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1 Guide til udarbejdelse af 
lokale retningslinjer for 
magtanvendelse

Den personlige frihed står centralt i både dansk 
lovgivning og internationale konventioner. I arbej-
det med personer med betydelig og varigt nedsat 
psykisk funktionsevne, herunder borgere med fx 
demens, udviklingshæmning, hjerneskade, psykiske 
vanskeligheder mv., kan der dog opstå behov for at 
anvende magt for at beskytte den enkelte eller andre 
mod fare. Det er afgørende, at ledere og medarbej-
dere har kendskab til, hvornår magtanvendelse må 
finde sted, hvad de skal gøre før, under og efter en 
magtanvendelse, samt hvordan magtanvendelse kan 
forebygges. 

Kommunale eller regionale retningslinjer for magtan-
vendelse kan formidle en sådan viden og lokale pro-
cedurer for magtanvendelse til ansatte, der arbejder 
med borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk 
funktionsevne. Ombudsmanden har også opmærk-
somhed på dette område. På tilsynsbesøg på sociale 
tilbud anbefaler ombudsmanden, at der udarbejdes 
sådanne retningslinjer for brug af magt og den efter-
følgende håndtering af magtanvendelsen. Desuden 
at personalet modtager tilstrækkelig uddannelse i 
anvendelse af magt. 

Socialstyrelsen har på denne baggrund udarbej-
det Guide til udarbejdelse af lokale retningslinjer 
for magtanvendelse til kommuner og regioner med 
inspiration til, hvordan man kan udarbejde lokale 
retningslinjer om magtanvendelse. Guiden indehol-
der forslag til centrale elementer, der kan indgå i de 
lokale retningslinjer samt væsentlige overvejelser i 
forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjerne. 
Mange kommuner og regioner har allerede retnings-
linjer om magtanvendelse. Her kan guiden bruges 
som inspiration ved en revision af de eksisterende 
retningslinjer. 

Socialstyrelsen har udarbejdet guiden på baggrund af 
interviews med kommuner og regioner, der har ret-
ningslinjer om magtanvendelse, eksisterende lokale 
retningslinjer på området, samt en høring hos rele-
vante organisationer.
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2 Indhold i lokale retningslinjer 
for magtanvendelse

 • Informere om uddannelse til forebyggelse og 
håndtering af magtanvendelse

 • Skabe udvikling og kvalitet i det daglige professi-
onelle arbejde. 

Udarbejdelse af retningslinjerne kan desuden være en 
god anledning til at se på, om arbejdsprocesser eller 
kompetenceudvikling på området kan optimeres. 

2.2 Målgruppe

Borgere

Det er væsentligt, at retningslinjerne tydeligt beskri-
ver gruppen af borgere, som er omfattet af reglerne 
om magtanvendelse. Målgruppen er præciseret i § 
124 a i serviceloven. Her fremgår det, at målgrup-
pen er personer, der opfylder alle de tre følgende 
punkter:

 • Personer med betydelig og varigt nedsat psykisk 
funktionsevne, herunder borgere med demens. 
Der skal foreligge den nødvendige faglige doku-
mentation for, at personer har en betydelig og 
varigt nedsat psykisk funktionsevne, fx lægefag-
lig, pædagogisk eller psykologisk dokumentation.

 • Personer, der er i personkredsen til at modtage 
personlig og praktisk hjælp samt socialpæda-
gogisk bistand m.v. efter §§ 83-87, behandling 
efter §§ 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 
§§ 103 og 104.

I det nedenstående præsenteres forslag til en række 
indholdselementer, der er relevante at vejlede om, 
når kommuner og regioner udarbejder lokale ret-
ningslinjer for magtanvendelse.   

2.1 Formål 

Det kan være hensigtsmæssigt indledningsvist at 
klarlægge formålet med de lokale retningslinjer, og 
hvilke områder de dækker, så brugerne af retnings-
linjerne hurtigt kan få et overblik over, hvad de skal 
bruge retningslinjerne til.  Retningslinjerne skal med-
virke til at fremme to hovedformål med magtanven-
delsesreglerne: 

 • Forebygge og begrænse magtanvendelse og 
andre indgreb i retten til selvbestemmelse

 • Øge retssikkerheden for borgere med betydelig 
og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Retningslinjerne kan derudover indeholde flere cen-
trale elementer, der kan indgå som mål med ret-
ningslinjerne:

 • Fremme viden om, hvad der skal være opfyldt, før 
magtanvendelse og andre indgreb må anvendes

 • Fremme viden om procedurer, der skal anvendes, 
hvis magtanvendelse anses som nødvendigt

 • Fremme viden om procedurer, der skal anvendes 
efter, at magtanvendelsen har fundet sted
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 • Personer, der ikke giver samtykke, som forholder 
sig passivt, eller som ikke kan give informeret 
samtykke til iværksættelse af en foranstaltning i 
serviceloven efter reglerne om magtanvendelse.

