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1. Formål 
Formålet er at sikre retssikkerheden i forbindelse med magtanvendelse eller andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten over for børn, unge og voksne, der benytter et socialt tilbud, hvor Region 

Sjælland er driftsherre. 

Formålet er endvidere at sikre medarbejdernes retssikkerhed i forbindelse med magtanvendelse og 

andre indgreb i selvbestemmelsesretten. 

 

Herunder at sikre: 

- En korrekt og rettidig registrering og indberetning af magtanvendelse eller andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten 

- At voksne borgere er omfattet af målgruppen for reglerne om magtanvendelse i 

servicelovens kapitel 24 og 24a 

- At børn er omfattet af målgruppen for lov om voksenansvar 

- At den fornødne faglige dokumentation for borgerens psykiske funktionsevnenedsættelse 

foreligger 

- Læring og forebyggelse blandt andet ved opfølgning og analyse af mønstre og tendenser 

 

 

2. Anvendelsesområde 
Børn, unge og voksne der udsættes for magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelses-

retten i et socialt tilbud, hvor Region Sjælland er driftsherre. 

 

3. Fremgangsmåde 
3.1 Retningslinje for registrering og indberetning af magtanvendelser 

 

Registrering og tidsfrister: 

Alle magtanvendelser eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal registreres straks og senest 

24 timer efter, at indgrebet har fundet sted. Registreringen foretages i magtanvendelsesskemaet og 

følger magtanvendelsesflowet i Sensum One. 

 

For børn og unge gælder: 

Alle magtanvendelser skal indberettes til forstander eller dennes stedfortræder inden for 24 timer og 

fremsendes til handlekommunen straks derefter. Ved månedens udgang sendes 

indberetningsskemaer til Socialtilsyn Øst og Socialafdelingen, Region Sjælland. 

Forældremyndighedsindehaver skal informeres ved magtanvendelse. 

 

Ved magtanvendelse på intern skole sendes indberetningsskemaet til beliggenhedskommunen   
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For voksne gælder: 

Ved tilladt magtanvendelse: 

 
Registreringen af et indgreb skal ske straks og sendes til personalelederen herom. Personalelederen 

skal indberette registreringerne en gang månedligt.  

 

 

Ved ikke tilladt magtanvendelse: 

 

Det personale, der har foretaget indgrebet, skal foretage registreringen straks, og senest tre dage 

efter, at indgrebet har fundet sted, og indberette det til personalelederen. Personalelederen skal 

indberette registreringerne månedligt. 

 

 

 

Indberetningsskemaer sendes til handlekommunen med kopi til Socialtilsyn Øst og Socialafdelingen. 

Pårørende skal orienteres. Er hændelsen foregået på en intern skole, skal der også ske indberetning 

til beliggenhedskommunen. 

 

 

Tilbagemeldinger fra myndigheder: 

Når en tilbagemelding på en indberetning modtages fra en handlekommune eller Socialtilsyn Øst, 

sendes en kopi af tilbagemeldingen til:  

- Relevante parter i tilbuddet  

- Forældremyndighed eller værge 

- Socialafdelingen i Region Sjælland 

 

3.2 Retningslinje for analyse af magtanvendelsesepisoder 

 

Lokale tilføjelser: 

 

Beskriv tilbuddets arbejdsgang for analyse af magtanvendelsesepisoder, herunder hvorledes der 

handles på tilbagemeldinger fra myndigheder 

 
- Magtanvendelsen og tilbagemeldingen drøftes i personalegruppen med henblik på læring og 

forebyggelse af magtanvendelser. 

- Supervision vedrørende situationen er en mulighed.  

- Evt. nye pædagogiske tiltag aftales i personalegruppen og iværksættes.   

 

 

 

3.3 Retningslinje for hvordan forebyggende initiativer udarbejdes 

 

Lokale tilføjelser: 

 

Beskriv hvordan tilbuddet arbejder med forebyggende initiativer  

 

- Der udarbejdes risikovurdering på alle borgere ved indskrivning, som opdateres ved årlige 

konferencer, eller hvis der har været ændret adfærd.  

Risikovurderingen har til formål at være handlingsanvisende med henblik på, at undgå 

udadrettet adfærd og magtanvendelser. 
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- Når der har været episoder med udadrettet adfærd, der dog ikke har ført til en 

magtanvendelse, dokumenteres dette i et UPS skema. UPS skemaet analyseres af 

arbejdsmiljøgrupperne, som sammenligner data og vurderer hvorvidt praksis evt. skal 

tilpasses for at undgå udadrettethed. Det kan f.eks. være kravstilpasning. 

  

- Borgerens adfærd og psykiske tilstand drøftes løbende på personalemøder, hvor 

forebyggende pædagogiske indsatser iværksættes ved behov.  

