjort erfaringer med videokommunikation. I nogle
kommuner har fokus været på kommunikation mellem borger og fx hjemmepleje, andre steder har fokus
været på intern kommunikation – fx mellem sygepleje og hjemmepleje.
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Sensorteknologien kan skabe en tryghed og sikkerhed for borgeren, så det bliver lettere at varetage et
normalt hverdagsliv.
For at realisere det fulde potentiale ved de nye teknologier, er det nødvendigt med en fælles løsning for hele
organisationen. En løsning, som både indeholder muligheder for intern og ekstern kommunikation,
muligheder for integration med måleudstyr – f.eks. til blodtryksmåling og anvendelse af sensorteknologi der
kan skabe tryghed og sikkerhed for borgeren.
Ensomhed og styrkelse af det sociale liv
Ensomhed og isolation er et betydeligt samfundsproblem. Den seneste folkesundhedsundersøgelse viser at
ensomhed er et udbredt problem blandt den ældre del af befolkningen.
At leve i ensomhed har lige så stor negativ indflydelse på sundhed som at leve med misbrug. For den
enkelte er ensomhed lig med lavere livskvalitet. For samfundet medfører ensomhed en hurtigere og mere
massiv efterspørgsel på støtte og omsorg. Problematikken findes på både handicapområdet og på
ældreområdet. Begge steder kan det være svært for den enkelte at finde relevante fællesskaber at indgå i.
Ensomhedsproblematikken kan ikke løses af de fagprofessionelle. Men som forvaltning kan vi understøtte
etableringen af ikke-professionelle fællesskaber – til gavn for både den enkelte og for samfundet.
Vi kan f.eks. gøre det nemmere for borgere og støttepersoner at få overblik over foreninger og tilbud, der
passer til den enkelte. Vi kan arbejde med at gøre aktivitetscentrene attraktive for en endnu bredere
målgruppe og vi kan sikre en intelligent anvendelse af kommunale bygninger, som kan understøtte
fællesskaber – f.eks. som på Fremtidens Plejehjem, hvor både restaurant og IT-cafe skaber liv og
understøtter interaktion mellem plejehjemsbeboere og den omgivende verden.
Borgerinddragelse
I fremtidens offentlige sektor skal borgerne i endnu højere grad sættes i centrum. Der skal styres efter hvad
der skaber værdi for borgerne. Borgeren i centrum er derfor også et af de centrale pejlemærker i
ledelseskommissionens nyligt offentliggjorte rapport. Her peges på at offentlige virksomheder, som
traditionelt har haft fokus på styring efter budget og aktivitets- og proceskrav, nu i langt højere grad skal styre
efter værdi og effekt for borgeren. Dette indebærer at indsamle systematisk viden om borgernes oplevelser,
behov og præferencer.
Men at sætte borgerne i centrum er lettere sagt end gjort. Hvis ambitionen skal indfris forudsætter det, at vi
finder nye innovative måder, at inddrage borgerne på. Dette skal ske på såvel det individuelle niveau, hvor
borgerens inddrages direkte i sit eget forløb, som på det organisatoriske niveau, hvor vi inddrager borgerne i
udvikling af vores ydelser og strategier. Udfordringen er, at forskellige emner vil involvere forskellige borgere
og derfor kalde på forskellige typer af inddragelse.
Vi skal derfor finde metoder til borgerinddragelse, som både kan anvendes i mange forskellige situationer.
