
Pkt. 7
Lejre Kommune
Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022
- 2025

06-10-2022

SSÆ - Magtanvendelse voksen- og ældreområde redegørelse 2021

Sagsnr.: 22-003632

Resumé

I denne sag forelægges den årlige redegørelse for antallet af ansøgninger og indberetninger om
magtanvendelse på voksen- og ældreområdet for 2021. Der er modtaget 260 indberetninger i
alt om magtanvendelse i 2021.

Der er tale om en markant stigning sammenlignet med tidligere år - dog relaterer 208 ud af de
260 indberetninger sig til én konkret borger, hvor der har været anvendt bløde stofseler på
daglig basis for at forhindre faldskade fra en kørestol. 

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at redegørelsen vedrørende magtanvendelser sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Udvalget for Social, Sundhed og Ældre - 2022 - 2025, 06-10-2022

Indstillingen tiltrådt.

Afbud:

Ivan Mott (Ø)

Afbud: Ivan Mott (Ø)

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes en årlig redegørelse om magtanvendelse på voksen- og ældreområdet. 

Redegørelsen skal forelægges for Kommunalbestyrelsen, jf. § 15, stk. 2 i bekendtgørelse om
magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne mv. 

Procedure for ansøgning og registrering om magtanvendelse:

Magtanvendelse må som udgangspunkt kun ske efter en forudgående ansøgning og
godkendelse fra kommunen. 

Nogle indgreb efter magtanvendelsesreglerne foretages af personalet akut, uden at der er
truffet en forudgående afgørelse af Kommunalbestyrelsen. Disse indgreb kan påklages til
Kommunalbestyrelsen. 

Hovedparten af magtanvendelse og indgreb skal registreres og indberettes til kommunen mhp.
relevant opfølgning. 

Der er ikke krav om registrering og indberetning til kommunen ved fastsættelse af husordener,
anvendelse af fysisk guidning og anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi over for
borgere, der ikke modsætter sig anvendelsen (kun borgere med en erhvervet og
fremadskridende mental svækkelse, eks. demens).



Status for magtanvendelser i 2021:

Tabellerne dækker over:

• ansøgning om magtanvendelse: Personale/leder kan søge om en tidsbegrænset tilladelse til at
gøre brug af magt i en bestemt situation

• indberetning om godkendt magtanvendelse: Personale indberetter om brugen af en konkret
episode om magtanvendelse, når kommunen forinden har givet tilladelse til at gøre brug af
magt

• indberetning af ikke-forhåndsgodkendt magtanvendelse: Personale indberetter om brugen af
en konkret episode om magtanvendelse, når kommunen ikke forinden har givet tilladelse til at
gøre brug af magt (eks. akut fastholdelse eller føren).

 

Status for magtanvendelse 2021 - voksenområdet (Center for Job og Social):

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for
Lejre borgere med betydelige og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er visiteret til enten
et ophold på et botilbud efter servicelovens §§ 107 eller 108 eller en almenbolig efter
almenboliglovens § 105 (se bilag 1 i sagen). 

  201620172018201920202021
Ansøgning om magtanvendelse   1 1 33 0 2  4
Indberetning om godkendt magtanvendelse  2 14 7 0 0 208
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse  55 129 120 46 17 50
I alt  57 143 127 46 17  258

 

Status for magtanvendelse 2021 - ældreområdet (Center for Velfærd og Omsorg)

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for
Lejre borgere med betydelige og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som er visiteret til enten
et ophold på et botilbud efter servicelovens §§ 107 eller 108 eller en almenbolig efter
almenboliglovens § 105 (se bilag 2i sagen). 

201620172018201920202021
Ansøgning om magtanvendelse 2 9 2 4 0 1
Indberetning om godkendt magtanvendelse 0 9 28 11 0 0
Indberetning om magtanvendelse uden godkendelse 1 7 10 14 0 1
Indberetning om fastholdelse i hygiejnesituationer
(nye regler pr. 1/1-2020)

 -  - - - 4 1

I alt 1 16 38 25 4 2

 

 

Udtalelser

Skal sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. 

Administrationens vurdering

Der er sket en markant stigning i antallet af indberetninger sammenlignet med tidligere år. 208
ud af de 260 indberetninger om magtanvendelse kan tilskrives brugen af stofseler over for én
konkret borger i kørestol på et botilbud. Den konkrete borger har været fastspændt med bløde



stofseler for at forhindre faldskader og ikke for at begrænse borgerens mobilitet. Botilbuddet
har indberettet på daglig basis hver gang, der er gjort brug af stofselerne. 

De resterende 52 indberetninger fordeler sig således:

50 indberetninger om magtanvendelse på voksenområdet fordelt på 12 borgere, hvor
hovedparten af indberetningerne omhandler akut fastholdelse grundet bl.a. selvskadende og
udadreagerende adfærd. 

På ældreområdet er der modtaget to indberetninger, hvoraf den ene omhandler fastholdelse i
hygiejnesituationer. Der er sat et skærpet fokus på sikringen indberetninger af magtanvendelse
på særligt ældreområdet. Der er foretaget undervisning af teamledere, sygeplejersker og
demensambassadører i marts 2022. Undervisningen er gennemført af demenskoordinatorerne i
Center for Velfærd og Omsorg, som også fremover vil støtte op om personalet, hvis der opstår
tvivl om, hvorvidt en hændelse eller plejen i konkrete borgerforløb er forbundet med indgreb,
som bør indberettes som en magtanvendelse.

Der er desuden etableret en elektronisk indberetningsmulighed via omsorgsjournalen i NEXUS,
som har til hensigt at lette selve indberetningsarbejdet.  

. 

Bilag

~ 22-003632-1 Bilag 1 - Voksenområdet 3275402_1_0 Offentlig 22-003632-7

~ 22-003632-2 Bilag 2 - Ældreområdet 3275404_1_0 Offentlig 22-003632-6

https://lek.fujitsuedoc.dk:3002/AgendaWeb/GetFile.aspx?AID=67bebdf9-2795-4168-955c-ea2af6b63502
https://lek.fujitsuedoc.dk:3002/AgendaWeb/GetFile.aspx?AID=4117f328-7e8c-4c35-8a05-6b78ea2c9027

