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Status for magtanvendelser 2019 – 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 

Ansøgninger om magtanvendelser  2 9 2 4 

Indberetninger på godkendt 
magtanvendelse  

0 9 28 11 

Indberetning om magtanvendelse uden 
godkendelse  

1 7 10 14 

I alt modtagne indberetninger  1 16 38 25 

 

Der er modtaget i alt 25 indberetninger om magtanvendelse på fire borgere i 2019.  

 

Magtanvendelse i hygiejnesituationer:  

16 ud af de 25 indberetninger har omhandlet magtanvendelse i hygiejnesituationer efter 
servicelovens § 126 a. (Efter de tidligere regler måtte der alene udøves magtanvendelse i 
hygiejnesituationer efter en forudgående godkendelse fra kommunen).  

Indberetningerne fordeler sig på tre borgere med ophold på hhv. Solvang, Ammershøjparken og 
Bøgebakken:  

Tilbud  Ansøgning om 
magtanvendelse 

Indberetning på 
godkendt 
magtanvendelse 

Ikke-godkendt 
magtanvendelse 
(akut) 

Solvang 3 8 0 

Ammershøjparken 1 3 3 

Bøgebakken 0 0 2 

I alt  4 11 5 

 

Solvang har tre gange ansøgt om brugen af magtanvendelse i forhold til én konkret borger. De tre 
ansøgninger har foranlediget otte indberetninger om godkendt magtanvendelse. Borgeren er i dag 
kommet i et skærmet botilbud med fast personale døgnet rundt. Dette har medvirket til færre 
magtanvendelser.  

Ammershøjparken har tre gange indberettet om magtanvendelse i en hygiejnesituation uden en 
forudgående ansøgning. Efter nærmere dialog blev personalet gjort opmærksom på, at der skulle 
ansøges herom forinden. Dette blev taget til efterretning. Der blev herefter fremsendt en 
ansøgning, som gav anledning til tre indberetninger på godkendt magtanvendelse.  
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Bøgebakken har fremsendt to indberetninger om ikke-godkendt magtanvendelse på én konkret 
borger. Der har været tale om fastholdelse forbindelse med ble- og tøjskift. Efter de tidligere 
regler skulle der have været ansøgt om brugen af magt forinden.   

 

Akut fastholdelse eller føren: 

Ni ud af de 25 indberetninger omhandler akut fastholdelse eller føren efter servicelovens § 126. 
De fordeler sig på to borgere med ophold på Ammershøjparken. Indberetningerne blev godkendt 
af kommunen, da fastholdelsen i de konkrete situationer var nødvendige for at skærme de øvrige 
beboere fra udadreagerende adfærd.  

 

Personlige alarm- og pejlesystemer: 

Der har i 2019 været iværksat ni personlige alarm- og pejlesystemer for ni borgere med demens. 
Tre GPS’ere for tre beboere på Bøgebakken, mens der er givet tre GPS’ere til tre borgere i egen 
bolig. Der er desuden iværksat demenssløjfearmbånd til tre beboere på Bøgebakken.  

  

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

 

Årstal Indberetninger 

2014 4 

2015 9 

2016 9 

2017 7 

2018 16 

2019 14 

 

 


