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TID OG STED
MANDAG
07.00-18.30: Milnersvej 35: 

PCR-test (tilmelding)
10.00-11.00: Tirsdagsskoven 

ved den lille parkerings-
plads på Thorsvang: Træ-
ning i naturen for mænd og 
kvinder over 60 år

10.00-14.00: Frivilligcenter 
Hillerød: Malerværkstedet

11.00-14.00: Royal Stage: Fars 
Legestue

14.00-17.00: Østergade 12: Hil-
lerød Kirkes lektiecafé

15.00-16.30: Frivilligcenter 
Hillerød: Skriveværkstedet

16.00-18.00: Frivilligcenter 
Hillerød: Dansk Flygtnin-
gehjælp: Hverdagsrådgiv-
ning for flygtninge

17.00-19.00: Frivilligcenter 
Hillerød: Anonym Konflik-
trådgivning

16.30-18: Grundtvigs Højskole: 
Debat om forsvarsforbehol-
det, alle velkomne

18.30: Firmaidrættens Hus, 
Milnersvej 35D: Ladywalk

17.30-18.45: Frivilligcentret: 
NA (Narcotics Anonymous)

TIRSDAG
07.00-18.30: Milnersvej 35: 

PCR-test (tilmelding)
10.00: Helsingevej 2, Hillerød: 

Seniorgang i Gribskov med 
Gribskovens Hårde Kerne 
med efterfølgende hygge

10.00-14.00: Frivilligcentret: 
Tegneværkstedet

12.00: GrønnegadeCentret: 
Pinsefrokost

13.30-16.30: Frivilligcentret: 
Lektie- og netværkscafe

16.30-18.00: Frivilligcentret: 
Økonomisk råd og vejled-
ning

17.30-18.30: Frivilligcentret: 
Retshjælp ved Advokathjæl-
pen i Hillerød

MANDAG & TIRSDAG
Café Slotsbio
18.00: Downton Abbey: En ny 

æra
20.20: A Hero

MAGT: Ålholmhjem-
met var nødt til at 
bruge magt over 
for en beboer 29 
gange i hygiejnesi-
tuationer, det første 
år han boede på 
hjemmet. Men sidste 
år var det ikke nød-
vendigt en eneste 
gang, fordi han nu 
er faldet til og stoler 
på personalet.

Af Per Skovkjær Sand

HILLERØD: Antallet af mag-
tanvendelser strøg i vejret 
i 2020 på ældreområdet på 
grund af en enkelt beboer, 
som personalet på Ålholm-
hjemmet var nødt til at bru-
ge magt over for i forbindel-
se med hygiejnesituationer. 

Men i 2021 har Ålholm-
hjemmet ikke indberettet 
en eneste magtanvendelse, 

fremgår at af »Årsberetning 
for magtanvendelse i 2021« 
på ældre- og sundhedsom-
rådet, og på hele området er 
antallet 11. 

De nul indberetninger på 
Ålholmhjemmet skyldes, at 
beboeren er faldet til, forkla-
rer plejehjemsleder Kirsten 
Gosvig. 

-  Han har fået det meget 
bedre. Han har fået tillid 
til os, og vi får lov at hjælpe 
ham med personlig hygiej-
ne. Han kan lide at være der, 
og han begynder også at tage 
kontakt udadtil, fortæller 
hun. 

-  Når han kommer ud af 
sin lejlighed, så tager han 
kontakt til de andre beboere 
og til personalet. Han kan 
komme ud og tage en bolle. 
Han tør at gå ud i vores lille 
verden på Ålholmhjemmet, 
og han går ud og kigger på 
grisene og hilser på dem, 
han møder, siger Kirsten 
Gosvig.

Det har taget tid for beboe-
ren at falde til. 

