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2017: 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 2017 været følgende registreringer af magtanvendelse på ældreområdet i
Social Omsorg:

 3 bevillinger på magtanvendelse i forbindelse med personlig hygiejnesituationer, 
for en afgrænset periode efter Servicelovens § 126a.

 71 indberetninger på godkendt magtanvendelse efter Servicelovens § 126a.

 5 indberetninger på fastholdelse og føren efter Servicelovens § 126. Heraf kunne 
2 ikke godkendes af myndighed, 1 skulle være indberettet som en § 126a, og 1 
var ikke omfattet af magtanvendelse ifølge Serviceloven. 

 .

 33 indberetninger på ikke forudgående godkendte magtanvendelser i forbindelse 
med fastholdelse i personlige hygiejnesituationer jf. Servicelovens § 126a. Heraf 
kunne 5 ikke godkendes af myndighed.

 1 indberetning på tilbageholdelse i boligen efter Servicelovens § 127. 

 2 flytning uden samtykke efter Servicelovens § 129. En flytning efter § 129 stk. 1 
og en efter § 129 stk. 2.

 1 indberetning på ”anden tilfælde af magtanvendelse som ikke er tilladt iflg. Ser-
viceloven”. Skulle have været indberettet som en §126a Hårvask, badning og 
tøjvask.

 2 nødværge efter straffelovens § 13. Heraf kunne 1 ikke godkendes af myndighed 
og 1 skulle være indberettet som en § 126 akut fastholdelse.

De 3 bevillinger på magtanvendelse i hygiejnesituationer, er bevilliget på samme borger.

For de 71 godkendte magtanvendelser, tegner 1 af de i alt 3 borgeren sig for 55 af ind-
beretningerne. Bevillingerne på de to andre borgere, blev bevilliget i 2016.

De 5 indberetninger på Akut fastholdelse og føren, omhandler i 4 af tilfældene skærm-
ning af borger/andre borgere/personale og en angår en sundhedslovsydelse. 

De 33 ikke forudgående godkendte indberetninger, omhandler fastholdelse i hygiejnesi-
tuationerne skiftning af bleer og bind 29, hårvask 2 og negleklipning 2. Af disse indberet-
ninger tegner 2 ud af 12 beboerne sig for 22 af indberetningerne. 
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Ved tilbageholdelse i boligen, personalet bruger sin krop til fysisk at afskære og guide 
borgeren fra at gå ind og vække de andre beboere midt om natten.

Flytning af dement borger fra egen bolig, da boligen var ubeboelig pga. rotter samt en 
flytning af en dement borger som ikke modsatte sig flytningen.  

Nødværge: Personalet vil hjælpe en borgeren op fra gulvet, hvilket borgeren modsætter 
sig. Borgeren slår ud efter personale og et andet personale reagerer ved at fastholder 
borgerens hænder. 

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. 
Handleplanens formål er, at fremtidige fastholdelser undgås. Hvis ikke det er muligt, skal 
den sikre at fastholdelsen er kortvarig og med mindst mulig indgriben. 

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.   

Der har i 2017 været et betydeligt fald i antallet af godkendelser og registrerede magtan-
vendelser sammenlignet med 2016. 

Årsagen hertil kan blandt andet skyldes de iværksatte tiltag, i form at uddannelse og 
BDSP projektet, men også at ikke alle magtanvendelser bliver indberettet. 


