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Tema: 

 

Magtanvendelse 

 

Procedure navn og 

nummer 

 

 
Magtanvendelse, fastholdelse 

servicelovens § 126 

Udarbejdelse 02.02.12 Udgave nr. 1 

Godkendelse 03.02.12 Edith M. Larsen, Helle Hansen, Else Skriver og 

Bente Egholm 

Revidering Februar 2014 Edith M. Larsen, Helle Hansen, Else Skriver og 

Bente Egholm 

Anvendelses- 

områder 

Anvendelsesområder Ledelsesansvarlig(e)   Ansvarlig(e)  

i Sundhed & Omsorg  Personalegruppe(r) 

Visitationscentret Team-leder fuldmægtig 

Pleje & Omsorg områdeleder plejepersonale 

   

 

 

 

1. Formål 
 

 
Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person. 

Servicelovens § 126: 

Fastholdelse m.v. 

§ 126. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fysisk 
magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet 

opholdsrum, når 

1)  der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv 

eller andre for at lide væsentlig personskade, og 

2)  forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. 

 
 

Denne procedure vedrører kun fastholdelse (ikke fastholdelse i 

forbindelse med hygiejne situationer, som er i servicelovens § 
126 a). 

 
 

 

 

2. Fremgangsmåde 
 

Når en person har været fastholdt, skal der ske registrering og 

indberetning på servicestyrelsens:  

”SKEMA 2 

Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens  

§ 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet 

tilladelse til.” 

Sundhed 
& Omsorg 
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Hjemmepleje/plejecentre/privat leverandør/Træning & Forebyggelse 

2.1 Personalet fastholder en borger. 

2.2 Dokumenterer fastholdelsen i Rambøll Care – samme dag som 

fastholdelsen. 

2.3 Fremsøge skema i skabeloner i Rambøll Care – indtast cpr.nr. – 

højreklik i gult felt – vælg wordskabeloner – vælg 
Magtanvendelse – vælg ”§ 126 fastholdelse”. 

2.4 Udfylde skema elektronisk og gemmes under borger samme dag 

som fastholdelsen. 

2.5 Sende advis til nærmeste driftsleder alene med overskriften 

”Magtanvendelse”. 

2.6 Modtager besked om en dialog af fastholdelsen med driftsleder. 

2.7 Modtager afgørelse fra driftsleder efter behandling i 

myndighedsafdelingen. 

 

Driftsleder 

3.1 Modtager advis med overskriften ”magtanvendelse”. 

3.2 Læser indberetning i Rambll Care under dokumenter og 

indkalder medarbejderen til dialog om fastholdelsen. 

3.3 I dialogen med medarbejderen godkendes eller uddybes 
indberetningen af fastholdelsen. Er der behov for 

uddybelse/tilføjelser kopieres indberetningen til egen 
wordskabelon. Den nødvendige uddybelse/tilføjelse foretages og 

indberetningen kopieres tilbage til Rambøll Care – højreklik i gult 
felt – vælg wordskabeloner – vælg Magtanvendelse – vælg ”§ 

126 fastholdelse godkendt”. 

3.4 Der sendes en advis om den godkendte indberetning til 

funktionen visitator med overskriften ”Magtanvendelse”. 

3.5 Modtager advis med overskriften ”Magtanvendelse” fra 
funktionen visitator om afgørelse. 

3.6 Give tilbagemelding til medarbejder om afgørelse. 

3.7 Orienterer om afgørelsen på personalemøde og AMR-møde. 

 

Myndighedsafdeling – fuldmægtig 

4.1 Modtager advis med overskriften ”Magtanvendelse”. 

4.2 Sender indberetning videre til Tilsynet i de tilfælde, hvor 

tilbuddet er beliggende i Aabenraa Kommune. 

4.3 Læser indberetning under borger dokumenter. 

4.4 Sender kopi af indberetning til Tilsyn. 

4.5 Træffer afgørelse. 

4.6 Afgørelse sendes til borger og advis til funktionen 
plejecentre/hjemmehjælp/sygepleje.  

4.7 En gang årligt forelægges sag om magtanvendelse til politisk 
behandling. 
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Tilsynet ved Aabenraa Kommune 
 

5.1 Modtager indberetning fra fuldmægtig i Myndighedsafdelingen. 

5.2 Påser at de generelle rammer i tilbuddet, herunder de fysiske 
rammer, den pædagogiske tilrettelæggelse af arbejdet mv. 

understøtter en forebyggelse af magtanvendelse. 

