
Status på magtanvendelser i 2016-2017:

Center for Velfærd og Omsorg:

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for Lejre 
borgere på plejecentre og tilbud beliggende i og uden for Lejre Kommune. Der er tale om borgere 
der hører under Center for Velfærd og Omsorg. 

Ansøgninger og registrerede indberetninger for magtanvendelser i 2016:

Type Ansøgning om 
magtanvendelse 

Indberetning om 
godkendt 
magtanvendelse 

Indberetning 
om ikke 
godkendt 
magtanvendelse 

2016 0 0 0

Personlige alarm- og 
pejlesystemer (§ 125, 
stk. 1)

2017 2 0 0

2016 0 0 0

Personlige alarm- og 
pejlesystemer for 
borgere med 
fremadskridende 
mental svækkelse (§ 
125, stk. 2) 2017 4 0 0

2016 0 0 0

Særlige døråbnere (§ 
125, stk. 3)

2017 0 0 0

2016 0 0 9

Akut fastholdelse eller 
føren (§ 126)

2017 0 0 5

2016 0 0 0

Fastholdelse i 
hygiejnesituationer (§ 
126a) 

2017 0 0 1

2016 0 0 0

Tilbageholdelse i bolig 
(§ 127)



2017 0 0 1

2016 1 0 0

Anvendelse af 
beskyttelsesmidler 
herunder stofseler (§ 
128)

2017 1 1 0

2016 1 0 0

Optagelse i botilbud 
uden samtykke (§ 129, 
stk. 1)

2017 2 0 0

2016 0 0 0

Optagelse i botilbud 
pga. fremadskridende 
mental svækkelse (§ 
129, stk. 2)

2017 0 0 0

2016 0 0 0

Flytning som følge af 
en sindslidelse (§ 
129a)

2017 0 0 0

I alt

2016 2 0 9

2017 9 1 7

Begrundelse for magtanvendelserne i 2016:

De modtagne indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse i 2016 dækker over i alt 5 
borgere. 

Der er i alt modtaget 9 indberetninger om akut magtanvendelse i form af fastholdelse og føren. 8 
af disse indberetninger er modtaget fra Ammershøjsparken og omhandler én svær dement borger, 
hvor der er anvendt magt for at forhindre borgerens voldelige adfærd i fællesarealet.  Der er 
desuden modtaget én indberetning om akut fastholdelse og føren på en anden borger fra 
Bøgebakken. 

Der er modtaget én ansøgning om anvendelse af beskyttelsesmidler efter § 128 til brug i eget 
hjem. Der er ikke modtaget indberetninger om brugen af stofselen. 

Endelig er der truffet én afgørelse om flytning uden samtykke fra eget hjem til et botilbud uden 
for Lejre Kommune efter serviceloven § 129, stk. 1. 



Begrundelse for magtanvendelserne i 2017: 

De modtagne indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse i 2017 dækker over i alt 7 
borgere. 

Der er modtaget to ansøgninger om personlige alarm- og pejlesystemer (§ 125, stk. 1) fra 
Bøgebakken på to borgere. Baggrunden for ansøgningerne har været en risiko for fald, når 
borgerne stod op om natten. Begge ansøgninger er godkendt tidsubegrænset. 

Der er modtaget fire ansøgninger om personlige pejlesystemer for borgere med fremadskridende 
mental svækkelse (§ 125, stk. 2). To af disse ansøgninger er modtaget fra Bøgebakken med 
ønsket om at forhindre borgerne i at blive væk. De resterende to ansøgninger er modtaget fra 
Ammershøjsparken med begrundelsen om at spore borgerne grundet risici for personskade. 

Der er modtaget fem indberetninger om akut fastholdelse og føren (§ 126). Indberetningerne er 
sendt af Ammershøjsparken og vedrører én borgers voldelige adfærd i fællesarealet (der er tale 
om samme borger, der havde 8 indberetninger om akut fastholdelse og føren i 2016).

Der er modtaget én indberetning på ikke godkendt fastholdelse i forbindelse med 
hygiejnesituation (§ 126 a) fra Bøgebakken. 

Der er modtaget én indberetning om tilbageholdelse i bolig (§ 127) fra Ammershøjsparken. Det 
fremgik af indberetningen, at borgeren måtte skærmes i egen bolig grundet voldsomhed og 
vrede. 

Der er modtaget én ansøgning og indberetning om anvendelse af beskyttelsesmidler i form af 
stofsele fra Grønnehave for at forhindre borgers fald ud af en kørestol. Ansøgningen er blevet 
godkendt af kommunen. 

Endelig er der truffet to afgørelser om optagelse i botilbud efter § 129, stk. 1. Den ene afgørelse 
omhandlede en borger, hvor det var absolut påkrævet, at borgeren blev flyttet fra egen bolig til 
botilbuddet Ammershøjparken, da denne var til fare for sig selv i egen bolig. Der var desuden stor 
bekymring for, at borgeren udsatte sig selv for væsentlig personskade ved sin færden i trafikken.  
Den anden afgørelse omhandle en svær dement borger, der ikke længere kunne være i eget 
hjem. Borgeren blev flyttet til et tilbud uden for Lejre Kommune. 

Oversigt over udviklingen i antallet af indberetninger af akutte magtanvendelser (ikke godkendt) 
– Center for Velfærd og Omsorg:

Årstal Indberetninger

2014 4

2015 9

2016 9

2017 7


