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Indledning

Ifølge § 17, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1231 af 13/11 2017 om magtanvendelse og andre 
indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne skal kommunalbestyrelsen følge udvik-
lingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en 
vurdering af behovet for opfølgning over for de borgere, som kommunalbestyrelsen er 
ansvarlige for.

Ifølge § 17, stk. 2 forelægges beretningen årligt for kommunalbestyrelsen.

Reglerne om magtanvendelse over for voksne findes i servicelovens §§ 124-129. 

Oversigt over sager, hvor anvendelse af magt har fundet sted

 egne tilbud, hvor Hedensted Kommune er handlekommune
 andres tilbud, hvor Hedensted Kommune er handlekommune
 egne tilbud, hvor Hedensted Kommune ikke er handlekommune

Der har i 2017 været 22 indberetninger på akut fastholdelse efter servicelovens § 126

7 indberetninger på samme person med ophold på regionalt botilbud i Hedensted Kom-
mune – i to tilfælde var akut fastholdelse nødvendig, da der var nærliggende risiko for, at 
personen udsatte personalet for at lide væsentlig personskade – i 5 tilfælde var akut 
fastholdelse og føren ikke nødvendig, da der ikke var nærliggende risiko for, at personen 
udsatte andre beboere eller personalet for at lide væsentlig personskade.

6 indberetninger på person bosiddende i privat botilbud udenfor Hedensted Kommune – i 
alle 6 tilfælde var akut fastholdelse nødvendig, da der var nærliggende risiko for, at per-
sonen udsatte sig selv eller personalet for at lide væsentlig personskade.

2 indberetninger på person bosiddende i kommunalt botilbud udenfor Hedensted Kom-
mune – i ét tilfælde var akut fastholdelse nødvendig, da der var nærliggende risiko for, at 
personen udsætte sig selv for at lide væsentlig personskade – i ét tilfælde var akut fast-
holdelse ikke nødvendig, da der ikke var nærliggende risiko for, at personen udsatte per-
sonalet for at lide væsentlig personskade. 

1 indberetning på person bosiddende i privat botilbud udenfor Hedensted Kommune – 
akut fastholdelse var nødvendig, da der var nærliggende risiko for, at personen udsatte 
personalet for at lide væsentlig personskade.

1 indberetning på person bosiddende i et kommunalt botilbud udenfor Hedensted Kom-
mune – akut fastholdelse var nødvendig, da der var nærliggende risiko for, at personen 
udsatte personalet for at lide væsentlig personskade.

2 indberetninger på person bosiddende i et af Hedensted Kommunes egne botilbud – i 
begge tilfælde var akut fastholdelse og føren ind på eget værelse ikke nødvendig, da der 
ikke var nærliggende risiko for, at personen udsatte personalet eller andre for at lide væ-
sentlig personskade.
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1 indberetning på person bosiddende i et af Hedensted Kommunes egne botilbud – akut 
fastholdelse og føren ind på eget værelse var ikke nødvendig, da der ikke var nærliggen-
de risiko for, at personen udsatte personalet eller andre for at lide væsentlig personska-
de.

1 indberetning på person bosiddende i et privat botilbud udenfor Hedensted Kommune - 
akut fastholdelse og føren til andet opholdsrum var ikke nødvendig, da der ikke var nær-
liggende risiko for, at personen udsatte personalet eller andre for at lide væsentlig per-
sonskade.

1 indberetning på person bosiddende i et privat botilbud udenfor Hedensted Kommune – 
akut fastholdelse var nødvendig, da der var nærliggende risiko for, at personen udsatte 
personalet for at lide væsentlig personskade.

Der har i 2017 været 1 indberetning på tilbageholdelse i boligen 

1 indberetning på person bosiddende i regionalt botilbud i Hedensted Kommune – tilba-
geholdelse i boligen kræver en forudgående tilladelse fra Hedensted Kommune. En sådan 
forelå ikke, og derfor var tilbageholdelsen ulovlig.

Der har i 2017 været 2 indberetninger på andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er 
beskrevet i serviceloven

1 indberetning på person bosiddende i et af Hedensted Kommunes egne botilbud. Perso-
nalet tog borgers telefonstik ud af stikkontakten uden, at borger havde givet sit samtyk-
ke til det.

1 indberetning på person bosiddende i et af Hedensted Kommunes egne botilbud. Borger 
havde låst døren indefra, og personalet skulle ind i forbindelse med medicingivning. Da 
borger ikke reagerede på banken og råb, kontaktes vicevært af leder med henblik på, at 
han skal åbne døren. 


