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Synscenter Refsnæs har børn, unge og voksne, hvilke i dette dokument vil være beskrevet borgere. 
 
1. Formål 
At sikre barnets, den unges og den voksnes retssikkerhed i forbindelse med magtanvendelser 
 
2. Anvendelsesområde 
Alle Børn/unge/voksne brugere der befinder sig i Synscenter Refsnæs regi. 
 
 
3. Indikator 1 
3.1 Retningslinje for registrering og indberetning af magtanvendelser 

Ved tilladt magtanvendelse: 

 Indberetning af magtanvendelsen indskrives i indberetningsskema se link 

http://intra.regionsjaelland.dk/social/praktisk/politikker,%20regler%20og%20vejledninger/sider/magta

nvendelse.aspx 

Af den involverede medarbejder og afleveres til afdelingsleder inden for 24 timer. 

 Borgeren der har været involveret i episoden, der udløste magtanvendelsen, skal gøres bekendt med 

indberetningen og have lejlighed til at indskrive sin egen redegørelse for episoden. 

 Afdelingsleder kontakter og informerer evt. forældre eller værge om magtanvendelsen.  

 Afdelingsleder sikrer at kopi af indberetningen straks herefter bliver sendt borgerens handle 

kommune.  

 Centerleder/ vicecenterleder sender ved månedens udgang, sammen med sine kommentarer en kopi 

af indberetningsskemaerne til det socialtilsyn Øst, og til socialafdelingen i region Sjælland. 
 

http://intra.regionsjaelland.dk/social/Fagligeemner/Magtanvendelse/Sider/default.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/social/Fagligeemner/Magtanvendelse/Sider/default.aspx
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Ved ikke tilladt magtanvendelse: 

 Den implicerede medarbejder skal senest dagen efter episoden afgive skriftlig indberetning derom til 

centerleder/ vicecenterleder. Dette sker i skema indberetning skema se link 

http://intra.regionsjaelland.dk/social/praktisk/politikker,%20regler%20og%20vejledninger/sider/magta

nvendelse.aspx 

 Centerleder/ vicecenterleder indskriver sine kommentarer, samt forklaringer fra personer der har 

overværet episoden, underskriver og videresender inden 3 dage indberetningen til handlekommune, 

Socialtilsyn Øst, samt socialafdelingen i Region Sjælland. 

 Borgeren, der har været involveret i episoden, der udløste magtanvendelsen, skal gøres bekendt 

med indberetningen og have lejlighed til at ledsage denne med sin egen redegørelse for episoden. 

 Centerleder skal samtidig med sin indberetning til socialtilsynet give kopi af denne til den implicerede 

medarbejder. 

 Forældre eller evt. værge, samt hjemkommune orienteres om magtanvendelsen. 

 Hvis der er begrundet mistanke om en strafbar handling, der er undergivet offentlig påtale, skal 

Centerleder eller vicecenterleder sende indberetning herom til det socialtilsyn Øst, der skal tage 

kontakt til politiet. (Jævnfør Bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge par. 44 stk. 4.)  

 En anden medarbejder, som har overværet episoden, og som ikke dagen efter er bedt om 

oplysninger til indberetningen, har pligt til at meddele sin forklaring til Centerleder/vicecenterleder. 

 En anden medarbejder, der i øvrigt får begrundet viden om episoden, har ligeledes pligt til at 

meddele centerleder/ vicecenterleder om denne viden. 
 

Ved undersøgelse af person og opholdsrum § 43:  

 Skal afdelingsleder indenfor 24 timer registrere magtanvendelsen i skema følg link: 

http://intra.regionsjaelland.dk/social/praktisk/politikker,%20regler%20og%20vejledninger/sider/magta

nvendelse.aspx 

 Borgeren, som har fået undersøgt sin person eller sit opholdsrum, skal gøres bekendt med 

indberetningen og have lejlighed til at ledsage den med sin egen redegørelse for undersøgelsen. 

 Afdelingsleder skal straks sende kopi af indberetningsskemaet til den borgerens hjemkommune. 

 Centerleder/ vicecenterleder skal ved månedens udgang sammen med sine kommentarer indsende 

en kopi af indberetningsskemaerne til det socialtilsyn Øst.  

