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Indledning

Iflg. § 14, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 392 af 23/4 2014 om magtanvendelse og andre 
indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne skal kommunen følge udviklingen i 
anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en 
vurdering af behovet for opfølgning.

Iflg. § 14, stk. 2 forelægges beretning årligt for kommunalbestyrelsen.

Reglerne om magtanvendelse overfor 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 2015 været 11 indberetninger på akut fastholdelse efter servicelovens § 126

2 indberetninger på samme person bosat i regionalt botilbud i Hedensted Kommune – i 
begge tilfælde var akut fastholdelse nødvendig, da der var nærliggende risiko for 
væsentlig personskade på andre beboere.

3 indberetninger på samme person bosat i regionalt botilbud udenfor Hedensted 
Kommune – i de to af tilfældene var akut fastholdelse og føren til egen bolig nødvendig, 
da der var nærliggende risiko for væsentlig personskade på personalet. I et af tilfældene 
var der tale om ulovlig fastholdelse, da der ikke var nærliggende risiko for væsentlig 
personskade. 

1 indberetning på person bosat i botilbud udenfor Hedensted Kommune – akut 
fastholdelse var nødvendig, da der var nærliggende risiko for, at personen udsatte sig 
selv for at lide væsentlig personskade. Den efterfølgende fastholdelse af bildør udefra er 
ulovlig, da der er tale om frihedsberøvelse.

1 indberetning på person bosat i et af Hedensted Kommunes egne tilbud – akut 
fastholdelse var nødvendig, da der var risiko for væsentlig personskade på anden beboer.

2 indberetninger på samme person bosat i et af Hedensted Kommunes egne botilbud – i 
det ene tilfælde fandt fastholdelsen sted på vej hjem i dagtilbuddets bus. Dagtilbuddet 
ligger i Vejle Kommune. Fastholdelse i form af, at personale har hånden på borgers 
sikkerhedssele mod hendes vilje, er ulovlig, da der er tale om frihedsberøvelse. I det 
andet tilfælde, var der tale om ulovlig fastholdelse, da der ikke var nærliggende risiko for 
væsentlig personskade. 

2 indberetninger på samme person bosat i et af Hedensted Kommunes egne botilbud – i 
det ene tilfælde var akut fastholdelse og føren til et andet opholdsrum nødvendig, da der 
var nærliggende risiko for væsentlig personskade på anden beboer. I det andet tilfælde 
var der tale om ulovlig føren til et andet opholdsrum, da der ikke var nærliggende risiko 
for væsentlig personskade. 

Der har i 2015 været 1 indberetning på andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er 
beskrevet i serviceloven
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1 indberetning på person bosat i et af Hedensted Kommunes egne botilbud. Personalet 
lukker en dør ind til vindfanget, hvor personalet og anden beboer opholder sig og 
fastholder døren i ca. 5 sekunder ind til vindfanget for at forhindre slagsmål med anden 
beboer.

Der har i 2015 været 2 indberetninger på magtanvendelse i forbindelse med 
sundhedsfaglig behandling, der ikke hører under servicelovens bestemmelser om 
magtanvendelse.

1 indberetning på person bosat i botilbud udenfor Hedensted Kommune – fastholdelse er 
foretaget i forbindelse med sundhedsfaglig behandling.  Akutsygeplejerske skal lægge ny 
forbinding efter drop med væske og medicin. Fastholdelse sker af venstre arm, da borger 
forsøger at bøje den, hvilket han ikke må. Der er ikke hjemmel i serviceloven til 
fastholdelse.

1 indberetning på borger bosat i et af Hedensted Kommunes egne botilbud – fastholdelse 
er foretaget i forbindelse med sundhedsfaglig behandling. Fastholdelse af borgers 
hænder sker, da lægen skal skifte kateter, og borger vil forhindre lægen i at lægge det.

Der har i 2015 været 4 indberetninger af optagelse i særlige botilbud efter servicelovens 
§ 129.

I alle 4 sager er der tale om borgere, der har ophold i en anden kommunes botilbud. 
Statsforvaltningen har godkendt flytningerne i de 4 sager.


