Årsberetning vedrørende magtanvendelse på voksenområdet 2015
Årsberetningen omhandler magtanvendelse for voksne på social- og sundhedsområdet for 2015.
Magtanvendelser er inddelt i hhv. ansøgning om planlagt magtanvendelse og indberetning af akut
magtanvendelse. Planlagt magtanvendelse kan fx være anvendelse af alarmsystemer eller
stofseler. Akut magtanvendelse kan fx være situationer, hvor der sker en fastholdelse eller føren.
Antal og typer af magtanvendelser
Som det fremgår af nedenstående tabel, er der i 2015 ansøgt om 12 planlagte magtanvendelser
og indberettet 22 tilfælde af akut magtanvendelse. Disse tal omfatter både magtanvendelser
foretaget i Assens Kommunes tilbud, og magtanvendelser vedrørende Assens-borgere med
ophold i andre tilbud.
Af de i alt 34 tilfælde af magtanvendelse henhører tre på sundhedsområdet og 31 på
socialområdet.
Oversigt over antal og typer af magtanvendelser

Serviceloven
§ 125 Alarmsystemer (planlagt)
§ 126 Fastholdelse eller føren (akut)
§126a Hygiejnesituationer
§ 127 Tilbageholdelse i bolig
§ 128 Anvendelse af stofseler (planlagt)
§ 129 Optagelse i botilbud u. samtykke
§ 137b Besøgsrestriktioner
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* Heraf er en ansøgning om anvendelse af stofsele trukket tilbage. Fire ansøgninger om henholdsvis stofsele og personlig alarm
afventer yderligere oplysninger.
**Heraf afventer to indberetninger sagsbehandling. De resterende indberetninger er fra andre handlekommuner, som Myndighed
Social ikke kender vurderingen af.

Planlagt magtanvendelse
Én planlagt magtanvendelse vedrører en borger i et Assens Kommune tilbud, mens de resterende
planlagte magtanvendelser vedrører borgere fra Assens Kommune, som modtager tilbud i andre
kommuner eller region.
Akut magtanvendelse
De 22 akutte magtanvendelser fordeler sig som følgende:
 3 indberetninger vedrører Assens-borgere i Assens Kommune tilbud (fordelt på 3 borgere)
 4 indberetninger vedrører Assens-borgere med ophold i andre tilbud (fordelt på 4 borgere)
 15 indberetninger vedrører andre borgere i Assens Kommune tilbud (fordelt på 8 borgere)
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Antallet af magtanvendelser i Assens Kommunes tilbud er faldet gennem de seneste år.
Antallet af magtanvendelser i Assens Kommunes tilbud i 2015 er på samme niveau som i 2014.
Der er ikke modtaget klager over magtanvendelser i 2015, hvilket vil sige, at der ikke er afgørelser,
som er videresendt til Ankestyrelsen.
Det skal bemærkes, at en arbejdsgruppe aktuelt udarbejder en håndbog omkring
magtanvendelse. Når denne er udarbejdet, er det tanken at planlægge en opfølgningsseance for
ledere og medarbejdere på de enkelte tilbud vedr. reglerne omkring magtanvendelse.

Sagsgang og vurdering vedr. akut magtanvendelse
Sagsgangen vedr. akut magtanvendelse (fastholdelse og føren) jf. servicelovens § 126 er
1. Indberetning sker på et skema1, som udfyldes af den involverede medarbejder, hvorefter
nærmeste leder kommenterer på hændelsen.
2. Indberetningen sendes til borgers handlekommune, driftkommune samt Socialtilsyn (for
de tilbud, som er underlagt dette).
Tilsynet sagsbehandler ikke indberetningen, men får herved et kendskab til omfanget af
magtanvendelse i forbindelse med deres tilsyn på bosteder.
3. Handlekommunen sagsbehandler indberetningen og vurderer, om denne er lovlig eller
ulovlig.
4. Vurderingen sendes til borger, tilbud samt borgers socialrådgiver (på socialområdet).
Tilbuddet sikrer, at borger har forstået vurderingen og at de kan klage over hændelsen.
Socialrådgiver indarbejder evt. hændelsen i borgers § 141 handleplan.
5. Hvis vurderingen er truffet af anden kommune (borgers handlekommune), orienterer
tilbuddet Velfærd om vurderingen. Velfærd journaliserer denne til brug for overblik og
denne årsrapport.
Vurdering af akut magtanvendelse sker i henhold til
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Om borger har en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, og at der foreligger
en faglig dokumentation for dette. (Dette vurderes generelt at være opfyldt ved
visitation til det pågældende tilbud.)
At indgrebet aldrig må erstatte omsorg, pleje eller socialpædagogisk bistand.
At der skal være nærliggende risiko for alvorlig personskade på enten borger eller
andre personer.
Om forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet at anvende fysisk
magt.
Om anvendelse af magt står i rimeligt forhold til det, der søges opnået.
Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.
At indgrebet skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig
hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke
forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.

Skema 2, som er udarbejdet af Socialstyrelsen og skal anvendes i direkte eller udvidet form.
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