Lige fra når vi arbejder med langsigtede temaer som styrkelse af det nære sundhedsvæsen til når vi mere
konkret skal øge brugervenligheden på vores hjemmeside. Hvis det skal lykkes, skal der derfor udvikles og
testes konkrete metoder til borgerinddragelse.
Sociale Investeringer
Kommunerne løfter et stort samfundsansvar i forhold til at tilbyde og finansiere indsatser overfor især
samfundets svageste borgere. Udgangspunktet er, at kommunerne har en forpligtigelse ift. at understøtte
borgerne på de områder, hvor de har behov for hjælp. Derfor tilbyder vi fx hjemmehjælp til ældre,
rehabilitering efter indlæggelser, hjælp til borgere med sociale handicap, med videre.
En del af den måde vi tænker indsatser på, kan siges at være reaktiv - når der opstår et behov, følger der en
indsats. Sådan vil det i vid udstrækning også være fremover. Men der er i stigende grad også fokus på at
agere proaktivt og følge op på effekt. Dette er et fokus som ligger i naturlig forlængelse af forvaltnings vision
om at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det proaktive og effektbaserede
fokus vil dog kunne skærpes yderligere ved at anlægge et socialt investeringsperspektiv. En tankegang som
medfører, at sociale indsatser i højere grad opfattes som investeringer. Investeringer i borgernes mulighed
for at leve en selvstændig tilværelse til gavn for både borgeren og den kommunale økonomi.
At se kommunale indsatser som investeringer åbner for en række muligheder, f.eks. samarbejde med
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pensionskasser eller andre interessenter. Samarbejdet eksisterer allerede på andre områder. Når der
eksempelvis opføres nye plejehjem vil boligselskaber ofte optræde som investorer. For kommunerne er dette
en nødvendig saltvandsindsprøjtning, når der skal bygges nye tidssvarende plejehjem. For boligselskaberne
er det en langsigtet og økonomisk ansvarlig investering. På samme måde kan man forestille sig, at f.eks.
pensionskasser vil kunne deltage i finansieringen af sociale indsatser, f.eks. indsatser ift. reduktion af
sygefravær, borgerstyret personlig assistance eller misbrugsbehandling. Hvis indsatsen er succesfuld (dvs.
hvis sygefraværet reduceres, hvis borgen tilegner sig kompetencer, der reducerer behovet for assistance
eller kommer ud af sit misbrug) vil investoren få del i den økonomiske gevinst kommunen realiserer som
følge af indsatsen.
For kommunerne vil et sådant samarbejde blandt andet bidrage til; reduktion af økonomisk usikkerhed,
adgang til kompetencer og øget mulighed for at fortage indsatser, hvor effekten er ukendt og/eller først sker
på lang sigt.
Sociale investeringer gennemføres allerede nu i flere skandinaviske lande. I Danmark har flere
pensionskasser udvist interesse for mulighederne og der arbejdes på nationalt plan med at indrette
lovgivning, der understøtter gennemførelsen af sociale Investeringer. Det vurderes, at den
investeringsmæssige tankegang rummer et stort potentiale og at det allerede i dag vil være muligt at
adoptere dele af tankegangen, fx i de aftaler forvaltningen indgår med eksterne leverandører.
Tidsplan:
03.10.18
10.10.18