Funktionsnedsættelsen skal som nævnt både være 
betydelig og af varig karakter. Det betyder bl.a., at 
reglerne om magtanvendelse ikke omfatter fx:

 • Personer, der udelukkende lider af en forbigåen-
de psykisk lidelse eller anden psykisk lidelse, der 
ikke medfører betydelig og varigt nedsat psykisk 
funktionsevne, samt personer, der udelukkende 
har lettere nedsat psykisk funktionsevne, herun-
der demens i lettere grad. 

Medarbejdere

Det kan også være hensigtsmæssigt at tydeliggø-
re, hvilken gruppe af medarbejdere retningslinjerne 
henvender sig til.  Indgreb efter magtanvendelses-
reglerne kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af 
kommunen, regionen eller af de private leverandører, 
der efter kommunal visitation yder service over for 
den pågældende. Det betyder bl.a., at vikarer fra 
et vikarbureau, der vikarierer på et tilbud, ikke må 
beslutte en magtanvendelse, men gerne assistere 
ved akutte magtanvendelser på tilbuddet eller i ple-
jecenteret.

2.3 Magt og samtykke

Magt er et begreb, der bliver anvendt i mange sam-
menhænge. Det kan derfor være hensigtsmæssigt 
indledningsvist at definere begrebet magt i forhold til 
magtanvendelsesregler og tydeliggøre, hvad et sam-
tykke indebærer, da dette er centralt i forståelsen af, 
hvornår der anvendes magt.

Magt

I forbindelse med magtanvendelsesreglerne er der 
tale om magt, når der gennemføres en foranstaltning 
ved fysisk indgreb selvom, 

 • borgeren ikke giver sit samtykke

 • borgeren ikke kan give informeret samtykke.

Samtykke 

Der et tale om to typer af samtykke:

 • Et gyldigt samtykke, som er et udtrykkeligt sam-
tykke, hvor der klart gives udtryk for, at man er 
indforstået med den pågældende handling. Det 
kan foreligge skriftligt eller mundtligt.

 • Et stiltiende samtykke, hvor den enkeltes signaler 
og opførsel må uden tvivl tolkes således, at der 
foreligger et samtykke. For personer med nedsat 
psykisk funktionsevne kræver det, at man har et 
godt kendskab til den pågældende person.

Der må ikke være tvivl om borgerens samtykke, med 
mindre der er tale om bestemmelser, hvor der er 
lempeligere regler overfor borgere med demens, jf. § 
125 stk. 2 i serviceloven.

Et samtykke skal være:

 • Frivilligt – det må ikke være givet under tvang

 • Specifikt – det skal klart og tydeligt fremgå, hvad 
der konkret er givet samtykke til

 • Informeret – den, der afgiver samtykket, har for-
stået, hvad vedkommende giver samtykke til - og 
kan huske det i den konkrete situation.

Samtykke kan ikke opnås ved passivitet. I tilfælde, 
hvor det må antages, at en borger ville have givet 
sit samtykke, hvis det havde været muligt, er der 
alligevel ikke tale om et gyldigt samtykke, når bor-
geren ikke er i stand til at give udtryk for sine ønsker 
– også selv om vedkommende ikke modsætter sig 
foranstaltningen.
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2.4 Centrale principper  

Der er en række grundlæggende retsprincipper og 
pligter, der sætter rammerne for det sociale og ple-
jemæssige arbejde og for udøvelse af magt. Det er 
hensigtsmæssigt, at disse generelle principper og 
betingelser for udøvelse af magt fremgår af ret-
ningslinjer om magtanvendelse, da de skal overhol-
des, og generelt er retningsgivende for den professi-
onelle indsats.  Det er også væsentligt at kende til de 
centrale bestemmelser i serviceloven og grundloven, 
der er retningsgivende for arbejdet.

 • Servicelovens § 81 omhandler formålet med ind-
satsen rettet mod personer med betydelig nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne. Indsatsen skal 
tilrettelægges så den fremstår helhedsoriente-
ret og afpasset efter den enkeltes særlige behov 
og muligheder, og med respekt for den enkeltes 
integritet og værdighed. Formålet er desuden at 
forebygge, at problemerne ikke forværres, og 
forbedre den enkeltes udviklingsmuligheder og 
muligheder for livsudfoldelse.

 • Servicelovens § 82 beskriver, at kommunen har 
en omsorgspligt overfor borgere med betydelig 
nedsat psykisk funktionsevne. Den enkelte borger 
skal sikres den fornødne omsorg, sikkerhed og 
pleje. Omsorgspligten gælder uanset, om en bor-
ger samtykker eller ikke, men giver ikke mulighed 
for at anvende magt. 

 • Grundlovens § 71 omhandler den personlige fri-
hed og retten til selvbestemmelse. Enhver borger 
har ret til at bestemme over eget liv samt frihed 
til at handle, så længe det ikke strider mod dansk 
lovgivning. Ingen kan derfor underkastes nogen 
form for frihedsberøvelse, medmindre loven giver 
mulighed for det. 

