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2018: 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 2018 været følgende registreringer af magtanvendelse på ældreområdet i 

Social Omsorg: 

 

 1 bevilling på §125 stk. 3, særlig døråbner for en afgrænset periode på 8 måne-

der. Bevillingen medførte ikke indrapporteringer, da borgeren fik fast vagt. 

 

 1 bevillinger på magtanvendelse i forbindelse med personlig hygiejnesituationer, 

for en afgrænset på 3 måneder efter Servicelovens § 126a. 

Der er indkommen 4 indberetninger på godkendelsen. De 4 blev ikke godkendt, 1 

lå ikke inden for regler om magtanvendelse, 3 manglede fyldestgørende doku-

mentation. 

 

 2 indberetninger på fastholdelse og føren efter Servicelovens § 126.  

(begge ikke godkendt, da de ikke ligger inden for reglerne om magtanvendelse) 

 

 54 indberetninger på ikke forudgående godkendte magtanvendelser i forbindelse 

med fastholdelse i personlige hygiejnesituationer jf. Servicelovens § 126a. 

Heraf kunne 54 ikke godkendes af myndighed. (ligger ikke inden for reglerne om 

magtanvendelse, 50 indberetninger er fra samme borger) 

 

 14 indberetninger på tilbageholdelse i boligen efter Servicelovens § 127. 2 af 

hændelserne ligger ikke inden for reglerne om magtanvendelse. De resterende 

12, blev indberettet på samme skema som § 126a. Ingen af hændelserne var 

omfattet af reglerne for magtanvendelse. Derudover så skal alle hændelser efter § 

127 indberettes på separate skemaer. (Alle på samme borger, alle ikke godkendt 

af myndighed da hændelserne ikke er omfattet reglerne for magtanvendelse) 

 

 

 

Bevillingen på brug af magtanvendelse i hygiejnesituationer, tegner følgende sig på 

samme borger. 51 indkommende ikke godkendte magtindberetninger af §126a og 14 

indberetninger på tilbageholdelse i boligen efter Servicelovens § 127, samt 2 indberet-

ninger på fastholdelse og føren efter Servicelovens § 126. 

Der er gennem 2018 blevet arbejdet intenst på at understøtte borgerens trivsel gennem 

handleplaner. Ligeledes har BPSD modellen har været med til at understøtte, at forbruget 

af magtanvendelser er minimere eller helt forebygget. Dette i tæt samarbejde med bor-

gerens værge, egen læge og gerontopsykiatrien, samt faste vagter der skulle sikre bor-

gerens tryghed og sikkerhed. 

VISO har været koblet på forløbet gennem 8 måneder. Der har i foråret 2019 været me-

get få indberetninger. 
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Magtanvendelse er et alvorligt indgreb i den enkeltes frihed. Derfor stilles der store krav 

til personalet faglig viden, evnen til at analysere og reflekterer over situationen samt ud-

arbejdelse af en socialpædagogiske handleplan. 

Når 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. 

 

I 2018 har der været stort fokus på magtanvendelsesområdet i Social Omsorg.  

Der er benyttet metoder som BPSD model, TOPS, samt undervisning af Social Omsorgs 

ledergrupper. 

I 2018 ses en let reduktion i antallet af registrerede magtanvendelser 

sammenlignet med 2017. En årsag hertil kan være, at Social Omsorg senior i 2018 over-

gik til nyt omsorgssystem. Det nye system havde ikke noget magtanvendelses modul 

hvilket medførte en tungere arbejdsgang. 

Indberetningerne ses ikke fordelt på mage borgere sager, men tydelig stigning af indbe-

retninger i enkelte borgersager af høj kompleksitet. 

 

 

Indberetninger 2017/2018: 

 

Serviceloven §§ 124 - 137 2017 2018 

Bevilling efter § 125 stk. 3 - 1 

Registrering og indberetninger på god-
kendt magtanvendelse efter § 125 stk. 3 

- - 

Bevilling efter § 126a 3 1 

Registrering og indberetninger på god-
kendt magtanvendelse efter § 126a 

71 4 
 

Registrering og indberetning af magtan-
vendelse efter § 126, ikke godkendte 
magtanvendelser efter §§ 125, 126a, 127 
og 128 

 
 
 

39 

 
 
 

54 

Fordeler sig således: 125 - - 

126 4 4 

126a ift. hygiejne 34 53 

127 1 14 

128  - 

Optagelse i særlige botilbud uden sam-
tykke efter § 129 

-  

Andre tilfælde af magtanvendelse, som 
ikke er omfattet af serviceloven. 

- (2*) 

Nødværge 1 - 
* Er rapporteret som § 126 og § 126a, begge er talt med i disse grupper, men omhand-

ler en sundhedslovsydelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udarbejdet af demenskoordinator, Marianne Røjgaard. 


