
Årsberetning for magtanvendelser på SÆH-området 2018 
 
Vedlagt fremlægges overblik over magtanvendelser på SÆH-området for 2018. 

Fremlæggelsen er opdelt i: 

 

• Magtanvendelser hvor Hjørring kommune er myndighed i forhold til borgeren og har 

handleforpligtelsen. Borgeren har ophold i tilbud, der er beliggende i andre kommuner, i 

regionale tilbud eller selvejende institutioner 

 

• Magtanvendelser hvor Hjørring Kommune er udfører. Magtanvendelsen finder sted i 

kommunens egne tilbud.  

 

Opdelingen skyldes, at ansvar og pligt til at handle er forskellig afhængig af, om Hjørring 

Kommune har det individuelle ansvar for borgeren, eller om Hjørring kommune er ansvarlig for at 

drive tilbuddet. 

 

Reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er fastsat i Lov om 

social service (serviceloven). 

 

Der er pålagt krav om politisk orientering. 

 

Antal indberetninger: 

På handicapområdet er der indberettet 36 magtanvendelser, hvor Hjørring Kommune er 

myndighed og 12 magtanvendelser, hvor Hjørring Kommune er driftsansvarlig. 

 

På ældreområdet er der indberettet 2 magtanvendelser, hvor Hjørring Kommune er 

myndighedsansvarlig og 4 magtanvendelser, hvor kommunen er driftsansvarlig. 

 

Som myndighedsansvarlig træffer man afgørelser, herunder om magtanvendelser overfor en 

borger. Det drejer sig om borgere, som er anbragt på bosteder i anden kommune, et regionalt 

tilbud eller en selvejende institution. 

Som driftsansvarlig påser kommunen, at tilbuddet efterlever reglerne. Hjørring Kommune er 

desuden myndighedsansvarlig for en overvejende del af de magtanvendelser, der registreres med 

kommunen som driftsansvarlig. 

 

Den samlede opgørelse over antallet af indberetninger er fordelt på foranstaltningstyper indenfor 

henholdsvis handicap- og ældreområdet, fordelt i forhold til om Hjørring Kommune er 

myndighedsansvarlig eller driftsansvarlig. 

Opgørelsen er opdelt i ansøgninger om brug af magtanvendelse, og om ansøgningen tillades eller 

ikke tillades, nødværge samt antal magtanvendelser, der endnu ikke er sagsbehandlet af 

myndighed ældre eller handicap. 

 

 

 



 

 

Lovlige magtanvendelser er: 

• § 125 brug af alarmsystemer 

• § 126 fastholdelse og føren 

• § 126a fastholdelse i hygiejnesituationer 

• § 127 tilbageholdelse i boligen 

• § 128 anvendelse af stofseler 

 

Handicapområdet 

 

Hjørring Kommune som myndighedsansvarlig: 

Indgreb tilladt ikke tilladt akut tilladt akut ikke tilladt nødværge ikke sagsbehandlet i alt 

125        
126   28 2   30 

126a   1    1 

127   1    1 

128        
andre indgreb  2 2    4 

ansøgning        
i alt       36 

 

Hjørring Kommune er ikke ansvarlig for at vurdere lovligheden af magtanvendelser, hvor 

kommunen er myndighedsansvarlig og ikke driftsansvarlig. 

Denne vurdering foretages af lederen af tilbuddet. 

 

Hjørring Kommune som driftsansvarlig: 

Indgreb tilladt ikke tilladt akut tilladt akut ikke tilladt nødværge ikke sagsbehandlet i alt 

125        
126   6    6 

126a        
127   1    1 

128        
andre indgreb        

ansøgning 3     2 5 

i alt       12 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ældreområdet 

 

Hjørring Kommune som myndighedsansvarlig: 

Indgreb tilladt ikke tilladt akut tilladt akut ikke tilladt nødværge ikke sagsbehandlet i alt 

125        
126   2    2 

126a       0 

127       0 

128        
andre indgreb       0 

ansøgning        
i alt       2 

 

Hjørring Kommune som driftsansvarlig: 

Indgreb tilladt ikke tilladt akut tilladt akut ikke tilladt nødværge ikke sagsbehandlet i alt 

125        
126   1    1 

126a   1    1 

127        
128        

andre indgreb        
ansøgning 2      2 

i alt       4 

 

 

Løbende tiltag: 

Der har siden 2016 løbende været foretaget flere tiltag for at øge bevidstheden om 

magtanvendelser og indberetninger. 

Der er oprettet arbejdsdage, hvor magtanvendelser bliver drøftet. 

Der er fokus på undervisning og dialog med udfører. 

Nye medarbejdere på kommunens bosteder er undervist i magtanvendelser som del af et intro 

program på handicapområdet. Der er planer om at udvide undervisningen til nyansatte på 

ældreområdet. 
 