-  Vi har brugt et år på at 

De brugte 
magt 29  
gange: Året  
efter var de 
nede på nul

Kirsten Gosvig er plejehjemsleder på Ålholmhjemmet.  
 Foto: Allan Nørregaard

HILLERØD: Fredag klokken 
09.55 var Nordsjællands Po-
liti involveret i to hændelser 
ved Herredsvejen i Hillerød. 
Ved Løngangsgade på Her-
redsvejen kørte to biler, der 
holdt i kø, sammen. Her kør-
te en 55-årig kvinde fra Skæ-
vinge ind i en bil, hvor en 
kvinde 50-årig kvinde sad 
bag rattet. Der blev udveks-
let forsikringsoplysninger, 
hvorefter de to kvinder kør-
te fra stedet.

Længere nede ad Løn-
gangsgade blev en 45-årig 
mand fra Vallensbæk an-
holdt for spirituskørsel. Han 
blev stoppet, da han kørte 
mod færdselsretningen, og 
her viste en alkometermå-
ling, at manden var påvir-
ket. Han havde desuden ikke 
noget kørekort. Det oplyser 
vagtchef ved Nordsjællands 
Politi Henrik Thelin.

Sprutkørsel og 
færdselsuheld 
på samme tid

HILLERØD: En 20-årig fra 
Nivå var fredag aften taget 
på Old Irish i Hillerød med 
kokain i sin pengepung.

Manden blev visiteret af 
politiet og sigtet efter loven 
om euforiserende stoffer 
klokken 00.57. Det oplyser 
vagtchefen ved Nordsjæl-
lands Politi.

Tog på Old Irish 
med kokain på 
lommen

HILLERØD: »Mand dig dog op 
kvinde«! Sproget er fuld af 
fraser og vendinger, der si-
ger noget om køn. Men træn-
ger det danske sprog til en 
opdatering?

Ved et arrangement på 
Hillerød Bibliotek torsdag 
2. juni klokken 19.00-21.00 
dykker man ned i det dan-
ske sprogs grammatik for 
at blive klogere på, hvordan 
opfattelser af køn og køns-
roller viser sig i det danske 
sprog.

Til at guide igennem spro-
gets »kønnethed« har biblio-
teket inviteret sprogforsker 
Marianne Rathje fra Dansk 
Sprognævn og billedkunst-
ner Marie Thams, der er 
aktuel med udstillingen 
’person’ til at kigge forbi bib-
liotekets kunsthal.

Begge kvinder er meget op-
taget af ord og sproglige ven-
dinger, der signalerer køns-
diskrimination, og hvordan 
man kan arbejde for at kom-
me det til livs.

Billetter købes via www.
hillbib.dk.

jesl

På tur i 
sprogets 
kønnethed

Læserbrev

Frivilligcenter og Dansk 
Flygtninge Hjælp har op-
rettet en familie cafe for 
Ukrainske flygtninge.

Onsdag aften var der et 
fremmøde af både børn 
og voksne samt frivilli-
ge. Her blev der talt om 
blandt andet loppemar-
ked i Alsønderup tors-
dag, hvor det var muligt 
at købe ting. Transport-
muligheder blev nu den 
store udfordring, men 
ved fælles hjælp af kø-
replan og tolke lykkedes 
det torsdag middag for 10 
kvinder og børn at kom-
me til Alsønderup.

Igen viste Alsønderup 
Fester, at det ikke kun 

gælder om at tjene penge, 
men også at vise med-
menneskelig forståelse 
overfor de Ukrainske 
flygtninge, ved at tilbyde 
gratis handel efter behov. 
Det blev til rigtig mange 
gode ting, som ved fælles 
hjælp fra frivillige blev 
fragtet til bestemmelse-
stedet.

Jeg skal på vegne af de 
Ukrainske kvinder vide-
regive en stor tak og tak-
nemmelighed for jeres 
måde at hjælpe dem på.

På vegne af  
Familie Café

Ole Thomsen
Christianshave 3 st. tv. 

