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Bilag 2 Status for magtanvendelser 2020 – voksenområdet: 

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for Lejre 
borgere med varig nedsat psykisk funktionsevne, som er visiteret til ophold på botilbud enten 
efter servicelovens § 107 eller 108 eller almenbolig efter almenboliglovens § 105. Hovedparten af 
borgerne har ophold på tilbud beliggende uden for Lejre Kommune. Borgerne hører under Center 
for Job & Social.  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ansøgning om 
magtanvendelse  

1 1 3 0 2 

Indberetninger på 
godkendt 
magtanvendelse  

2 14 7 0 0 

Indberetning om 
magtanvendelse 
uden godkendelse  

55 129 120 46 17 

I alt  57 143 127 46 17 

 

De modtagne ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse dækker over i alt seks borgere 
– hovedparten har ophold i botilbud uden for Lejre Kommune.  

 

Ansøgning om magtanvendelse: 

Der er modtaget to ansøgninger om magtanvendelse.  

I den ene havde et bosted ansøgt om brugen af en særlig døråbner. Inden kommunen fik truffet 
afgørelse i sagen blev borgeren opsagt fra sit botilbud. En afgørelse om særlig døråbner var ikke 
relevant for det nye botilbud.  

Den anden ansøgning omhandlede brugen af stofseler. Kommunen gav afslag, da betingelserne 
for brugen af stofseler ikke var opfyldt.  

 

Akutte magtanvendelser: 

Der er i alt modtaget 17 indberetninger om akut magtanvendelse. Indberetningerne fordeler sig 
på fire borgere: 

 

Type magtanvendelse Antal 

Afværgehjælp § 124 c 1 

Fastholdelse mv. § 124 d 16 
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Der er modtaget én indberetning om afværgehjælp. Ud fra det beskrevne i indberetningen har det 
været kommunens vurdering, at der reelt har været tale om fysisk guidning efter de nye 
lovregler, som ikke er magtanvendelse.  

De øvrige 16 indberetninger om fastholdelse fordeler sig på tre borgere: 

11 af de 16 indberetninger relaterer sig særligt til én konkret borger. Botilbuddet havde svært ved 
at rumme borgeren grundet en ændring i borgeres funktionsniveau. Dette bevirkede mange 
akutte fastholdelser. Borgeren er siden hen blevet flyttet til et andet botilbud, som vurderes mere 
egnet for borgeren. Der alene modtaget indberetninger om borgeren forud for COVID-
nedlukningen og i efteråret 2020.  

Fire ud af de 16 indberetninger fordeler sig på én borger over en kort periode, hvor borgeren var 
skiftet til et nyt bosted.  

Endelig har der været ét tilfælde af fastholdelse over for en tredje borger.   

 

De indberettede magtanvendelser fordeler sig således: 

 

Institution/bosted  Antal indberetninger  

Otterupvej 5 12 

Agerbækhuse 1 

Kæderupvej 1 

Sølund 3 

 

Oversigt over udviklingen i antallet af indberetninger af akutte magtanvendelser (ikke godkendt 
magtanvendelse):    

 

Årstal Indberetninger  

2014 37 

2015 49 

2016 55 

2017 129 

2018 120 

2019 46 

2020 17 

 

 