5.3 Orienterer afdelingschef for udfører eller leder af privat 

leverandør om vurdering, hvis behov herfor. 

 
3. Bilag 

 

Eksempel på indberetning. 
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Bilag – eksempel på indberetning 

 

SKEMA 2 

Registrering og indberetning af magtanvendelse efter 

servicelovens  

§ 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er 

givet tilladelse til. 

 

Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: 

 Akut fastholdelse og føren efter § 126 

 Magtanvendelse i form af personlig alarm, pejlesystem, særlige døråbnere (§ 125), 

fastholdelse i hygiejnesituationer (§ 126 a), tilbageholdelse i boligen (§ 127) og/eller 

fastspænding med bløde stofseler (§ 128), hvor der endnu ikke er søgt om tilladelse, eller 

hvor der endnu ikke er givet tilladelse fra kommunalbestyrelse.  

På dette skema kan eventuelt også registreres andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er 

beskrevet i serviceloven. 

 

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af 

personkredsen, jf. servicelovens § 124 a.  

 

Registrering af magtanvendelse på dette skema skal foretages straks og senest dagen efter, 

at episoden har fundet sted. Der skal udfyldes et nyt skema efter hver eneste episode af 

ovennævnte typer magtanvendelse. 

 

Indberetning af registrerede magtanvendelser på skema 2, skal ske senest på 3. dagen efter 

magtanvendelsen har fundet sted til kommunalbestyrelse eller regionsråd. I forhold til 

registreringer vedr. akut fastholdelse og føren (§ 126) er fristen dog 1 måned. 

 

1. Oplysninger om borgeren (udfyldes af en medarbejder involveret i magtanvendelsen): 

Navn: Anne...(fiktivt navn) 

Adresse: ... 

Postnr. og by: 6200 Aabenraa 

CPR-nummer: ... 

Borgerens 

handlekommune: 

Aabenraa Kommune 
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2. Oplysninger om magtanvendelsen (udfyldes af en medarbejder involveret i 

magtanvendelsen): 

2.1 Hvilken type magtanvendelse er der tale om? (sæt X) 

Lad være med at sætte kryds, hvis du er i tvivl om, hvor det skal være. 

Akut fastholdelse og føren efter § 126: x 

Ikke forud godkendt magtanvendelse i form af personlig 

alarm, pejlesystem, særlige døråbnere (§ 125), fastholdelse i 

hygiejnesituationer (§ 126 a), tilbageholdelse i boligen (§ 

127) og/eller fastspænding med bløde stofseler (§ 128), hvor 

der endnu ikke er søgt, eller endnu ikke givet tilladelse fra 

kommunalbestyrelse eller det sociale nævn: 

 

Andre tilfælde af magtanvendelse som ikke er beskrevet i 

serviceloven: 

 

 

2.2 Oplysninger om tidspunkt, varighed, sted og formål vedrørende magtanvendelsen: 

Det vigtige er ikke at få skrevet under den rigtige magtanvendelse. Det vigtige er at skrive dato 

m.v, hvor episoden fandt sted, og hvad formået var. 

 Dato, 

tidspunkt 

og 

varighed: 

Hvor fandt 

episoden 

sted? 

Hvad var formålet?  

 

Akut fastholdelse og 

føren (§ 126): 

 

Den 1. 

december, 

i 

tidsrummet 

kl. ca. 8.30 

til kl. ca. 

8.32.  

I ... 

fællesrum 

i  pgl´s 

botilbud.  

At undgå at Poul fik dunket en fyldt 

termokande i hovedet/undgå alvorlig 

skade.   

Ikke forud godkendt 

magtanvendelse (§§ 

125, 126 a, 127 og 

128): 

 

   

Andre tilfælde af 

magtanvendelse som 

ikke er beskrevet i 

serviceloven: 

 

   

 

2.3 Beskriv forløbet forud for magtanvendelsen: 

Først skal den betydelige og varigt nedsatte psykiske funktionsevne dog beskrives. 

