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Formål

At medarbejderne har kendskab til regler om samt - alt efter
faggruppe - kan forstå og anvende reglerne omkring
indberetning og på baggrund af data kan vurdere, om reglerne
om magtanvendelse er opfyldt.

Mål

At magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten
begrænses til det absolut nødvendige.

Fravær af
samtykke

Det er kun magtanvendelse, hvis der ikke kan opnås
samtykke.
Der kan skelnes mellem 3 forskellige situationer, hvor borger
ikke samtykker:
- Der er ikke informeret samtykke, hvis borger ikke forstår
konsekvensen af sine valg.
- Passivitet, ingen reaktion.
- Aktiv modstand, borger gør fysisk eller verbal modstand.
Indberetninger af magtanvendelser:
Udarbejdes af social og sundhedsassistent eller sygeplejerske.
Indberetningsskemaet udfyldes umiddelbart efter hændelsen
og senest 24 timer efter hændelsen.
I fravær af leder kan sygeplejerske udfylde ledelsens del af
skemaet.
Ansøgninger om tilladelse til at anvende magt:
Udarbejdes af en demenskonsulent
-

Grå pjece henvender sig til myndighedspersoner
Rød pjece til fagpersoner udleveres af demenskonsulenter,
på ”Demenskursus basis modul 1 ” og skal kendes og
anvendes i daglige praksis.

-

Pårørende/værge informeres af
demenskonsulent/sygeplejerske i tilfælde af ikke
godkendt magtanvendelse og ved ansøgning om tilladelse
til brug af magt og blå pjece udleveres.
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Indikationer for
brug af
magtanvendelse
Bestemmelser om
magtanvendelser

Demenskonsulent med koordinerende funktion sørger for én
gang årligt at bestille opdaterede pjecer hjem.
Magtanvendelses regler gælder for mennesker med betydelig
varig nedsat psykisk funktionsevne, der får hjælp efter
serviceloven.
(se endvidere § 124-124a i serviceloven)
Magtanvendelse må kun gennemføres, hvis der er risiko for
væsentlig personskade.
Man kan ansøge om at bruge magt efter servicelovens § 125129.
1. Alarm- og pejlesystemer (SEL § 125 stk. 1 og 2)
2. Særlige døråbnere (SEL § 125 stk. 3)
3. Fysisk fastholdelse og føring til et andet rum (SEL § 126)
4. Fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL § 126a)
5. Tilbageholdelse i boligen (SEL § 127)
6. Brug af stofseler til magtanvendelse (SEL § 128)
7. Optagelse i særlige botilbud uden samtykke (SEL §129)
(Beskrivelse af de forskellige paragraffer er udførligt beskrevet
i Socialstyrelsen pjece om magtanvendelse)

Socialpædagogisk
bistand

Socialpædagogisk bistand går ALTID forud for en hver form for
magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.
Der skal foreligge dokumentation for, hvad der er forsøgt af
socialpædagogiske tiltag inden ansøgning om magt.
Der skal efterfølgende arbejdes med at opnå borgers frivillige
medvirken på trods af at der foreligger en godkendelse til brug
af magt.
Tidsbegrænsninger §125 8.måneder
på godkendelser
§126 Ingen godkendelse
§126a 3 måneder
§127 8 måneder
§128 18 måneder
§129 skal ikke genansøges
Tilladelsen til magtanvendelse bortfalder, hvis der ikke
genansøges inden tilladelsen udløber.
Klageberettigede

Klager over udførelsen eller tilladelser til magtanvendelser.
Indberetning:
- Dokument: ”Orientering om magtanvendelse og
klagevejledning” udleveres af personalet der indberetter
magtanvendelsen umiddelbart efter indgrebet.
- Magtanvendelsesteamet sender afgørelsesbrev til
værge/fuldmagtstager/pårørende.
Ansøgning:
- Der sendes en partshøring sammen med
afgørelsesbrevet til pårørende/fuldmagtstager/værge,
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der efterfølgende har 7 dage til at komme med
indsigelser til afgørelsen.
Udkast til relevante dokumenter ligger indtil videre under:
G:\Socfv\Ældre og
Omsorg\Faelles\Demenskonsulenter\Magtanvendelse,
afgørelsesbreve
Advokatbistand

Ved § 127 og 129 stk.1, har kommunen pligt til at beskikke en
advokat til borgeren.
Se https://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=8593
I disse sager behandles ansøgningen af statsforvaltningen.
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Socialstyrelsens pjecer om magtanvendelse.
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