Forvaltningsledelsen
Ældre- og Handicapudvalget
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Punkt 9.

Orientering om tilsyn med leverandører af hjemmepleje- årsrapport 2017
2018-068061
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering afrapporteringen
for 2017 vedr. tilsyn med leverandører af hjemmepleje.

Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Kvalitets- og Innovationsenheden har i samarbejde med Myndighedsafdelingen ført tilsyn med leverandører
af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice i henhold til Serviceloven § 151, som siger, at kommunen
har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§ 83 og 83a løses i overensstemmelse med
de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser, og i henhold til
kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder.
Tilsynene, både ved borgerne og ved leverandørerne, er tilrettelagt og gennemført jf. Aalborg Kommunes
tilsynspolitik for hjemmepleje.
Tilsynet i 2017 har været ganske særligt, idet det er sidste år, hvor Aalborg Kommune kører efter
Servicelovens ”Godkendelsesmodel”, dvs. den model hvor enhver kan søge om at blive leverandør af §83ydelser. Fra 1. maj. 2018 gik Aalborg Kommune (efter udbud) over til en model, hvor vi nu kun har 5 store
leverandører af pleje/praktisk hjælp mod en størrelsesmæssigt blandet skare på ca. 10 i 2017. En anden
forskel er, at samtlige leverandører fra 1. maj 2018 skal kunne levere både personlig pleje, praktisk hjælp,
opgaveoverdragne sygeplejeydelser og rehabilitering. Tilsynsrapporten for 2017 skal nødvendigvis ses i det
lys, at mange af de leverandører, der er ført tilsyn med og som er nævnt i rapporten, ikke længere er
leverandører i Aalborg Kommune.
Tilsynet i 2017 er ført med alle leverandører af hjemmepleje, som er godkendt af Myndighedsafdelingen.
Tilsynet er udført som stikprøvekontrol ude i borgernes hjem med fokus på om borgerne modtager den
hjælp, de er bevilget og om hjælpen leveres jf. kvalitetsstandarden.
Herudover har der været tilsyn ude hos de leverandører, der leverer personlig pleje.
Formålet med tilsyn ude ved leverandørerne er at følge op på om der i tilrettelæggelsen af arbejdet er
sammenhæng mellem visiteret tid og medarbejdernes arbejdstid, samt om der er taget højde for eks.
transporttid mellem besøgene hos borgerne. Desuden er der taget stikprøver på, om medarbejdernes
uddannelsesniveau og løn – og ansættelsesvilkår er i overensstemmelse med leverandørkravene.
Resultaterne af tilsynene
Tilsyn ved borgerne
Borgerne modtager generelt den hjælp de er visiteret til, uanset om det er madservice, praktisk hjælp eller
personlig pleje. Hovedparten af borgerne oplever at tiden overholdes, hvilket vil sige at medarbejderne
kommer til aftalt tid, og bliver tiden ud hos borgerne, og at der gives besked ved ændringer i
leveringstidspunktet. Borgerne oplever, at hjælpen leveres af dygtige, venlige og omsorgsfulde
medarbejdere, der ved hvad der skal laves. Det giver tryghed. Flere medarbejdere af praktisk hjælp
beskrives som ”guld værd”.
Hovedparten af borgene er meget tilfredse eller tilfredse med hjælpen og måden den leveres på. Men der er
flere borgere, særligt blandt modtagere af personlig pleje, som er utilfredse med levering af hjælpen.
De utilfredshedspunkter der er fremkommet, særligt ved levering af personlig pleje er, at der kommer for
mange forskellige medarbejdere, manglende overholdelse af leveringstidspunktet og manglende besked ved
ændring af tidspunktet for levering. Det har i flere tilfælde fået borgerne til at skifte leverandør eller overveje
det.
Enkelte borgere der modtager personlig pleje oplever at medarbejderne virker fortravlede, og de involverer
borgerne heri. Medarbejderne tager ikke altid fodtøj og overtøj af, inden de hjælper borgeren. Enkelte har
oplevet, at medarbejderne ikke bærer uniform og synlig legitimation.
Ved tilsynet er det konstateret, at borgerne ser ud til at modtage den hjælp, de er visiteret til.
Nogle leverandører har fået flere bemærkninger end andre. 2/3 af leverandørerne er gået helt fri af
kritikpunkter fra borgerne. Det er flere end i 2016, hvor niveauet var godt halvdelen af leverandørerne.

Tilsyn ved leverandørerne af personlig pleje
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Tilsynene ude ved leverandørerne viste, at der overordnet er styr på tingene og at leverandørkravene stort
set efterleves. Ved et par leverandører var der opfølgning mht. kørelisterne, og ved en enkelt leverandør
opfølgning i forhold til ansættelseskontrakterne og uddannelsesbeviser. Der er efterfølgende fulgt op på
kørelisterne, og medarbejderne der manglede den fornødne uddannelse i rengøring, er tilmeldt AMU kurset.
Oplyst om at ansættelseskontrakterne er bragt i orden i forbindelse med at leverandøren har indgået
overenskomst for alle medarbejdere.
Der ses umiddelbart en sammenhæng mellem de oplevelser, som borgerne har af tidspunktet for levering af
hjælpen og det der fremgår af kørelisterne. Ligeledes ses det, at hvor der ikke er indlagt køretid konkret
mellem borgerne, ofte er der hvor borgerne oplever afvigelser i leveringstidspunkterne og ikke altid ved
hvornår hjælpen leveres.
Resultaterne fra tilsynsbesøgene vil blive brugt i det fremadrettede samarbejde med leverandørerne. I de
tilfælde hvor der har været konkrete kritikpunkter ud over de overordnede konklusioner, er der fulgt op over
for den respektive leverandør.
Bilag 1: Tilsynsrapport 2017: Tilsyn med leverandører af hjemmepleje –personlig pleje, praktisk hjælp og
madservice.

Tidsplan
FL
Ældre- og Handicapudvalget
Ældrerådet

Ældre- og Handicapudvalget

18.09.2018
10.10.2018
11.10.2018 orientering
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Bilag:
årsrapport 2017-tilsyn med leverandører af hjemmepleje
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Punkt 10.

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2017
2018-057092
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalgets orientering årsberetning om
magtanvendelse på ældreområdet i 2017.

Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
I henhold til § 14 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor
voksne, har kommunalbestyrelsen en forpligtigelse til at følge udviklingen i anvendelse af magt og andre
indgreb i den personlige frihed, for de borgere kommunen er ansvarlig for. Det er tillige et krav, at dette sker i
form af en årsberetning, der forelægges til politisk behandling.
Lovhjemlen for magtanvendelse findes i Serviceloven (kap. 24, §§ 124a – 129). Nedenstående figur giver en
oversigt over Servicelovens forskellige bestemmelser vedrørende brugen af magt overfor voksne på
ældreområdet.
Oversigt over magtbestemmelserne
§124a
Personkreds: varigt og betydeligt
nedsat psykisk funktionsevne

§ 125,1

§ 125,3

§ 126

§ 126a

§ 127

§ 128

§ 129

Alarm- og
Pejlesystemer

Særlige
døråbnere

Akut
fastholdelse
og føren

Fastholdelse i
hygiejnesituationer

Tilbageholdelse
i boligen

Stofseler

Optagelse i
botilbud uden
samtykke

Indberetninger om brug af magt i 2017
Antallet af magtanvendelsesforanstaltninger er i 2017 faldet betydeligt i forhold til 2016. I 2017 blev der
således indberettet i alt 164 tilfælde af magtanvendelse overfor voksne på ældreområdet i Aalborg
Kommune, mens det tilsvarende tal for 2016 var på 275.
Det kan dog være vanskeligt generelt at sammenligne tallene fra år til år, da antallet af indberetninger det
enkelte år vil være følsomt over for ændringer hos individuelle borgere med særlige problematikker. Det er
således ikke ualmindeligt, at behovet for iværksættelse af magtanvendelse kan svinge markant i perioder, og
der kan derfor opleves store udsving i antallet af magtanvendelsesindberetninger fra år til år. Den primære
årsag til det store fald i antallet af magtanvendelser fra 2016 til 2017 er, at en konkret borger ikke længere er
bosiddende på et af Aalborg Kommunes plejehjem.
Nedenstående tabel viser, hvorledes årets indberetninger fordeler sig på henholdsvis akut magtanvendelse,
forhåndsgodkendt magtanvendelse og forhåndsgodkendt magtflytning. Til sammenligning fremgår tal for
2016 af parentes.
Tabel 1: Antal indberetninger for borgere på plejehjem fordelt på type
Placering\type

Total

Akut
magtanvendelse

Forhåndsgodkendt
magtanvendelse

Forhåndsgodkendt
flytning

Total

54 (69)

68 (146)

42 (60)

164 (275)

Antallet af forhåndsgodkendte indberetninger er faldet fra 146 tilfælde i 2016 til 68 tilfælde i 2017. De 68
tilfælde af forhåndsgodkendt magtanvendelse dækker over i alt 64 tilfælde af magtanvendelse i
hygiejnesituationer, samt 4 tilfælde af forhåndsgodkendt brug af stofsele. Faldet fra 2016 til 2017 skal ses i
lyset af, at hele 95 af de indberettede forhåndsgodkendte magtanvendelser fra 2016 vedrørte en konkret
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borger. Som nævnt ovenfor, er problemstillingen vedrørende denne konkrete borger ikke længere aktuel,
hvorfor antallet af magtindberetninger er faldet relativt drastisk.
Samtidig er antallet af akutte magtanvendelser, faldet fra 69 tilfælde i 2016 til 54 tilfælde i 2017.

Typer af magtanvendelse anvendt i 2017
Nedenstående tabel viser, hvorledes de i alt 164 indberetningerne for 2017 fordeler sig på de enkelte typer
af magtanvendelse. Til sammenligning fremgår tal for 2016 af parentes.
Tabel 2: Antal indberettede magtanvendelser fordelt på type
Total
0 (0)
18 (14)
64 (146)
0 (2)
4 (0)
42 (60)
36 (49)

§ 125, alarm og pejle
§ 126, fastholdelse og føren
§ 126a, hygiejne
§ 127, tilbagehold i bolig
§ 128, stofsele
§ 129, flytning uden samtykke
Uden for Serviceloven,
herunder nødret/nødværge
Total

164 (275)

Plejehjem med mange demenspladser tegner sig for en stor andel af det samlede antal indberetninger om
brug af magt. Dette skyldes, at borgere med en demensdiagnose ofte har større tendens til at være fysisk
udad-reagerende over for medarbejdere og øvrige beboere. Ligeledes er demente borgere oftere uden
erkendelse af deres behov for personlig hygiejne, hvorfor disse borgere af og til protesterer herimod, hvilket
nødvendiggør anvendelse af magt for at kunne gennemføre den mest nødvendige personlige hygiejne.
Det drastiske fald i antallet af magtanvendelser i hygiejnesituationer skyldes primært, at en konkret borger
ikke længere figurerer i statistikken. I 2016 vedrørte 118 af de indberettede magtindberetninger således
denne konkrete borger. Heraf var i alt 23 af indberetningerne at betragte som indberetninger som falder
uden for serviceloven, idet forlængelse af forhåndsgodkendelsen til magtanvendelse i hygiejnesituationer
ikke var mulig. Dette er dermed også forklaringen på, hvorfor antallet af magtanvendelser uden for
serviceloven er faldet fra 49 i 2016 til 36 i 2017, jf. tabel 2.

Indberetninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser
Det er borgers sagsbehandler i Myndighedsafdelingen/handlekommunen, der træffer afgørelse om at give
en forhåndsgodkendelse til brug af magt. Forhåndsgodkendte magtanvendelser skal indberettes på særligt
skema første gang en forhåndsgodkendelse tages i brug, og herefter skal der alene ske indberetning i de
tilfælde, hvor borgeren modsætter sig den pågældende foranstaltning, og den derfor gennemtvinges med
magt (fx fastholdelse ved bleskift, under borgerens protest). Således kan der ske flere indberetninger på én
forhåndsgodkendelse, ligesom der kan være tilfælde, hvor det alligevel ikke har været nødvendigt at gøre
brug af en forhåndsgodkendelse.
Aalborg Kommune har i 2017 samlet set givet 54 forhåndsgodkendelser til brug af magt. Til sammenligning
blev der i 2016 givet i alt 81 forhåndsgodkendelser til brug af magt. Der er, jf. tabel 1, indberettet i alt 110
forhåndsgodkendte magtanvendelser/magtflytninger i forbindelse med de 54 eksisterende
forhåndsgodkendelser til brug af magt.
Nedenstående tabel viser, hvorledes indberetningerne om forhåndsgodkendt magtanvendelse fordeler sig i
forhold til typen af magtanvendelse, antal indberetninger og antal forhåndsgodkendelser. (Tallene for 2016
fremgår af parentes).
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Tabel 3: indberetninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser
Paragrafområde
§ 125, personlig alarm og pejlesystem
§ 126a, fastholdelse i hygiejnesituationer
§ 127, tilbageholdelse i boligen
§ 128, brug af stofbælte for at forhindre fald
§ 129, flytning uden samtykke
Total

Antal indberetninger
0 (0)
64 (146)
0 (0)
4 (0)
42 (60)
110 (206)

Antal forhåndsgodkendelser
0 (0)
8 (19)
0 (0)
4* (2)
42 (60)
54 (81)

*Der er tale om 4 borgere, hvor der er givet forhåndsgodkendelse til brug af sele i kørestol for at forhindre
fald fra kørestol. I alle 4 tilfælde er der sket indberetning ved ibrugtagning af selen, hvorefter der ikke er
kommet yderligere indberetninger, idet de 4 konkrete borgere ikke efterfølgende har forsøgt at modsætte sig
brug af selen.

Antal borgere
Det samlede antal indberetninger om brug af magt i 2016 vedrører i alt 71 borgere, hvilket er et lille fald
sammenlignet med 2016, hvor i alt 86 borgere var udsat for magtanvendelse.

Indsatsen på magtområdet
På baggrund af den handleplan, der blev vedtaget af Ældre- og Handicapudvalget tilbage i december 2014,
har magtanvendelsesområdet siden været genstand for en særlig indsats.
Der afholdes kurser flere gange årligt, hvor både ledere og medarbejdere kan deltage, og der er obligatorisk
deltagelse for alle nye ledere. I 2017 har den interne undervisning om de juridiske regler vedrørende
magtanvendelser været suppleret af undervisning af en demenssygeplejerske. Der er på kurserne generelt
stort fokus på, at man altid skal forsøge at opnå borgers frivillige medvirken til den nødvendige
foranstaltning, inden der gribes til anvendelse af magt. Desuden skal magtanvendelsen altid udøves så
skånsomt og kortvarigt som muligt, og den skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået.
Der arbejdes også løbende på at finde andre løsninger på udfordringerne, således at antallet af
magtanvendelser kan holdes på et minimum. Særligt på demensområdet har man fokus på at finde
alternative løsninger, idet en enkelt borger kan komme til at stå for et betydeligt antal magtanvendelser. Dog
skal det påpeges, at der altid kan opstå problematikker som nødvendiggør anvendelse af magt. I nogle
hygiejnesituationer vil en manglende indgriben fra de ansattes side eksempelvis være udtryk for
omsorgssvigt, ligesom magtanvendelse kan være en nødvendighed af hensyn til ansattes eller andre
borgeres sikkerhed.
Instrukserne for magtanvendelse er tilgængelige på internettet på adressen http://instrukser.aalborg.dk
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Punkt 11.

