
From:                                 Lene Mortensen
Sent:                                  Tue, 10 Sep 2019 07:45:10 +0200
To:                                      Lene Mortensen
Subject:                             Att: Kommunalbestyrelsen. Invitation til formidlingsdag om reviderede 
magtanvendelsesregler på ældreområdet for tilsynsførende

 
Fra: Social og Sundhed 
Sendt: 9. september 2019 08:22
Til: Lene Mortensen <lene.mortensen@svendborg.dk>
Emne: VS: Att: Kommunalbestyrelsen. Invitation til formidlingsdag om reviderede magtanvendelsesregler 
på ældreområdet for tilsynsførende
 
Fra: Svendborg Fælles Mail 
Sendt: 9. september 2019 08:21
Til: Social og Sundhed <social@svendborg.dk>; Social Myndighed <socmyn@svendborg.dk>
Emne: VS: Att: Kommunalbestyrelsen. Invitation til formidlingsdag om reviderede magtanvendelsesregler 
på ældreområdet for tilsynsførende
 
Fra: Stine Schou Mikkelsen [mailto:STSM@SST.DK] 
Sendt: 6. september 2019 14:36
Emne: Att: Kommunalbestyrelsen. Invitation til formidlingsdag om reviderede magtanvendelsesregler på 
ældreområdet for tilsynsførende
 
Til Kommunalbestyrelsen
 
Sundhedsstyrelsen inviterer hermed til gratis formidlingsdage om de reviderede regler om magtanvendelse 
og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne med nedsat psykisk funktionsevne (med særligt 
fokus på nedsat psykisk funktionsevne som er en konsekvens af demens). Formidlingsdagene afholdes både 
i Middelfart og i Hedehusene.
 
Målgruppen for formidlingsdagene er tilsynsførende på ældreområdet, som kan være repræsenteret i form 
af fx ældrechefer, konsulenter fra forvaltninger, kommunale tilsynsførende, medlemmer fra 
kommunalbestyrelser mv. 
 
Hver kommune kan tilmelde 1-2 deltagere, men er dog kun garanteret 1 plads. Hver kommune bedes 
derfor koordinere tilmeldingen.
Derudover er repræsentanter fra BDO og det risikobaserede ældretilsyn, Styrelsen for Patientsikkerhed, 
også inviteret.
 
Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen samarbejder om formidlingen af de nye magtanvendelsesregler. 
Derfor foregår tilmeldingen via Socialstyrelsen hjemmeside.
På dagen er der blandt andet oplæg fra Social- og Indenrigsministeriet om de nye regler. Mere information 
om indholdet på formidlingsdagene samt program kan findes via nedenstående tilmeldingslink:
 
         Middelfart d. 30. oktober 2019 – link til tilmelding (tilmeldingsfrist 15. oktober kl. 12)
         Hedehusene d. 7. november 2019 – link til tilmelding (tilmeldingsfrist 23. oktober kl. 12)
 

mailto:social@svendborg.dk
mailto:socmyn@svendborg.dk
mailto:STSM@sst.dk
https://socialstyrelsen.nemtilmeld.dk/322/
https://socialstyrelsen.nemtilmeld.dk/323/


Begge dage er fra kl. 10.00-14.00 (morgenmad fra kl. 9.30).
Der er plads til 70 deltagere hvert sted.
 
Ved eventuelle spørgsmål bedes I kontakte Lone Kjær Juncker, lkju@socialstyrelsen.dk.
 
Med venlig hilsen
____________________
 
Stine Schou Mikkelsen
Fuldmægtig
T (dir.) +45 9359 6434 
stsm@sst.dk  
 
Sundhedsstyrelsen
Ældre og demens
T +45 72 22 74 00
sst@sst.dk  
 

 

mailto:lkju@socialstyrelsen.dk
mailto:stsm@sst.dk
mailto:sst@sst.dk



	Punkt 6 - Bilag 1 - Att: Kommunalbestyrelsen. Invitation til formidlingsdag om reviderede magtanvendelsesregler på ældreområdet for tilsynsførende
	Vedhæftning: image001.png