 Centerleder/ vicecenterleder orienterer socialafdelingen i Regionsjælland om indgrebet. 

 

 

 

http://intra.regionsjaelland.dk/social/Fagligeemner/Magtanvendelse/Sider/default.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/social/Fagligeemner/Magtanvendelse/Sider/default.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/social/Fagligeemner/Magtanvendelse/Sider/default.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/social/Fagligeemner/Magtanvendelse/Sider/default.aspx
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Procedure ved alle indberetninger om magtanvendelser: 

 

 Sekretæren scanner herefter indberetningen ind i Bostedsystemet.  

 Sekretæren sender indberetningen til handlekommune, Social Tilsyn Øst og til Socialafdelingen i  

Region Sjælland.  

 Efter evt. tilbagemelding fra handlekommune, Socialtilsyn Øst sender sekretær kopi af afgørelsen til 

forældrene, centerleder/vicecenterleder og til den respektive afdelingsleder samt til socialafdelingen.  

 Sekretæren lægger afgørelsen i Bosted. 

 

3.2 Retningslinje for analyse af magtanvendelsesepisoder 

 Magtanvendelsen og tilbagemeldingen drøftes i personalegruppen med henblik på læring og 

forebyggelse af magtanvendelser. 

 Evt. nye pædagogiske tiltag aftales i personalegruppen og iværksættes.   

 

3.3 Retningslinje for hvordan forebyggende initiativer udarbejdes 

 Det er afdelingslederens ansvar, at der umiddelbart efter magtanvendelsen analyseres på episoden, 

og at der iværksættes de nødvendige tiltag. Dette sker med på personalemødet, umiddelbart efter 

indberetningen eller efter tilbagemeldingen fra Socialafdelingen i Regionen. 

 

3.4 Retningslinje for hvordan forebyggende initiativer formidles 

 Forebyggende foranstaltninger drøftes straks efter en magtanvendelse og senest på næstkommende 

personalemøde, hvor fremtidige tiltag og yderligere forebyggende foranstaltninger/tiltag fastsættes. 

De indgået aftaler formidles i bosted samt i mødereferatet herefter til hele personalegruppen og 

iværksættes umiddelbart efter.  

 

4. Ansvarsforhold 

Ledelsen er ansvarlig for at, at det retningsgivende dokument er kendt af de ansatte, som har ansvar for 

at efterleve dette. 

 
5. Definitioner 
Magtanvendelse er, når man agerer mod andres vilje.  
 
 
6. Referencer 
Lov om social service, kapitel 24 vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175036 

 

 

Bekendtgørelse nr. 186 af 20.2.2015, om magtanvendelse over for børn og unge der er anbragt 

uden for hjemmet. (OBS fra 1. januar 2017 træder Lov om voksenansvar i kraft). 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=168154 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175036
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=168154
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Bekendtgørelse nr. 392 af 23.4.2014, 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/forms/R0710.aspx?id=162603 

 

Vejledning nr.9293 af 23.5.2013 om magtanvendelse og andre indgreb over for børn og unge der er 

anbragt uden for hjemmet. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=148501 

 

Vejledning nr. 8 af 15.2.2011, om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over 

for voksne, herunder pædagogiske principper. 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=135391 

 

Vejledning til registrerings- og indberetningsskema, Socialstyrelsens hjemmeside. 

http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse/indberening 

 

 
7. Dokumentation 
Indberetningsskemaer børn og unge: 
Følg link: 
 
http://intra.regionsjaelland.dk/social/praktisk/politikker,%20regler%20og%20vejledninger/sider/magtanve
ndelse.aspx 
 
Indberetningsskema voksenområdet følg link: 
 
http://intra.regionsjaelland.dk/Social/Praktisk/politikker,%20regler%20og%20vejledninger/Sider/Magtanv
endelse.aspx 
 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=162603
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=148501
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=135391
http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse/indberening
http://intra.regionsjaelland.dk/social/Fagligeemner/Magtanvendelse/Sider/default.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/social/Fagligeemner/Magtanvendelse/Sider/default.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/social/Fagligeemner/Magtanvendelse/Sider/default.aspx
http://intra.regionsjaelland.dk/social/Fagligeemner/Magtanvendelse/Sider/default.aspx