Personalet skal balancere mellem omsorgspligten og 
selvbestemmelsesretten. Borgerens afhængighed af 
omgivelserne modsat borgerens ret til selvbestem-
melse kan skabe en konflikt mellem omsorgsplig-
ten og selvbestemmelsesretten. Omsorgspligtens 
omfang og indhold bygger på en afvejning af hensy-

nene til den enkeltes behov for hjælp, selvbestem-
melse, sociale tryghed og værdighed.

Generelle principper og betingelser for udøvelse af 
magtanvendelse er:

 • Begrænse magtanvendelse mest muligt, det vil 
sige, at socialpædagogisk bistand, omsorg og ple-
je altid går forud for magtanvendelse. 

 • Mindsteindgrebsprincippet, der betyder, at mag-
tanvendelse skal begrænses til det absolut nød-
vendige og være så lidt indgribende som overho-
vedet muligt. 

 • Proportionalitetsprincippet, der betyder, at 
indgrebet altid skal stå i rimeligt mål i forhold til, 
hvad man ønsker at opnå. 

 • Individualitetsprincippet, der betyder, at indgreb 
i den personlige frihed skal tilpasses den enkeltes 
situation og behov. Den enkeltes behov kan des-
uden aldrig begrunde indgreb overfor andre.
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 • Princippet om åbenhed, der betyder, at det skal 
være klart for den enkelte eller pårørende, vær-
ge eller bisidder, hvilke beslutninger der træffes 
og hvorfor, ligesom borgerne generelt bør have 
adgang til viden om gældende regler og praksis. 
En bisidder kan kun inddrages, hvis borgeren giver 
sit samtykke hertil.

 • Legalitetsprincippet, der betyder, at beslutninger, 
der griber ind i menneskers frihed og rettigheder, 
altid skal være foretaget på grundlag af lovgiv-
ning.

 • At man forinden foranstaltningen så vidt muligt 
har forsøgt at opnå borgerens frivillige medvir-
ken inden magtanvendelsen, og at dette er doku-
menteret. 

 • At indgrebet skal være så skånsomt og så kort-
varigt som muligt med stor hensyntagen til den 
pågældende og andre tilstedeværende, så der 
ikke forvoldes unødig krænkelse og ulempe.

 • At der foreligger den nødvendige faglige doku-
mentation for den nedsatte psykiske funktions-
evne, fx kan en lægefaglig diagnose være et led 
i den individuelle faglige vurdering af borgerens 
psykiske funktionsnedsættelse og dens følger.

 • At der er særlige krav til beslutningsgrundlag og 
klageadgang, herunder at:

a.  beslutningen skal være begrundet og doku-
menteret

b.  det skal beskrives, hvilke pædagogiske tiltag 
der er forsøgt forud for magtanvendelsen

c.  det skal beskrives, hvilke efterfølgende initiati-
ver der skal medvirke til at forhindre nye magt-
anvendelser

d.  der skal gives korrekt klageanvisning. En afgø-
relse om anvendelse af magt er en almindelig 
forvaltningsretlig afgørelse. Borgerens eller bor-
gernes pårørende/ værge kan indgive klage til 
kommunalbestyrelsen, som har pligt til at vide-
rebringe klagen til rette instans. 

2.5 Forebyggelse af 
magtanvendelse

I den personlige omsorg, pleje og socialpædagogiske 
bistand skal det kontinuerligt tilstræbes at forebygge 
og begrænse magtanvendelse. Dette kan bl.a. ske 
gennem socialpædagogiske tiltag og ved brug af 
servicelovens § 141 om handleplaner. Beskrivelser af 
dette arbejde kan fremgå af de lokale retningslinjer. 

Inddragelse af borgeren

Oplevelse af at have indflydelse på sit eget liv og af 
at få støtte til at opfylde sine ønsker og drømme kan 
i sig selv være forebyggende i forhold til voldsomme 
episoder, der kan resultere i magtanvendelse. Når 
borgeren oplever sig inddraget, så kan det styrke 
oplevelsen af kontrol over eget liv og gøre borgeren 
bedre i stand til at samarbejde, fordi borgeren føler 
sig set, hørt og anerkendt. Desuden er medarbejde-
rens forudgående tilgang til borgeren væsentlig. Når 
medarbejderen oplever borgeren som forståelig, kan 
de opleve  i højere grad at have kontrol over situatio-
nen, og så kan de reagere  mere rummeligt, løsnings-
orienteret og mindre restriktivt. 

Socialpædagogiske tiltag

Hvis en borger ikke samtykker til en foranstaltning i 
form af udtrykkeligt samtykke, skal personalet søge 
alternative måder at gennemføre handlingen på - 
uden brug af magtanvendelse. Kendskabet til borge-
rens livshistorie, reaktionsmønstre, rutiner, ønsker og 
behov gør, at personalet er forberedt på situationen 
og kan reagere med socialpædagogiske tiltag allerede 
inden, der opstår en situation, hvor det er nødven-
digt at anvende magt.