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017
2018-066480
Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender Ældre- og Handicapudvalgets orientering årsberetning om
magtanvendelse på handicapområdet i 2017.

Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
I henhold til § 14 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor
voksne, har kommunalpolitikerne en forpligtigelse til at følge udviklingen i anvendelse af magt og andre
indgreb i den personlige frihed, for de borgere kommunen er ansvarlig for. Det er tillige et krav, at dette sker i
form af en årsberetning, der forelægges til politisk behandling.
Lovhjemlen for magtanvendelse findes i Servicelovens (kap. 24, §§ 124a – 129). Nedenstående figur giver
en oversigt over Servicelovens forskellige bestemmelser vedrørende brugen af magt overfor voksne på
handicapområdet.
§124a
Personkreds: varigt og betydeligt
nedsat psykisk funktionsevne

§ 125,1
Alarm- og
Pejlesystemer
(f.eks. GPS)

§ 125,3
Særlige
døråbnere

§ 126
Akut
fastholdelse
og føren

§ 126a
Fastholdelse i
hygiejnesituationer

§ 127
Tilbageholdelse
i boligen

§ 128
Stofseler

§ 129
Optagelse i
botilbud uden
samtykke

Indberetninger om brug af magt i 2017
I 2017 blev der i alt indberettet 212 tilfælde af magtanvendelse overfor voksne på handicapområdet i Aalborg
Kommune. Dette er et mindre fald i forhold til 2016, hvor der blev indberettet i alt 234 tilfælde af
magtanvendelse. Det kan dog være vanskeligt generelt at sammenligne tallene fra år til år, da antallet af
indberetninger det enkelte år vil være følsomt over for ændringer hos individuelle borgere med særlige
problematikker.
Ud af det samlede antal magtanvendelser, der er indberettet til Ældre- og Handicapforvaltningen, vedrører i
alt 167 af indberetningerne handicappede voksne i interne tilbud og 45 i eksterne tilbud. Af de 167
indberetninger fra interne tilbud, vedrører 100 af indberetningerne borgere fra andre kommuner, for hvem
Aalborg Kommune ikke er handlekommune.
Nedenstående tabel viser, hvorledes årets indberetninger fordeler sig på henholdsvis akut magtanvendelse,
forhåndsgodkendt magtanvendelse og forhåndsgodkendt magtflytning. Til sammenligning fremgår tal for
2016 af parentes.
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Tabel 1: Antal indberetninger for voksne handicappede, fordelt på type og placering
Placering\type

Akut
magtanvendelse

Forhåndsgodkendt
magtanvendelse

Forhåndsgodkendt
magtflytning

Total

Borgere med ophold
på forvaltningens
egne tilbud

161 (182)

4 (6)

2 (3)

167 (191)

Heraf med anden
handlekommune
end Aalborg

100 (94)

1 (3)

1 (1)

102 (98)

Borgere med ophold
på eksterne tilbud

45 (43)

0 (0)

0 (0)

45 (43)

206 (225)

4 (6)

2 (3)

212 (234)

Total

*Tallene i parentes er for 2016.
Typer af magtanvendelse anvendt i 2017
Nedenstående tabel viser antal indberettede magtanvendelser for Aalborg Kommunes borgere (i både egne
og eksterne tilbud), fordelt på type. Tallene i parentes er for 2016.
Tabel 2: Antal indberetninger for voksne handicappede, fordelt på type
Type

Total

§ 125, alarm og pejle

0 (0)

§ 126, fastholdelse og føren

89 (96)

§ 126a, hygiejne

1 (1)

§ 127, tilbagehold i bolig

0 (0)

§ 128, stofsele

2 (2)

§ 129, flytning uden samtykke

1 (2)

Uden for Serviceloven, herunder nødret/nødværge
Total

12 (35*)
105 (136)

