Magtanvendelse
Hvad er magtanvendelse?
Magtanvendelse er et fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten, dvs. et aktivt indgreb, der
sættes i værk over for en borger, som aktivt modsætter sig eller forholder sig passivt (dvs.
ikke samtykker) til et konkret tilbud eller opfordring.
Magtanvendelse omfatter alle tilfælde, hvor en borger ved en andens, som regel fysiske,
indgriben begrænses i sin frie færden og dermed i sin selvbestemmelse.
Spørgsmål vedr. magtanvendelse kan rettes til:
Handicap- og psykiatriafdelingen, tlf. 88 72 53 40, e-mail:
handicapogpsykiatri@sonderborg.dk
I hvilke tilfælde må der anvendes magt?
Indgreb i selvbestemmelsesretten kan kun ske med hjemmel i lov.
Serviceloven regulerer under hvilke betingelser, der lovligt kan iværksættes fysiske indgreb
i selvbestemmelsesretten inden for det sociale område.
Bestemmelserne om tvangsmæssige indgreb over for voksne findes i servicelovens kapitel
24, §§ 124-137, og er suppleret af servicelovens § 82 om kommunens pligt til at undgå
omsorgssvigt over for personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan
tage vare på deres egne interesser.
Magtanvendelse der kan iværksættes efter forudgående tilladelse fra Myndigheden:







Alarm- og pejlesystemer efter § 125,
Særlige døråbnere efter § 125, stk. 3.
Fastholdelse i personlig hygiejnesituationer efter § 126 a.
Tilbageholdelse i boligen efter § 127.
Anvendelse af stofseler efter § 128.
Optagelse i særlige botilbud uden samtykke efter § 129.

Magtanvendelse der kan iværksættes uden tilladelse fra Myndigheden:


Akut fastholdelse eller føren efter § 126

Magtanvendelse der ikke er omfattet af §§ 125-129 er ulovlig.
Hensigten med reglerne er at begrænse magtanvendelse til det absolut nødvendige.
Mulighederne for efter reglerne i §§ 125-129 at iværksætte tvangsmæssige foranstaltninger
skal derfor betragtes som en undtagelse.
Hvem må der anvendes magt over for?
Bestemmelserne i servicelovens §§ 124-137 gælder for personer med betydelig og varigt
nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk
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bistand m.v. efter §§ 83-87, behandling efter §§ 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter §§
103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter §§ 125-129.
Magtanvendelse skal registreres og indberettes
Al magtanvendelse skal registreres og indberettes til kommunens myndighedsafdeling.
Dette gælder således også, selvom det sociale tilbud har en forudgående tilladelse til
magtanvendelsen.
Social og Senior, Myndigheden, august 2015
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