Inddrag om muligt borgeren, og undersøg sammen 
med borgeren, efter fx en konfliktsituation, hvad der 
udløser situationen, og hvordan man kan afhjælpe 
det fremover.

Socialstyrelsens Nationale retningslinjer for fore-
byggelse af voldsomme episoder på botilbud samt 
på boformer for hjemløse (2017) giver vejleden-
de anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge 
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§ 141-handleplan

Ved magtanvendelse i forhold til en borger, skal der 
foreligge en handleplan i overensstemmelse med 
servicelovens § 141. Borgere skal også tilbydes en 
sådan § 141-handleplan, men ved brug af magtan-
vendelse er handleplanen obligatorisk. Handleplanen 
er et redskab, der kan anvendes til at understøtte 
den pædagogiske indsats og forebyggelse af mag-
tanvendelse samt minimere varigheden af magtan-
vendelse.  

I handleplanen kan det fx fremgå, hvilke tiltag der 
kan anvendes i en konkret situation med det formål 
at forebygge magtanvendelse. Det kan beskrives, 
hvad der medfører vrede, uro og modstand hos bor-
geren samt indsatser, der kan forebygge og modvirke 
dette. 

Dette kan yderligere konkretiseres og uddybes i den 
pædagogiske plan, hvis der er udarbejdet en sådan 
for borgeren. Den pædagogiske plan er ikke obligato-
risk, men anvendes på mange tilbud, som et redskab i 
det daglige pædagogiske arbejde.

2.6 Kompetenceudvikling 

Kompetenceudvikling og uddannelse i forebyggelse 
og brug af magtanvendelse er væsentligt for at sik-
re, at medarbejderne har viden om, hvordan de kan 
forebygge magtanvendelse, hvornår det er lovligt at 
bruge magtanvendelse, og hvad de skal gøre, hvis 
det er nødvendigt at anvende magt. Kompetence-
udvikling understøtter og supplerer den viden, der 
formidles i retningslinjerne. Kompetenceudvikling 
kan både ske gennem refleksion og videndeling i 
det daglige arbejde samt gennem egentlige kurser, 
e-læringskurser og uddannelsesforløb. Det kan være 
en god ide at udpege særlige videnspersoner, sikre 
løbende drøftelse af emnet samt løbende undervis-
ning og brush up for relevante medarbejdere.

Aktivt beredskab

Uanset tilbuddets målgruppe og hvor ofte der fore-
tages magtanvendelse på dag- eller døgntilbuddet, 
skal tilbuddet have et aktivt beredskab til forebyg-
gelse og håndtering af magtanvendelse. Et aktivt 
beredskab er kendetegnet ved: 

 • Tilstrækkelig viden om lovgivningen

 • Kompetencer til at forebygge og håndtere magt-
anvendelser 

 • Klare lokale retningslinjer, der er kendt og anvendt 

 • Godt kendskab til borgeren og en aktiv indsats for 
borgerinddragelse og borgerindflydelse

 • At tilbuddets arbejde med magtanvendelse er 
velorganiseret.
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Ved indgreb efter § 126, 126a, § 127 og § 128 
kan det være relevant at præcisere metoderne for 
det enkelte indgreb med det formål, at situationen 
omkring indgrebet fremstår så gennemskuelig som 
mulig. Der kan eventuelt tages udgangspunkt i tre 
spørgsmål: 

 • Hvordan udføres indgrebet?

 • Hvilken rolle har de involverede? Hvem gør hvad? 

 • Hvilke hensyn skal varetages? 

Procedurer ved ansøgning om magtanvendelse

Kendte procedurer for brug af magtanvendelse viser 
tydeligt, hvad medarbejdere, ledere og myndigheds-
personer skal foretage sig og understøtter, at de 
gældende regler bliver overholdt. I retningslinjerne 
kan man eksempelvis anvise procedure i forhold til: 

 • Ansøgning og afgørelse: Beskrivelse af, hvordan 
der ansøges om tilladelse til det enkelte indgreb. 
Information om, hvilke dokumenter, der skal sen-
des, hvor relevante skemaer findes, hvem der skal 
udfylde dem, og hvor ansøgningen skal sendes til. 
Derudover kan der være information om, hvordan 
behandlingen af ansøgningen forløber samt tids-
rammen for denne.  

 • Information til borgeren og pårørende: Oplysning 
om, hvordan borgeren, værge og evt. pårørende 
informeres om ansøgningsprocessen, samt hvem 
der informerer dem.  

 • Klageret: Oplysning om, hvordan borgeren, vær-
gen og evt. pårørende informeres om mulighed 
for at klage over magtanvendelse, samt hvem der 
informerer dem. Borgeren, værge og evt. pårø-
rende informeres bl.a. om tidsfrist for klage, hvem 
klagen skal rettes til og mulighed for klagevejled-
ning, samt en beskrivelse af, hvordan afgørelse og 
tilbagemelding på klagen forløber.  