3400 Hillerød

Stor tak til Alsønderup

Månedens kunstnere er Klas Fernblad og Jette Bøving.  
 Pressefoto: Gallery ArtTour

KUNST: Så er et nyt 
sæt kunstnere klar 
med udstilling som 
månedens kunstne-
re i Gallery ArtTour. 

HILLERØD: Så er der snart 
fernisering i Gallry Art-
Tour, hvor man kan møde 
månedens gæsteudstillere, 
men også mange af de faste 
kunstnere, der er tilknyttet 
galleriet. De har også forny-
et deres udstillinger og glæ-
der sig til at vise nyt frem, 
skriver Gallery ArtTour i en 
pressemeddelelse. 

»Det er en stor oplevelse for 
enhver kunstelsker,« skri-
ver galleriet. 

Der serveres et glas bobler 
og lidt snacks og snakkes om 
kunst. 

Ferniseringen er lørdag 
den 4. juni klokken 11.30-
14.00. 

Juni måneds gæstekunst-
nere er Klas Fernblad og Jet-
te Bøving. 

Jette Bøving maler både 
akvarel, akryl og olie som 
inspirerer hende meget for-
skelligt. Men akvarel ud-
trykker hun for det meste 
det sete, naturalistiske. Det 

er for eksempel naturen el-
ler bymiljøer, som hun ind-
fanger både  herhjemme og 
på sine ferier. 

Med akryl og olie udtryk-
ker hun for eksempel fanta-
sier, følelser og menneskeli-
ge relationer. Senest er hun 
blevet meget fascineret af at 
male mennesker, hun møder 
på sine ferier. 

Endelig eksperimente-
rer hun nonfigurativt  med 
rumvirkningen og farver-
nes gensidige påvirkning. 

Klas Fernblad arbejder 
med mange forskellige tek-
nikker og materialer. Han 
forsøger ofte at tolke stem-
ninger i det menneskelige 
sind, i musikken og vil gerne 
fortælle en historie. Både de 
gode og dystre sider af livet. 
Han er ikke bange for at pro-
vokere lidt med sine maleri-
er, som iagttageren kan tage 
stilling til. 

Man kan se mere til ham 
her: www.instagram.com/
klasfernbladkunst

Gallery ArtTour er et 
galleri med 22 faste aktive 
kunstnere. Der er café og 
mange forskellige arrange-
menter inden for kunst og 
kultur på stedet.

per

Fernisering for nye 
kunstnere på ArtTour



3
SEK TION 2 Frederiksborg Amts Avis  n   MANDAG 30. MAJ 2022

knække koden løbende, si-
ger Kirsten Gosvig. 

Beboere skal falde til
Det er normalt, at det tager 
tid at falde til for nye bebo-
ere. 

-  Vi ser det jævnligt, når 
de flytter ind. Nogle er klar 
på en uge, og de fleste skal 
nok have en måneds tid. 
Det afhænger af hvor hårdt 
ramt de er af deres demens-
sygdom, og hvad de ellers 
har med i bagagen, siger 
Kirsten Gosvig. 

Helt generelt, så bruger 
Ålholmhjemmet kun magt 
i yderste konsekvens. Det 
kan for eksempel være ved 
dårlig hygiejne, som kan gå 
ud over borgerens sundhed. 

-  Vi er et demenshus og for 
nogle beboere kan det tage 
lang tid, inde de føler sig 
trygge ved at vi laver nedre 
hygiejne, for eksempel ble-

skift, og vi kan ikke have at 
de går rundt og har dårlig 
hygiejne med for eksempel 
afføring i bleen, siger Kir-
sten Gosvig.

Derfor sker det, at perso-
nalet er nødt til at anvende 
magt i perioden fra bebo-
erne flytter ind på pleje-
hjemmet og til de er faldet 
til og føler sig trygge ved at 
få hjælp til personlig pleje. 
Inden personalet bruger 
magt, forsøger de alt andet. 
Det er for eksempel at vente 
en halv time og se, om det 
kan lade sig gøre på det tids-
punkt, eller at få hjælp af en 
kollega. 

