
Status for magtanvendelser 2018 – 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 § 105. Hovedparten af borgerne har 
ophold på tilbud beliggende uden for Lejre Kommune. Borgerne hører under Center for Job & 
Social. 

2016 2017 2018

Ansøgning om 
magtanvendelse 

1 1 3

Indberetninger på 
godkendt 
magtanvendelse 

2 14 7

Indberetning om 
magtanvendelse 
uden godkendelse 

55 129 120

I alt 57 143 127

De modtagne ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse dækker over i alt 10 borgere – 
hovedparten har ophold i botilbud uden for Lejre Kommune. For én borgers vedkommende har der 
været gjort brug magtanvendelser på Specialskolen Bramsnæsvig.  

Der er i alt modtaget 119 indberetninger om akut magtanvendelse i form af fastholdelse og føren 
efter servicelovens § 126. Efter servicelovens § 126 kan der anvendes magt i situationer, hvor der 
er en nærliggende risiko for, at borgeren udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig 
personskade, og hvor forholdene i det enkelte tilfælde gør det akut påkrævet at fastholde eller 
føre borgeren til et andet opholdsrum. 

88 af de 119 indberetninger efter servicelovens § 126 omhandlede en konkret borger med 
massive vanskeligheder. 85 af indberetningerne blev godkendt af kommunen som værende 
lovmedholdelige, mens tre indberetninger blev vurderet ikke tilladte, da brugen af akut 
magtanvendelse i disse tre situationer kunne have været undgået. Den konkrete borger har 
ophold på botilbud uden for Lejre Kommune. I 2017 kom der omkring 100 indberetninger om 
magtanvendelse på borgeren. Der har igennem tiden været tæt kontakt mellem forvaltningen og 
bostedet for at støtte op om borgerens udfordringer. Baggrunden for magtanvendelserne har 
skyldtes en meget udadreagerende og destruktiv adfærd hos borgeren, ligesom at borgeren har 
udvist affektudbrud med selvskadende adfærd til følge, som potentielt kunne have været 
livsfarlige.  

I efteråret 2018 blev borgeren placeret på et enkeltmandstilbud med 2:1 støtte døgnet rundt, 
hvor der arbejdes målrettet med borgerens vanskeligheder. Der har pt. i 2019 været ganske få 
indberetninger på denne borger. 

De resterende 31 indberetninger om akut magtanvendelse i form af fastholdelse og føren er 
fordelt på 8 borgere. 



I 2018 blev der også ansøgt om muligheden for tilbageholdelse efter servicelovens § 127 for 
ovennævnte borger. Efter servicelovens § 127 kan en borger tilbageholdes i boligen, hvis der er 
en nærliggende risiko for, at borgeren vil udsætte sig selv eller andre for væsentlig personskade.

I sager om tilbageholdelse har borgeren ret til gratis advokatbistand. 

I den konkrete sag blev der givet tilladelse til tilbageholdelse i egen bolig hvilket medførte syv 
konkrete indberetninger. Seks af disse indberetninger blev vurderet til at falde inden for lovens 
rammer og kommunens tilladelse, mens én indberetning om tilbageholdelse var sket uden 
forhåndsgodkendelse og blev vurderet ulovlig og unødvendig. 

Der blev også modtaget én indberetning om akut undersøgelse af opholdsrum/ejendele for en 
borger anbragt på en boform uden for Lejre Kommune som led i en foranstaltningsdom efter 
servicelovens § 137h.

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