I sager om §§ 127 og 129 har borgeren krav på at 
blive informeret om muligheden for bistand fra en 
advokat til at varetage sine interesser. 

Nødværge og nødret

Det er hensigtsmæssigt, at retningslinjer om magt-
anvendelse kort beskriver reglerne om nødværge og 
nødret. Der kan ikke gives tilladelse til magtanven-
delse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten 
ud over de nævnte tilfælde i servicelovens §§ 125-
129. Al anden anvendelse af magt er ikke tilladt. 
Straffelovens bestemmelser om nødværge og nød-
ret, jf. §§ 13 og 14, omhandler handlinger i ekstra-
ordinære situationer. Der er tale om handlinger, der 
som udgangspunkt er strafbare, men som retten/en 
dommer kan vurdere som værende straffrie. 

Nødværge er en handling, der er strengt nødvendig 
for at modstå eller afværge et påbegyndt eller over-
hængende uretmæssigt angreb. Nødværgeindgrebet 
skal stå i rimeligt forhold til det, der beskyttes. 

Nødret vil kun kunne være aktuel, når nødværge ikke 
finder anvendelse. Nødret kan i modsætning til nød-
værge være rettet mod en anden end angriberen og 
mod tredjepersons gods og værdier, og kan benyttes 
ved for eksempel truende legemsskade. Der er i beg-
ge tilfælde tale om handlinger, som kræver fx politi-
anmeldelse og evt. domstolsprøvelse.

Værgemål

Retningslinjer for magtanvendelse kan også indehol-
de en beskrivelse af regler og procedure for værge-
mål. Hvis der iværksættes en indsats uden borge-
rens samtykke, hvor borgeren på grund af psykisk 
funktionsnedsættelse ikke kan varetage sine egne 
interesser, skal kommunen sikre, at der er pårørende 
eller andre, der kan indgå i dialog med myndigheden 
om borgerens behov samt om tilrettelæggelse og 
afgrænsning af indsatsen. Kommunen skal her vurde-
re, om det er tilstrækkeligt, at der er pårørende, der 
varetager borgens interesser, eller om der skal søges 
værgemål.

I sager om magtanvendelse efter §§ 125, 126 a, 
127 og 128 skal kommunen indhente bemærkninger 
fra pårørende og en eventuel beskikket værge. For-
mået er at give den pågældende en særlig retsgaran-
ti, men værgen eller de pårørende skal ikke foretage 
en pædagogisk eller lægefaglig vurdering.
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Når der indstilles til flytning efter § 129 skal kommu-
nen altid anmode Statsforvaltningen om at beskikke 
en værge, hvis borgeren ikke allerede har en værge. 
Ved en afgørelse om optagelse i særlige botilbud 
uden samtykke efter servicelovens § 129 skal kom-
munen anmode Statsforvaltningen om, at personen 
får beskikket en personlig værge, hvis personen ikke 
allerede har et værgemål. 

2.8 Indsats efter magtanvendelse 

Klarhed over hvilke procedurer, der skal følges efter 
en magtanvendelse kan understøtte en faglig kvalifi-
ceret indsats, og at reglerne på området overholdes, 
ligesom det bidrager til øget tryghed hos personalet. 
Det er derfor hensigtsmæssigt at bekrive proce-
durerne for indsatsen efter magtanvendelse både i 
forhold til:

 • Efterfølgende støtte og kontakt

 • Klageret

 • Registrering, indberetning - herunder tidsfrister

 • Analyse af episoden

 • Forebyggende initiativer.

Efterfølgende støtte til involverede parter og kon-
takt til politi, læge, pårørende, værge mv.

Magtanvendelse kan være en voldsom hændelse for 
borgeren, andre borgere og medarbejdere, der har 
været involveret i eller vidne til magtanvendelsen, 
samt pårørende til borgeren. Dette gælder særligt 
ved akutte magtanvendelser. Der skal være en klar 
arbejdsfordeling, således at det ikke er den enkelte 
medarbejder, der står tilbage med ansvaret. Det er 
derfor vigtigt, at medarbejdere og ledelse er klar 
over, hvilke tiltag der skal iværksættes for at sikre 
støtte til de involverede parter. Retningslinjerne kan 
indeholde en beskrivelse af, hvem man skal kontakte 
fra ledelsen, hvem der kontakter pårørende, hvornår 
der senest afholdes samtaler med de involverede 
parter, hvem der afholder dem, mulighed for psyko-
logbistand og supervision. Derudover er det vigtigt 
at sikre en procedure for, hvem der kontakter politi 
og læge i tilfælde, hvor det er relevant.   

Klageret

Oplysning om, hvordan borgeren, værge og evt. 
pårørende informeres om mulighed for at klage over 
magtanvendelse, samt hvem der informerer dem. 
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Registrering og indberetning

Alle magtanvendelser skal indberettes til borgernes 
handlekommune. Har borgeren ophold i et kommu-
nalt eller regionalt tilbud, skal ledelsen også orientere 
den kommunale eller regionale driftsherre om indbe-
retningen.

