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Bilag 3 Status for magtanvendelser 2020 – ældreområdet: 

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 & Omsorg.  

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ansøgninger om magtanvendelser  2 9 2 4 0 

Indberetninger på godkendt 
magtanvendelse  

0 9 28 11 0 

Indberetning om magtanvendelse 
uden godkendelse  

1 7 10 14 0 

Fastholdelse i hygiejnesituationer  - - - - 4 

I alt modtagne indberetninger  1 16 38 25 4 

 

Kortvarig fastholdelse i hygiejnesituationer:  

De fire indberetninger dækker over kortvarige fastholdelser i hygiejnesituationer. Tidligere skulle 
der ansøges om godkendelse fra kommunalbestyrelsen før end personalet kortvarigt kunne 
fastholde en person i visse hygiejnesituationer. Dette er blevet ændret med de nye regler. For 
personer, hvor funktionsnedsættelsen er en konsekvens af en erhvervet fremadskridende mental 
svækkelse (f.eks. demens), kan personalet i medfør af servicelovens § 136 c uden forudgående 
ansøgning og afgørelse fra kommunalbestyrelsen anvende kortvarig fastholdelse i 
hygiejnesituationer, hvis dette må anses for nødvendigt. Til gengæld skal fastholdelserne 
registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen.  

De fire indberetninger fordeler sig på tre borgere på hhv. følgende tilbud: 

 

Sted Antal 

Bøgebakken 1 

Kirke Hyllinge 2 

Hvalsø Ældrecenter 1 

 

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

 

Årstal Indberetninger 

2014 4 

2015 9 

2016 9 
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2017 7 

2018 16 

2019 14 

2020 - * 

 

*der har ikke været indberettet tilfælde af akut magtanvendelse i 2020. Tidligere ville akut 
fastholdelse i hygiejnesituationer blive kategoriseret i ovenstående tabel som akut 
magtanvendelse. Grundet de nye lovændringer er det ikke længere tilfældet, da der ikke længere 
er krav om forudgående ansøgning.  

 

Optagelse i botilbud, jf. servicelovens § 136 f: 

Kommunalbestyrelsen kan, over for personer, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler 
evnen til at give et informeret samtykke til en flytning, træffe afgørelse op optagelse i et bestemt 
botilbud, hvis kommunalbestyrelsens indstilling tiltrædes af borgerens værge eller 
fremtidsfuldmægtig.  

Et ophold på et botilbud tilknyttet service skal være påkrævet for, at den pågældende borger kan 
få den nødvendige hjælp, og det skal konkret vurderes hensigtsmæssigt for den pågældende.  

Bestemmelsen kan alene anvendes over for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk 
funktionsevne, som er en konsekvens af en erhvervet og fremadskridende mental svækkelse 
(f.eks. personer med demens).  

Optagelserne fordeler sig således: 

 

Botilbud Antal borgere  

Bøgebakken 5 

Kløverhuset 2 

Ammershøj 5 

 