Og i 2021 er der altså ikke 
indberettet en eneste magt-
anvendelse på Ålholmhjem-
met.  

-  Nej. Vi har ikke haft de 
der rigtigt svære borgere. Vi 
har haft nogle, hvor vi har 
ventet en halv time, eller 

har ventet til kollegaen kom, 
så hun kunne prøve. De får 
ikke lov at gå en halv dag 
med afføring i bleen, men 
de kan godt gå en halv time, 
forklarer Kirsten Gosvig. 

Nattevagt i nattøj
Som eksempel på, hvor 
meget personalet gør for 
at undgå magtanvendelse 
nævner Kristen Gosvig en 
beboer, som ikke ville have 
nattøj på. 

-  Vi havde en nattevagt, 
som tog nattøj på og sagde, 
at nu skal vi i seng. Så satte 
aftenvagten sig på senge-
kanten ved siden af borge-
ren, og så begyndte hun lige 
så stille at tage nattøj på, 
fordi nu kunne hun se, at 
nattevagten havde gjort det, 
forklarer Kirsten Gosvig.

Magtanvendelse giver et 
lille traume hver gang og 
sætter sig i kroppen, for-

klarer Kirsten Gosvig, og 
derfor er det absolut sidste 
udvej.

En måde at undgå det på er 
gennem uddannelse. 

Hver tredje på kursus
20 af de 60 medarbejdere på 
Ålholmhjemmet har været 
på kursus dette forår for at 
lære metoder til at undgå 
magtanvendelse. Kurserne 
er i to metoder, som hedder 
ICDP og Martemeo. ICDP 
står for Individual Develop-
ment Childcare Programme, 
og denne metode udviklet til 
børn overføres nu også til 
ældreområdet. 

-  Og det virker bare, siger 
Kirsten Gosvig. 

Nogle medarbejdere har 
også været på kursus i Mar-
temeo. Denne metode er ud-
viklet også til børn og siden 
overført til ældreområdet. 

Undervisningen i begge 
metoder anvender film til at 
belyse den teori, som medar-
bejderne læser. Ved at filme 
en helt almindelig interak-
tion mellem medarbejder 
og beboer i et par minutter 
kan deltagerne på kurset 
tale om, hvad der fungerer 
at gøre i relationen, og hvad 
der ikke fungerer. 

-  Så viser vi filmen i små 
grupper og snakker om te-
orien med fokus på, hvad 
der er godt, siger Kirsten 
Gosvig. 

-  Det hele handler om at 
understøtte relationen, si-
ger hun. 

Metoderne til at få en god 
kommunikation i ICDP-me-
toden er blevet brugt sam-
men med borgeren, der var 
årsag til de mange magtan-
vendelser i 2020. 

-  Det har vi brugt på ham, 
og det har gjort en kæm-
pe forskel, siger Kirsten 
Gosvig.

Et eksempel på, hvordan 
man kan forbedre forhol-

det er at give et valg, som er 
overskueligt. 

-  I stedet for at åbne skabet 
og spørge, hvad vil du have 
på, så kan man tage to trø-
jer ud og spørge, hvilken vil 
du have på. Det handler om 
at understøtte dem i alt det, 
de kan, frem for det, de ikke 
kan, siger Kirsten Gosvig.

Godt, når det lykkes
Ældrechef Hella Obel for-
tæller, at medarbejdere på 
Ålholmhjemmet, Skovhu-
set, Bauneparken og Lions 
Park plejehjem har været på 
kursus i Martemeo og ICDP 
som en del af projektet “Om-
sorg og nærvær”.

Ligesom tilbagemeldin-
gerne er positive fra Ål-
holmhjemmet, så er de det 
også fra Skovhuset, fortæl-
ler ældrechefen.

-  De kan mærke, at de har 
fået nogle nye redskaber, 
forklarer Hella Obel.