Registrering og indberetning af magtanvendelse kan 
ske på de skemaer, der ligger på Socialstyrelsens 
hjemmeside, eller på et skema som kommunen eller 
regionen selv udarbejder, og som indeholder de sam-
me oplysninger som Socialstyrelsens skemaer.

Derudover skal indberetningsskemaerne sendes til 
det sociale tilsyn, der fører det driftsorienterede til-
syn med botilbuddet og til den kommunalbestyrelse, 
der har tilsynsforpligtelsen med plejecenteret.

Analyse af episoden 

Det er væsentligt at foretage en analyse af magtan-
vendelsen efterfølgende. Dette er særligt relevant 
i forhold til de akutte magtanvendelser. Formålet 
med analysen er, at ledelse og medarbejdere opnår 
refleksion og læring – og herigennem forebyggelse 
af magtanvendelse. Ledelsen kan bl.a. herigennem 
understøtte et læringsmæssigt fokus såvel blandt 
de involverede samt i resten af organisationen. Ret-
ningslinjerne kan beskrive formålet med analysen, 
procedurer for hvem, der skal høres i forbindelse 
med analysen, frister for hvornår den skal være gen-
nemført, og hvem der er ansvarlig. I Nationale ret-
ningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder 
på botilbud samt på boformer for hjemløse (Social-
styrelsen 2017) findes inspiration til metoder og 
redskaber til læring af voldsomme episoder.
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handling, sårbehandling, blodprøvetagning, vaccina-
tioner og udskiftning af forbinding.

Lov om anvendelse af tvang ved somatiske behand-
ling af varigt inhabile

Ifølge lov om anvendelse af tvang ved somatisk 
behandling af varigt inhabile kan en læge eller tand-
læge beslutte at tvangsbehandle en patient, som i 
ord eller handling modsætter sig en sundhedsfaglig 
behandling, som en værge, en nærmeste pårørende 
eller en fremtidsfuldmægtig har givet samtykke til, 
eller som en anden sundhedsperson med faglig ind-
sigt på området eller Styrelsen for Patientsikkerhed 
har givet sin tilslutning til, hvis

 • en undladelse af at behandle patienten ud fra en 
sundhedsfaglig vurdering vil føre til væsentlig 
forringelse af patientens helbred eller sundheds-
tilstand,

 • behandlingen anses for nødvendig for at forhindre 
denne væsentlige forringelse og

 • det efter en helhedsvurdering fremstår som 
den bedste løsning for patienten at gennemføre 
behandlingen.

Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling 
er gældende for patienter, der er fyldt 15 år, og som 
varigt mangler evnen til at give informeret samtykke 
til behandling. 

Arbejdsmiljøloven

Et godt arbejdsmiljø er væsentligt at have fokus på 
ved forebyggelse og brug af magtanvendelse. Det 
fremgår af arbejdsmiljølovgivningen, at arbejdsgive-
ren har pligt til:

 • at sikre, at arbejdet i alle led planlægges og til-
rettelægges, så det kan udføres sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

 • at sikre, at arbejdet i alle led faktisk udføres sik-
kerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

 • at sørge for at give den nødvendige oplæring og 
instruktion til medarbejderne, oplyse medarbej-
derne om de ulykkes- og sygdomsfarer, der er 
forbundet med arbejdet og føre effektivt tilsyn 
med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sund-
hedsmæssigt fuldt forsvarligt.
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3 Udarbejdelse af 
retningslinjerne

Det er afgørende, at ledelse centralt i kommunen 
eller regionen og på de enkelte tilbud fra start for-
pligter sig på at sikre, at retningslinjerne bliver imple-
menteret efter de er udarbejdet.

Arbejdsgang

Ved en beslutning om udarbejdelse af retningslin-
jer kan arbejdet gå i gang. Det er hensigtsmæssigt 
at have taget stilling til, hvem der skal inddrages så 
tidligt som muligt, så det er muligt at tage højde for 
dette ved tilrettelæggelse af processen. Udarbejdel-
sen af retningslinjer om magtanvendelse vil typisk 
foregå i følgende faser:

Beslutning om udarbejdelse/
revidering af retningslinjer, herunder:

-  dækningsområde 
-  evt. udarbejdelse af lokalt tilpassede
 retningslinjer på tilbuddene

Inddragelse 
og høring af 
relevante parter

Retningslinjerne 
er udarbejdet

Formidling af 
retningslinjerne

Nedsættelse af 
arbejdsgruppe, og 
beslutning om hvem 
der skal inddrages i 
arbejdet med 
retningslinjerne

Opfølgning på 
retningslinjer og 
revidering af 
retningslinjer, som 
minimum ved 
lovændringer

3.1 Proces

En god proces med inddragelse af de rette personer 
bidrager til, at retningslinjerne indeholder de relevan-
te elementer og er tilpasset de personer, som skal 
anvende retningslinjerne og de relevante borgermål-
grupper. Udover at tage stilling til, hvordan arbejdet 
med udarbejdelse af retningslinjerne skal foregå, og 
ikke mindst hvem der skal inddrages, skal der også 
tages stilling til, hvilket område retningslinjerne skal 
dække, og om der skal udarbejdes retningslinjer til-
passet fx hver enkelt tilbud.