* Baggrunden for det relativt store fald i antallet af magtanvendelser uden for servicelovens
anvendelsesområde er, at der i 2016 var i alt 29 tilfælde af magtanvendelse i hygiejnesituationer vedrører en
konkret borger, hvor en forlængelse af forhåndsgodkendelsen jf. § 126a, ikke var mulig. Servicelovens §
126a giver kun mulighed for en forhåndsgodkendelse til brug af magt i hygiejnesituationer i maksimalt 2x3
måneder. Når forhåndsgodkendelsen herefter udløber, så er det ikke muligt at give en ny
forhåndsgodkendelse, hvorfor efterfølgende indberetninger er talt med i statistikken som magtanvendelser
uden for Serviceloven. Problemstillingen vedrørende denne konkrete borger er ikke længere aktuel.
Særligt om akutte magtanvendelser på handicapområdet
Af de i alt 161 indberetninger af akutte magtanvendelser i forvaltningens egne tilbud omhandler 147 tilfælde
akut magtanvendelse efter Servicelovens § 126 (fastholdelse og føren), mens 10 tilfælde af de indberettede
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magtanvendelser vedrører Servicelovens øvrige bestemmelser og 4 tilfælde er uden for servicelovens regler
om magtanvendelse (bl.a. nødværge/nødret).
Det er de enkelte medarbejdere på handicapområdets tilbud, der i en konkret situation træffer afgørelse om
akut magtanvendelse. Da der er tale om en akut opstået situation, kan der ikke gives forhåndsgodkendelse.
Disse indberetninger om akut magtanvendelse på Handicapafdelingens tilbud fordeler sig på fagcentrene
som vist i tabel 3. Til sammenligning fremgår tal for 2016 af parentes.

Tabel 3: Akutte magtanvendelser i Handicapafdelingens tilbud (inkl. borgere med anden
handlekommune)
Fagcenter

Fagcenter for
Autisme og ADHD

§ 126, akut
fastholdelse
og føren

Øvrige ikke
forhåndsgodkendte
magtanvendelser
(125, 126a, 127, 128)

Uden for
Servicelovens
bestemmelser om
magt, herunder
nødret/nødværge

Total

86 (101)

0 (0)

1 (1)

87 (102)

Fagcenter for
erhvervet
hjerneskade og
fysisk
handicappede

8 (2)

2 (2)

1(2)

11 (6)

Fagcenter for
Socialpsykiatri

4 (3)

0 (0)

0 (0)

4 (3)

Fagcenter for
Særlige tilbud

36 (56)

5 (5)

0 (0)

41 (61)

Fagcenter for
Livskraft

13 (16)

3 (2)

2 (1)

18 (19)

147 (178)

10 (9)

4 (4)

161 (191)

Total

Det ses af tabellen, at Fagcenter for Autisme og ADHD samlet set står for 54% af indberetningerne
vedrørende forvaltningens egne tilbud i 2017. Forklaringen herpå er, at en meget stor andel af borgerne i
dette fagcenter har en væsentligt nedsat psykisk funktionsevne, der kan medføre en meget fysisk udadreagerende adfærd. Til sammenligning stod Fagcenter for Autisme og ADHD også for i alt 53% af
indberetningerne vedrørende forvaltningens egne tilbud i 2016.
Der er sket et tydeligt fald i antallet af magtindberetninger fra Fagcenter for Særlige Tilbud. Antallet af
magtanvendelser fra Fagcenter for særlige tilbud er således faldet fra 61 i 2016 til 41 i 2017. Dette fald
skyldes primært, at en problematik vedrørende en konkret borger er blevet løst.
Der blev i 2017 indberettet i alt 161 tilfælde af akutte magtanvendelser. Det tilsvarende tal for 2016 var på i
alt 191 indberettede magtanvendelser. Det samlede antal magtanvendelser er således stort set uændret,
hvis man ser bort fra den konkrete borger i Fagcenter for Særlige Tilbud. Antallet af magtanvendelser uden
for servicelovens område, herunder nødværge er meget lavt, og i øvrigt uændret fra 2016. Dette skyldes
formentlig en fortsat opmærksomhed på medarbejdernes sikkerhed i det daglige arbejde med borgerne,
således at behov for anvendelse af nødværge kun opstår relativt sjældent.
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Indberetninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser
Det er borgers sagsbehandler i Myndighedsafdelingen/handlekommunen, der træffer afgørelse om en
eventuel forhåndsgodkendelse til brug af magt. Forhåndsgodkendte magtanvendelser skal indberettes på
særligt skema første gang forhåndsgodkendelse tages i brug og efterfølgende kun i tilfælde, hvor borgeren
modsætter sig den pågældende foranstaltning, og den derfor gennemtvinges med magt (fx fastholdelse ved
bleskift mod borgerens protester). Således kan der ske flere indberetninger på én forhåndsgodkendelse, fx i
forbindelse med forhåndsgodkendelse til brug af magt i hygiejnesituationer, men det kan ligeledes
forekomme, at en forhåndsgodkendelse aldrig bliver taget i brug, fordi det lykkes personalet at finde den
pædagogisk måde at motivere borgeren til at medvirke til den nødvendige foranstaltning, således at det
alligevel ikke bliver nødvendigt at anvende magt.
Aalborg Kommune har i 2017 samlet set givet 8 forhåndsgodkendelser til brug af magt. Der er indberettet i
alt 6 tilfælde af magtanvendelser i forbindelse med de 8 eksisterende forhåndsgodkendelser til brug af magt.
Til sammenligning blev der i 2016 givet i alt 9 forhåndsgodkendelser til brug af magt, og indberettet i alt 9
tilfælde af magtanvendelser i forbindelse hermed.
Nedenstående tabel 4 viser, hvorledes indberetningerne om forhåndsgodkendt magtanvendelse fordeler sig i
forhold til typen af magtanvendelse, antal indberetninger og antal forhåndsgodkendelser. Tallene for 2016
fremgår af parentes.
Tabel 4: Indberetninger om forhåndsgodkendte magtanvendelser
Antal indberetninger

