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2016: Redegørelse om magtanvendelse på ældreområdet i Social Service efter 
Servicelovens kapitel 24

Byrådet skal en gang årligt have en redegørelse over anvendelse af magt og andre
indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne inden for ældreområdet i Social
Omsorg.

Der har i 2016 været følgende registreringer af magtanvendelse på ældreområdet i
Social Omsorg:

 8 godkendelser på magtanvendelse i forbindelse med personlig hygiejnesituatio-
ner, for en afgrænset periode efter Servicelovens § 126a.

 65 indberetninger på godkendt magtanvendelse efter Servicelovens § 126a.
 123 indberetninger på ikke forudgående godkendte magtanvendelser i forbindelse 

med fastholdelse i personlige hygiejnesituationer jf. Servicelovens § 126. Heraf 
kunne 3 ikke godkendes af myndighed.

 12 indberetninger på fastholdelse og føren efter Servicelovens § 126. Heraf kunne 
6 ikke godkendes af myndighed.

 4 indberetninger på ”Anden tilfælde af magtanvendelse som ikke er tilladt iflg. 
Serviceloven”. 

Der oprettes et fokusområde for magtanvendelse og udarbejdet en handleplan for borge-
ren. Handleplanen beskriver den pleje- og socialpædagogiske tilgang der udføres med 
henblik på at undgå tvang, planen evalueres løbende. 

Såfremt en indberetning ikke godkendes af myndighed, informeres lederen. Herefter er 
det lederens opgave at sikre sig, at personalet modtager den vejledning og undervisning 
der er nødvendig for at sikre borgerens retssikkerhed.   

For de 65 godkendte magtanvendelser, tegner 2 af de 28 borgeren sig for 50 af indberet-
ningerne.
De 135 ikke godkendte indberetninger, omhandler henholdsvis fastholdelse i hygiejnesi-
tuationer og fastholdelse og føren mhp. at skærme borgeren/andre borgere. 
Af de 123 indberetninger på ikke forudgående godkendte magtanvendelser i hygiejnesi-
tuationer, tegner 4 af de 28 borgere sig for 79 af indberetningerne.
6 af de 12 indberetninger på ”fastholdelse og føren”, kunne ikke godkendes af myndig-
hed.
De 4 indberetninger på ”Anden tilfælde af magtanvendelse som ikke er tilladt iflg. Servi-
celoven”, omhandler alle brugen af lift. 

Der har været et betydeligt fald i antallet af godkendelser og registrerede magtanvendel-
ser i 2016 sammenlignet med 2015. 

Årsagen hertil formodes at skyldes det sidste års øget fokus på uddannelse af demens-
nøglepersoner, undervisning og sparing fra demenskonsulenter, vejledning i oprettelse af 
fokusområde inden for magtanvendelse herunder anvendelse af de socialpædagogiske 
handleplaner på ældreområdet.