Selve processen med at udarbejde retningslinjer kan 
bidrage til at få sat øget fokus på området, samt 
opnå øget sikkerhed i generelle og lokale procedurer 
og de gældende regler på området.

Figur 6. Faser i udarbejdelse af 
retningslinjer om magtanvendelse
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3.2 Formidling 

Retningslinjerne skal målrettes og formidles på en 
lettilgængelig måde, for at øge muligheden for at 
de bliver læst og brugt. Det vil sige, at sproget skal 
være letforståeligt for målgruppen, der typisk vil 
være ledere og medarbejdere på dag- og døgntilbud, 
eksempler skal være genkendelige, og jo mere direk-
te retningslinjerne kan henvende sig målgruppen, 
jo bedre.  Desuden er det hensigtsmæssigt at gøre 
retningslinjerne tilgængelige for borgere, pårørende 
og værger.

Generelt er det en god idé at anvende nedenstå-
ende anbefalinger for at støtte læsevenligheden og 
overskueligheden, så læseren hurtigt kan danne sig 
et overblik og nemt kan navigere i dem. Følgende vil 
være relevant at tænke på: 

 • Brug et letforståeligt og varieret sprog

 • Brug praksiseksempler og illustrationer

 • Brug punktopstillinger 

 • Brug beskrivende overskrifter samt evt. flere 
niveauer i overskrifterne

 • Fremhæv nøgleord med fx fed eller kursiv.

Det kan også overvejes, hvilken længde retnings-
linjerne skal have. Kort er godt, men det kan også 
understøtte anvendeligheden og forståelsen at 
inkludere praksiseksempler, som vil øge længden. Se 
eksempel fra Ballerup Kommune i bilag 1. 

En tydelig indholdsfortegnelse, så retningslinjerne 
også let kan bruges som opslagsværk, bidrager til at 
gøre retningslinjerne anvendelige i dagligdagen. Lige-
som direkte henvisninger eller link til skemaer og evt. 
kobling til tilbuddenes it-system gør det nemt for 
brugerne af retningslinjerne.

Der er også mulighed for at udarbejde en mindre 
og kortfattet udgave (en pixi-udgave) af retnings-
linjerne med de vigtigste elementer omkring mag-
tanvendelse. Eventuelt i form af en folder eller en 
huskeliste, som giver et hurtigt overblik og nemt kan 
læses igennem. Ringsted Kommune har udarbejdet 
en sådan pixi-udgave, se figur 8.

Figur 8. Uddrag af pixi-udgave af 
magtanvendelsesinstruks 

Kilde: Ringsted Kommune, Social-
pædagogisk metode og magtan-
vendelse, 2014.
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Når magtanvendelse overvejes 

Personalet skal altid vurdere, om grund-
laget for magtanvendelse er til stede i 
den konkrete situation. 

Borgeren skal have varigt nedsat psykisk 
funktionsevne og dette skal være doku-
menteret. Ligeså skal der foreligge en 
pædagogisk handleplan. 

Personalet skal have forsøgt at  opnå 
borgerens frivillige medvirken og vurde-
ret følgende; 

 At alle mulige socialpædagogiske 
tiltag er forsøgt for at undgå 
magtanvendelse? 

 Er der nærliggende risiko for, at 
borgeren/andre lider væsentlig 
personskade - eller er borgeren i 
en uværdig situation? 

 Er der risiko for sundhedsfare eller 
smitterisiko? 

 Er det absolut påkrævet og nød-
vendigt at hjælpen gennemføres 
mod borgerens vilje? 

 

Når magtanvendelsen finder sted, skal 
det foregå kortvarigt og skånsomt og 
indgrebet skal være så lidt indgribende 
som overhovedet muligt. Indgrebet skal 
være rimeligt i forhold til den pleje man 
ønsker at gennemføre. 

Registrering og indberetning 

En magtanvendelse er et indgreb i borgerens 
personlige frihed og der er derfor en del doku-
mentation forbundet hermed. 

Når magtanvendelse har fundet sted skal teamle-
deren/nærmeste leder have besked.  

Teamlederen/nærmeste leder sikrer, at de rigtige 
indberetningsskemaer bliver udfyldt og den rette 
dokumentation bliver sendt sammen med indbe-
retningen. 

Indberetningen skal indeholde: 

 Udførlig beskrivelse af forløbet i timerne 
op til, under og timerne efter magtanven-
delsen. (Jf. indberetningsskema)  

 Den pædagogiske handleplan medsendes 

 Journalnotater fra selve magtanvendelsen 
og evt. før og efter 

Indberetning af magtanvendelse skal ske senest 
på 3. dagen for indgrebet. 

