Nye regler om magtanvendelse:
Folketinget vedtog den 23. april 2019 nye regler for magtanvendelse. Reglerne træder i kraft den
1. januar 2020. De nye regler er tiltænkt mere gennemskuelige end de gældende regler og skal
sikre, at der ikke bliver lavet ulovlige magtanvendelser i hverdagen over for borgere med nedsat
psykisk funktionsevne.
Fysisk guidning
De nye regler medfører bl.a., at personalet på et botilbud eller plejecenter kan anvende fysisk
guidning som led i den daglige omsorg for at skabe tryghed og trivsel på stedet. Fysisk guidning
kan eks. bruges til at følge borgeren ud af et rum, enten af hensyn til borgeren selv, eller af
hensyn til en anden borger eller af hensyn til fællesskabet på stedet. Fysisk guidning er tiltænkt
som en form for omsorgshandling og skal derfor ikke indberettes som en magtanvendelse. Der må
dog ikke ske fastholdelse i forbindelse med fysisk guidning.
Afværge tingskade
Der nye regler vil også give mulighed for, at personalet kan afværge tingskade ved at gribe akut
ind med kortvarige fastholdelse eller ved at føre personen væk, hvis det er nødvendigt for at
undgå væsentlig skade af indbo eller andre værdier. Et sådant indgreb skal indberettes som en
magtanvendelse. Dette er en udvidelse i forhold til de hidtidige regler, som alene rummer
mulighed for fastholdelse ved personskade.
Lempeligere mulighed for tilbageholdelse
Der bliver også muligt for at fastholde, tilbageholde eller føre en person tilbage til boligen eller til
et andet opholdsrum, når personen udviser en adfærd, der er til fare for den pågældende selv
eller andre. Dette er en lempelse i forhold til de hidtidige regelsæt, der kræver, at der skal være
en risiko for væsentlig personskade.
Tryghedsskabende velfærdsteknologi
Det vil være muligt at anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi såsom ringmåtter i en
afgrænset periode. Brugen af tryghedsskabende velfærdsteknolig kræver en forudgående
tilladelse fra borgerens handlekommune.
Aflåsningsmuligheder
Der vil være muligt for borgerens handlekommune at træffe afgørelse om aflåsning og sikring af
yderdøre til borgerens egen bolig/værelse, som f.eks. terrassedøre, altandøre, havelåger og
lignende for en afgrænset periode. Dette vil være en mulighed i tilfælde, hvor en borger forlader
sin bolig gentagne gange og risikerer at udsætte sig selv eller andre fare.
Fastholdelse i hygiejnesituationer
Det vil også være muligt for personale at fastholde en borger kortvarigt i en personlig
hygiejnesituation uden en forudgående tilladelse fra borgerens handlekommune. Dette er en

udvidelse i forhold til de hidtidige regler, hvor der alene må fastholdes i hygiejnesituationer efter
en forudgående godkendelse fra kommune. Et indgreb i hygiejnesituationer skal dog fortsat
indberettes som magtanvendelse til kommunen, og hvis det vurderes, at behovet for en kortvarig
fastholdelse kan opstå igen, skal der søges tilladelse hos kommunen, som kan give tilladelse hertil
for en kortvarig periode.
Vejledende husorden
Der bliver også skabt en hjemmel til, at lederen af et bo- eller dagtilbud kan fastsætte en
vejledende husorden for ophold på tilbuddets fællesarealer. Muligheden for sådan en vejledende
husorden gælder alene for servicelovens tilbud og ikke tilbud efter almenboligloven. Det er
tiltænkt, at en vejledende husorden kan være med til at forebygge magtanvendelser.
Særligt for borgere med erhvervet og fremadskridende mental svækkelse som f.eks. demens:
Det bliver nu også muligt for personale på et plejecenter at anvende kortvarig fastholdelse i
personlige hygiejnesituationer, fastholdelse ved meget grænseoverskridende eller meget
konfliktskabende adfærd og tryghedsskabende velfærdsteknologi for borgere med eksempelvis
demens uden en forudgående tilladelse fra kommunen.
Anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi over for borgere med eks. demens kræver
dog, at borgeren, værgen eller fremtidsfuldmægtigen informeres om det inden. Hvis disse
modsætter sig dette, kan kommunen træffe afgørelse herom.
Over for personer med eks. demens kan kommunen også træffe afgørelse om optagelse i et
bestemt botilbud, hvis indstillingen tiltrædes af værgen. Såfremt borgeren modsætter sig
flytningen, skal sagen behandles i Familieretshuset.

