
Status for magtanvendelser 2018 – 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

Ansøgninger om magtanvendelser 2 9 2

Indberetninger på godkendt 
magtanvendelse 

0 9 28

Indberetning om magtanvendelse uden 
godkendelse 

1 7 10

I alt modtagne indberetninger 1 16 38

Der er modtaget i alt 38 indberetninger om magtanvendelse på fire borgere. 

37 disse indberetninger omhandler magtanvendelse i hygiejnesituationer efter servicelovens § 
126 a, og ni af indberetningerne er uden forhåndsgodkendelse. Efter de gældende regler må der 
alene udøves magtanvendelse i hygiejnesituationer efter en forudgående godkendelse fra 
kommunen. 

Der er modtaget to ansøgninger om magtanvendelse i hygiejnesituation på én konkret borger 
med ophold på Solvang. Disse ansøgninger er godkendt og har afledt 28 indberetninger, som alle 
også er blevet godkendt. Forinden godkendelsen var der fire indberetninger om magtanvendelse i 
hygiejnesituationer uden forhåndsgodkendelse på denne konkrete borger.

De resterende fem indberetninger uden forhåndsgodkendelse i hygiejnesituationer fordeler sig på 
tre borgere med ophold på hhv. Ammershøjparken, Kløverhuset og Solvang. 

Der er modtaget én indberetning om akut fastholdelse eller føren efter servicelovens § 126 
omhandlende én konkret borger med ophold på Kløverhuset. Indberetningen er blevet godkendt 
af forvaltningen. 

Der har i 2018 været iværksat ni personlige alarm- og pejlesystemer for ni borgere med demens. 
Tre GPS’ere for tre beboere på Bøgebakken, mens der er givet to GPS’ere til to borgere i egen 
bolig. Der er desuden iværksat demenssløjfearmbånd til seks beboere på Bøgebakken. Alarm- og 
pejlesystemer efter servicelovens § 126, stk. 2 må anvendes som led i det daglige 
omsorgsarbejde over for den demente, medmindre denne modsætter sig dette. I sådanne tilfælde 
skal der heller ikke foretages en indberetning eller registrering, hvorfor disse heller ikke figurerer i 
ovenstående skema.

 



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

Årstal Indberetninger

2014 4

2015 9

2016 9

2017 7

2018 10