Indberetningen vil herefter blive vurderet af 
Myndighedsenheden og en afgørelse sendt til 
borgeren og til teamleder/nærmeste leder. 

Er der tvivl om, hvorvidt en handling er magtan-
vendelse - skal den alt d indberettes. 

For mere information, se  

Socialpædagogisk bistand og magtanven-
delse. Instruks for håndtering og indberet-
ning på voksen– og ældreområdet, eller 
spørg din  nærmeste leder. 





Målet er ligeledes at få beboeren til at opleve velvære ved at være ren og tør samt uden den voldsom-
me påvirkning af huden fra urinkatar.

Vejledning i forhold til loven

I hvilke situationer kan det være absolut nødvendigt at anvende fysisk magt i hygiejnesituationer?
Som udgangspunkt bestemmer borgeren selv, men det kan være nødvendigt at gribe ind i selvbestem-
melsen for at sikre borgerens værdighed, mulighed for at blive accepteret i det sociale fællesskab, beva-
re eller øge livskvaliteten f.eks. i forhold til sundhed.
Det skal fagligt dokumenteres, hvordan der arbejdes med forebyggelse af magtanvendelse i hygiejnesi-
tuationer. 

Balancen mellem selvbestemmelse, værdighed, omsorgspligt giver mange dilemmaer i omsorgsarbejdet. 
I denne sammenhæng er det vigtigt at arbejde målrettet med kreative og pædagogiske overvejelser/ 
initiativer.

Målet er at bevare respekt for beboerens selvbestemmelse og identitet og samtidig undgå magtanven-
delse og omsorgssvigt.

Hvis der er behov for anvendelse af magt i forbindelse med personlig 
hygiejne søges forhåndsgodkendelse således:

Retningslinjer og procedurer

Retningslinjer
Der skal søges om forhåndsgodkendelse til anvendelse af magt, hvis en borger modsætter sig hjælp til 
personlig hygiejne og hjælpen er absolut nødvendigt for at undgå omsorgssvigt.

Vær opmærksom på, at forud for ansøgning om godkendelse skal; 
1.  ”alt andet” være forsøgt, sørg for at der er en grundig pædagogisk beskrivelse og at dokumentatio-

nen er i orden 
2.  pårørende/ værge skal være inddraget i forløbet, hvis det er relevant
3.  der skal være udarbejdet en detaljeret pædagogisk plan for, hvilken indsats der iværksættes med 

henblik på fremtidigt at undvære foranstaltningen. En plan for, hvordan man pædagogisk har 
påtænkt at arbejde med beboeren.

Listen over de situationer, hvor der kan gives tilladelse til at anvende magt er udtømmende. Se de 
nævnte situationer under ”Hvad siger loven”.

Der må ikke anvendes hjælpemidler til fastholdelse, og fastholdelsen skal ske så skånsomt og kortvarigt 
som muligt.
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Procedurer
 •  Der søges om forhåndsgodkendelse på Ballerup Kommunes skema: ”Ansøgning om godkendelse til 

magtanvendelse efter Serviceloven § 125, § 126a, § 127 og § 128”. Skema 4. Skemaet udfyldes af 
kontakteperson og nærmeste faglige leder og sendes til Center for Social og Sundhed, Myndigheds-
gruppen pr. mail til social-adm@balk.dk.    

 •  Når du, efter at have fået en godkendelse, fastholder i hygiejnesituationer, udfyldes SKEMA 1 straks 
eller senest dagen efter og afleveres til nærmeste leder. Lederen vil ved udgangen af hver måned 
sende de udfyldte, kommenterede og underskrevne skemaer til Center for Social og Sundhed, Myn-
dighedsgruppen. 

Hvad sker der videre?
Sagen behandles af myndighedsgruppen, som har myndighedsfunktionen i Ballerup Kommune. Du kan 
læse mere om myndighedsgruppen i afsnit 3.3. 

Efter behandling af sagen modtager borgeren og lederen af tilbuddet afgørelse pr. brev hurtigst muligt 
og senest 4 uger efter.

Ved fortsat behov for fastholdelse i hygiejnesituationer, efter den godkendte periode.
Der sendes nyt ansøgningsskema med vedlagt pædagogisk handleplan. Man skal være opmærksom på 
at evaluere indsatsen i relation til eks. anden foranstaltning eller ophævelse, når godkendelsen udløber. 
Desuden skal det overvejes nøje om målet med at ophæve foranstaltningen er på vej til opnåelse – om 
indsatsen har virket. Er dette ikke tilfældet kan der evt. opnås en tidsbegrænset forlængelse af foran-
staltningen. Der vil normalt kun kunne gives tilladelse i sammenlagt 6 måneder, med mindre funktions-
evnen nedsættes yderligere. Sker dette kan der gives en tidsbegrænset forlængelse. 

Kilde: Ballerup Kommune. Håndbog. Handicap- og psykiatri. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten – sådan 
håndterer og administrerer du reglerne, 2011. 

25

 

Socialstyrelsen - viden til gavn