Meldingen fra Ålholm-
hjemmet om, at ICDP-meto-
den har virket i forhold til 
beboeren, som der tidligere 
blev anvendt magt over for, 
er ældrechefen meget glad 
for. 

-  Det er rigtig, rigtig godt, 
når vi finder ting, der lyk-
kes, siger Hella Obel.

Ålholmhjemmet har søgt 
om penge fra en intern pulje 
til også at sende alle aften-
vagterne på kursus i ICDP, 
og Hella Obel fortæller, at 
pengene netop er blevet be-
vilget i den forgangne uge.

Formand for Omsorg og 
Livskraftsudvalget i Hil-
lerød Kommune Christina 
Thorholm (RV) er også rig-
tig glad for, at antallet af 
magtanvendelser er faldet 
på ældreområdet, fordi en-
hver magtanvendelse er et 
overgreb mod det enkelte 
mennesker. 

At metoderne, som perso-
nalet bliver efteruddannet i, 
virker, er godt. 

-  Jeg bliver enormt glad for 
at høre det. Vi ved ikke altid, 
hvad vi gør, selvom vi tror, 
vi gør det bedste i forhold til 
et andet menneske. Når vi 
ser og analyserer den inter-
aktion, vi har, så kan vi til-
passe indsatsen til det men-
neske, vi har i hænderne, 
siger Christina Thorholm. 

-  Det er vigtigt, at vi  hele 
tiden har opmærksomhed 
på kompetenceudvikling af 
medarbejderne. Vores for-
valtning søger hele tiden 
midler, så vi kan kompeten-
ce-udvikle mere, end vi el-
lers kunne, siger hun.

Sådan skrev vi i 2021 om magtanvendelser i 2020.  Udsnit af Frederiksborg Amts Avis

Ældre og sundhed 

 � 2019: 25 indberetnin-
ger

 � 2020: 64 indberetnin-
ger

 � 2021: 11 indberetnin-
ger

Mulige årsager til færre 
indberetninger i 2021: 

 � -  Fokus på at forebyg-
ge magtanvendelser

 � -  Nedlukning pga. 
corona har skabt rolig 
hverdag på pleje-
hjemmene

 � - Det har ikke været 
muligt at samle og 
underviser i magtan-
vendelser, så der kan 
være personale, der 
ikke har fået indberet-
tet magtanvendelser

Kilde: Årsberetning for magt-
anvendelse 2021, Ældre og 

sundhed

Det specialiserede  
voksenområde: 

 � 2018: 19 indberetnin-
ger

 � 2019: 11 indberetnin-
ger, hvoraf 10 blev 
vurderet som ikke at 
være magtanvendelse

 � 2020: 14 indberetnin-
ger

 � 2021: 20 indberetnin-
ger

 � Indberetninger 2021 
fra Hillerød Kom-
munes egne sociale 
tilbud: 1

 � Indberetninger 2021 
fra private og øvrige 
kommunale/ - regio-
nale sociale tilbud: 19

 � 13 sager handler om 
fastholdelse, og 7 af 
dem var indberetnin-
ger på den samme 
borger

 � To magtanvendelser 
var der ikke hjemmel 
til: Det var et indgreb 
i nødværge og et ind-
greb for at forhindre 
voldsom selvskade og 
afværge slag. 

 � To andre magtanven-
delser var vurderet 
som “ikke lovlige”. 
Den ene indberet-
ning omhandler ikke 
godkendt ransagning 
af værelse, og den 
anden er ulovlig 
fastholdelse, hvor der 
ikke er anledning til at 
fastholde. 

Kilde: Årsberetning 2021 for 
magtanvendelse inden for 
det specialiserede voksen-

område

Indberetninger i 
Hillerød Kommune

Personalet så sig nødsaget til at bruge magt over for en beboer hele 29 gange, det første år borgeren boede på Ålholmhjemmet. I 2021 blev 
der ikke indberettet en eneste magtanvendelse.  Foto: Jens Wollesen