Herefter skal selve den situation, hvor der anvendes magt, beskrives - og tiden lige op til. 

Anne er infantil autist med en IQ under 50, hun har intet talesprog. Kommunikerer via 

”tegn til tale”, dog i meget begrænset omfang. 

 

Birgit og Poul (personale/fiktive navne) sad i fællesrummet ved spisebordet til 

morgenmad sammen med Anne og to andre beboere.  
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Anne havde under hele morgenmaden været rolig og glad, hvilket hun stort set altid er. 

Pludselig – og uden noget varsel - greb hun fat i den fyldte termokande, som stod midt 

på bordet.  

 

Hun løftede den, foretog en svingede bevægelse med stor kraft hen over Pouls hoved. 

Poul nåede at få taget fat i begge Anne´s håndled inden, hun ganske sandsynligt ville 

have dunket den i hovedet på ham. 

 

 

Beskriv hvilke former for fysiske indgreb, der blev benyttet under magtanvendelsen: 

Der blev holdt fast i begge Annes håndled. 

 

Beskriv forløbet umiddelbart efter magtanvendelsen, herunder borgerens reaktion, samt hvad 

der blev gjort for at genoprette tryghed for borgeren: 

Anne blev rolig og glad meget hurtigt efter, der var blevet taget fat i hendes håndled. 

 

2.4 Supplerende oplysninger:  

Anne har aldrig reageret voldsomt før i ”spisesituationer”.  

 

Hendes handling kom uden varsel, og det var derfor ikke muligt at aflede hende. 

I rubrikken kan anføres yderligere bemærkninger til hændelsesforløbet, samt gode råd eller 

oplysninger, der kan medvirke til at undgå magtanvendelse fremover. 

 

2.5 Oplysninger om medarbejderen/medarbejdere involverede i magtanvendelsen: 

Navn: Udfylder 

(sæt X): 

Arbejdssted: Stilling: 

Poul x ... Pædagog 

    

    

 

2.6 Bemærkninger fra personer, der overværede episoden (hvis det er muligt): 

Navn: Birgit 

Stilling/relation: Social- og sundhedsassistent 

Eventuelle 

bemærkninger: 
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3 Borgerens bemærkninger til episoden (hvis det er muligt): 

Ingen.  

 

4. Nærmeste leders kommentarer til magtanvendelsen: 

Poul gjorde det rigtige i forhold til at beskytte sig selv. 

 

Jeg mener også, at han overholdt reglen i servicelovens § 126 om akut fastholdelse. 

 

Poul, Birgit og ut. har diskuteret, hvorfor Anne reagerede, som hun gjorde. Måske det 

skyldtes, at hun havde sovet meget dårligt om natten.  

 

 

4.1 Oplysninger om tiltag, der skal forhindre eller begrænse magtanvendelse over for borgeren: 

 

A: Har anvendelsen af magt over for denne borger været behandlet i medarbejdergruppen 

(ledermøde, personalemøde, gruppemøde m.v.)?                                                   

Ja x  Nej   

Hvis ja: Hvornår?________________________   

Hvis nej: Er der planer om at tage magtanvendelsen op til behandling i 

medarbejdergruppen, og i givet fald, hvornår? _______________ 

 

B: Foreligger der en handleplan (§ 141) for den pågældende borger?                     Ja x   Nej   

 Hvis nej: Så påhviler det den kommunale myndighed snarest muligt at udarbejde og fremsende 

en sådan (jf. § 136). 

  

C: Andet?________________________________________________ 

 

4.2 Dato og lederens underskrift: 

Dato og underskrift:  2.12.11.... 

 

5. Forbeholdt kommunalbestyrelse eller regionsråd: 

5.1 Eventuelle bemærkninger vedrørende opfølgning: 
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5.2 Er borgerens handlekommune orienteret?                                                            

Jax   Nej    

Er den samme som beliggenhedskommunen (Aabenraa Kommune). 

 

5.3 Har borgeren eller dennes repræsentant fået underretning om beslutningen vedrørende 

episoden samt klagevejledning?                                                                            Ja   Nej 

x  Afventer sagsbehandler i Handicap og Psykiatri. 

 

5.4 Indberetningen er behandlet af: 

Navn:  

Kommune/region:  

Dato og underskrift: 
 

 

 

 

 

 