Antal forhåndsgodkendelser

§ 125, personlig alarm og pejlesystem

0 (0)

0 (1)

§ 126a, fastholdelse i hygiejnesituationer

2 (5)

3 (1)

§ 127, tilbageholdelse i boligen

0 (0)

0 (0)

§ 128, brug af stofbælte for at forhindre fald

2 (1)

3 (4)

§ 129, flytning uden samtykke

2 (3)

2 (3)

Total

6 (9)

8 (9)

Paragrafområde

Antal borgere
Det samlede antal indberetninger om brug af magt i 2017 vedrører i alt 55 borgere. Det er et lille fald set i
forhold til året før, hvor i alt 64 borgere var udsat for magtanvendelse.
Indsats på magtområdet
På baggrund af den handleplan, der blev vedtaget af Ældre- og Handicapudvalget tilbage i december 2014,
har magtanvendelsesområdet siden været genstand for en særlig indsats.
Som led i den særlige indsats på magtområdet gennemføres 2 årlige undervisningsdage i hvert af
Handicapafdelingens 5 fagcentre, hvor nye medarbejdere og nye ledere er obligatoriske deltagere.
Undervisningen har bidraget til, at medarbejderne i de enkelte tilbud er opmærksomme på brugen af magt
og på at arbejde pædagogisk med problemstillingerne i stedet, således at magt minimeres. Dog må det
antages, at niveauet af antal magtanvendelser nu har fundet et stabilt leje.
Der er generelt stort fokus på, at alle tænkelige måder at opnå den pågældende borgers frivillige medvirken
til den nødvendige foranstaltning, skal være forgæves forsøgt, inden der gribes til anvendelse af magt.
Desuden skal magtanvendelsen altid udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt, og den skal stå i rimeligt
forhold til det der søges opnået. Dog skal det påpeges, at der altid kan opstå problematikker som
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nødvendiggør anvendelse af magt. I nogle hygiejnesituationer vil en manglende indgriben fra de ansattes
side være udtryk for omsorgssvigt, ligesom magtanvendelse kan være en nødvendighed af hensyn til
borgere og ansattes sikkerhed.
Instrukserne for magtanvendelse er tilgængelige på internettet på adressen http://instrukser.aalborg.dk
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Punkt 12.

Eventuelt

12.1
Mødeplan 2018 og 2019 for Ældre- og Handicapudvalget vedlagt.
Revideret mødeplan for 2019 vedlagt. Den 12. juni afholdes budgetseminar og ordinært møde. Den 13. juni
aflyses.

Beslutning:
Til orientering.
Per Clausen var fraværende.
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Bilag:
Mødeplan - Ældre- og Handicapudvalget - 2018
Mødeplan - Ældre- og Handicapudvalget - 2019
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Punkt 13.

Orientering fra rådmand og direktør

13.1
Dialogmøde med Ældrerådet den 12.12.18.

13.2
Status på anlæg af Behandlingscenter.

13.3
Program for studiebesøg 14. november 2018
Program vedlagt referatet.

13.4
Orientering om bofællesskabet Firkløveret

13.5
Status på etablering af demensplejehjemmet Tornhøjhaven

Beslutning:
Til orientering.
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Bilag:
Program - Ældre- og Handicapudvalgets studietur - 14. november 2018
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Punkt 14.

Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.
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