 

- Medarbejderne modtager sagssupervision, som også har til formål at klæde medarbejderne 

på til at kunne opnå bedre forståelse for målgruppen, og derved også kunne tilpasse krav og 

forventninger, for i sidste ende at undgå en udadrettet adfærd. En del af supervisionerne 

kan også omhandle konkrete værktøjer som f.eks. Stressprofilen, der også giver 

handlingsmuligheder for at nedbringe stress og uro for målgruppen med henblik på at 

nedsænke udadrettet adfærd.  

 

- Der arbejdes med en anerkendende pædagogisk tilgang, hvor tilgange low arousal og 

konfliktnedtrapning er en væsentlig del af det pædagogiske arbejde, med henblik på at 

forbygge og nedbringe udadrettet adfærd. 

 

3.4 Retningslinje for hvordan forebyggende initiativer formidles i medarbejdergruppen 

 
Lokale tilføjelser: 

 

Beskriv hvordan tilbuddet formidler forebyggende initiativer i medarbejdergruppen 

 
- Aftaler/tiltag om forebyggende pædagogiske initiativer dokumenteres under den enkelte 

borgers dagbog i Sensum One.  

- Generelle forebyggende tiltag, der involverer hele borgergruppen, og hvor der ikke nævnes 

enkelte borgere, dokumenteres i mødereferatet, som journaliseres i Sensum One under 

afdelingens dokumentmappe. 

- Medarbejderne orienterer sig i Sensum One ved mødestart om aftaler/tiltag om 

forebyggende pædagogiske initiativer samt drøftes og formidles på personalemøder.      

 
 

 

4. Ansvarsforhold 
Ledelsen er ansvarlig for, at tilbuddet lever op til det retningsgivende dokument vedrørende 

magtanvendelse, herunder at alle magtanvendelser registreres, indberettes og analyseres i henhold 

til den gældende lovgivning. 

 

 

Lokale tilføjelser: 

 

Beskriv ansvaret og opgaver hos: 

Øverste ledelse, ledere, medarbejder der har været involveret i magtanvendelsen, medarbejdere 

der har overværet magtanvendelsen, MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisationen 

 

- Ledelsen har ansvar for at alle medarbejdere er bekendt med det retningsgivende 

dokument.  

- Involverede medarbejder har ansvar for at udfylde og sende indberetningsskemaet til 

nærmeste leder inden 24 timer.  

- Afdelingsleder har ansvar for at informere borgeren der har været involveret i episoden om 

muligheden for at komme med en redegørelse om episoden, inden forsendelse af 

indberetningsskemaet til kommunalbestyrelsen og tilsynet.   

- Nærmeste leder har ansvar for videre proces, hvor magtanvendelsen formidles til 

områdeleder/centerleder og sendes til relevante parter 
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5. Definitioner 
Magtanvendelse: 

Ved magtanvendelse forstås anvendelse af fysisk magt og andre indgreb i borgerens 

selvbestemmelsesret. 

 

Formålet med bestemmelserne er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i retten til 

selvbestemmelse til det absolut nødvendige. Indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og 

socialpædagogisk bistand. 

 

Magtanvendelse foreligger, når borgeren ikke frivilligt medvirker. Der er tale om magtanvendelse, 

hvis borgeren enten modsætter sig hjælpen, forholder sig passivt eller ikke er i stand til at give 

informeret samtykke. 

 

 

6. Referencer 
Love: 

Lov om voksenansvar nr. 764 af 1. august 2019  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/764 

 

Lov om social service, kapitel 24 vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287 

 

 

Lov om social service, kapitel 24 a, om fuldbyrdelse af strafferetslige foranstaltninger m.v. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287 

 

Bekendtgørelser: 

Bekendtgørelse nr. 810 af 13. august 2019 om voksenansvar for anbragte børn og unge 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/810 

 

 

Bekendtgørelse nr. 1239 af 22. november 2019, om magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og 

modtagepligt i boformer efter serviceloven. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1239 

 

 

Vejledninger: 

Vejledning nr. 10229 af 17. december 2019 om voksenansvar for anbragte børn og unge 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/10229 

 

Vejledning nr. 10148 af 14. december 2019, om magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/10148 

 

 

Socialstyrelsens hjemmeside med registrerings- og indberetningsskemaer: 

Børn 

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse-born-og-unge-1/registrering-og-

indberetning 

 

Voksne 

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse/Skemaer%20til%20indberetning 

 

 

7. Dokumentation 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/764
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/810
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1239
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/10229
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/10148
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse-born-og-unge-1/registrering-og-indberetning
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse-born-og-unge-1/registrering-og-indberetning
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse/Skemaer%20til%20indberetning
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Dokumentationen foregår i Sensum One i ”magtanvendelsesmodulet”. Endvidere kan tilbuddet gøre 

brug af læringsnotatet i dagbogen. Eksempler kan være individuel plan, skemaer, registreringer 

mm. 

 

 

8. Klage 
Ved magtanvendelse i henhold til servicelovens § 133 er det muligt for beboeren eller pårørende at 

klage over en afgørelse.  

I klagen er det essentielt at borgeren eller pårørende kommentarer medføres i indberetningen. 

Herunder deres oplevelse af forløbet. 

 

 


