
Status på magtanvendelser i 2016-2017:

Center for Job & Social:

Nedenfor er angivet antallet af ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse over for Lejre 
borgere med varig nedsat fysisk og 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. Der er ikke modtaget ansøgninger eller indberetninger på magtanvendelse efter § 125 
(alarm- og pejlesystemer/døråbnere) i 2016 og 2017 for denne gruppe borgere.

Type Ansøgning om 
magtanvendelse 

Indberetning om 
godkendt 
magtanvendelse 

Indberetning 
om ikke 
godkendt 
magtanvendelse 

2016 0 0 55

Akut fastholdelse eller 
føren (§ 126)

2017 0 0 129

2016 0 0 0

Fastholdelse i 
hygiejnesituationer (§ 
126a) 

2017 1 10 0

2016 0 0 0

Tilbageholdelse i bolig 
(§ 127)

2017 0 0 0

2016 1 0 0

Anvendelse af 
beskyttelsesmidler 
herunder stofsele (§ 
128)

2017 0 0 0

Indskrænkning i 
adgangen til at 
anvende telefon og 
internet (borgere 
anbragt i boform som 
led i strafferetlig 
foranstaltning, § 137 

2016 0 0 0



g)

2017 0 1 0

2016 0 1 0

Undersøgelse af 
opholdsrum og 
ejendele (borgere 
anbragt i boform som 
led i strafferetlig 
foranstaltning, § 137 
h)

2017 0 2 0

2016 0 1 0

Inddragelse af effekter 
(borgere anbragt i 
boform som led i 
strafferetlig 
foranstaltning, § 137i) 2017 0 1 0

2016 1 2 55

I alt

2017 1 14 129

Begrundelse for antallet af magtanvendelser i 2016:

Der er modtaget 55 indberetninger om akut fastholdelse eller føren efter § 126 i 2016 på i alt 7 
borgere. Alle på nær én indberetning er vurderet som lovmedholdelige. 

15 af disse indberetninger dækker over 5 personer, hvor der er gjort brug af akut fastholdelse for 
at undgå bl.a. udadreagerende og selvskadende adfærd. En indberetning omhandler en borger 
med ophold på Bramsnæsvig. De øvrige fire borgere har ophold på tilbud uden for Lejre 
Kommune. 

20 ud af de 55 indberetninger om akut magtanvendelse omhandler én borger med massive 
vanskeligheder. Borgeren har ophold på et botilbud beliggende uden for Lejre Kommune. 
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 livsfarlig. Der er løbende arbejdet på pædagogiske tiltag for at 
undgå magtanvendelse på borgeren. 

20 ud af de 55 indberetninger om godkendt akut magtanvendelse omhandler en anden borger, 
også med massive vanskeligheder. Borgeren har ophold på et botilbud beliggende uden for Lejre 
Kommune. Der er tale om en borger med en stærk udadreagerende og selvskadende adfærd. Der 
har været forsøgt med diverse pædagogiske tiltag såsom afskærmning for at undgå 
magtanvendelse. 

Der er i 2016 modtaget én ansøgning om brugen af blød stofsele for en borger med ophold på 
botilbuddet Bramsnæsvig. Ansøgningen er blevet godkendt, da borgeren manglede fornemmelse 
for egne funktionsnedsættelser og kunne komme til skade ved brugen af kørestol. Der er ikke 
modtaget indberetninger for brugen af stofselen. 



Der er modtaget to indberetninger for en borger anbragt på en boform uden for Lejre Kommune 
som led i en foranstaltningsdom.  

Begrundelse for antallet af magtanvendelser i 2017:

Der er i 2017 modtaget 129 indberetninger om akut fastholdelse eller føren efter servicelovens § 
126. 20 ud af de 129 indberetninger går på tre borgere hvor baggrunden for magtanvendelserne 
har været at undgå selvskadende og udadreagerende adfærd. 12 ud af de 129 indberetninger går 
på én enkelt borger (der er tale om samme borger, der havde 20 indberetninger om akut 
fastholdelse og føren i 2016). 97 ud af de 129 indberetninger om akut fastholdelse og føren går 
på en anden borger (samme borger, der i havde 19 indberetninger om akut fastholdelse i 2016). 

Der er modtaget 1 ansøgning om fastholdelse i hygiejnesituationer for en borger med ophold på 
botilbuddet Bramsnæsvig. Ansøgningen er blevet godkendt, og der er efterfølgende modtaget 10 
indberetninger om fastholdelse i hygiejnesituationer såsom bleskift, sårrensning og pleje af hud. 

Der er modtaget fire indberetninger for en borger anbragt på en boform uden for Lejre Kommune 
som led i en foranstaltningsdom. 

Oversigt over udviklingen i antallet af indberetninger af akutte magtanvendelser (ikke godkendt) 
– Center for Job og Social:

Årstal Indberetninger

2014 37

2015 49

2016 55

2017 129


