
1(1 NOTAT 

Høring over udkast til revideret vejledning om magt-
anvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesret-
ten over for voksne. 

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkastet til vejled-
ningen. 

KL skal gøre opmærksom på, at vejledningen skal benyttes af medarbejde-
re, der er udpeget af kommunalbestyrelsen; i praksis medarbejdere, som 
ikke har en juridisk men derimod en sundhedsfaglig baggrund. De skal kun-
ne rådgive og undervise andre medarbejdergrupper samt afgøre sager, hvor 
magtanvendelse har været anvendt. 

Vejledningen er et arbejdsredskab, som er afgørende i forhold til sagsbe-
handlingen. Derfor er det også af stor betydning, at vejledningen har en form 
og et indhold, der gør det muligt at anvende den i praksis. 

Overordnet finder KL, at det er positivt, at Ankestyrelsens principafgørelser 
indgår i vejledningen, men der er flere eksempler på, at disse afgørelser ikke 
er tilstrækkelig tydelige til, at de kan anvendes efter hensigten. Der er ek-
sempler på, at de fortolkninger, medarbejderne skal benytte sig af i læsnin-
gen af vejledningen, forårsager tvivl i forhold til forståelsen for og brugen af 
teksten i vejledningen. 

Reglerne for sagsbehandling, klageregler og vejledning om registrering og 
indberetning fremstår ikke tilstrækkeligt klart. Det finder KL problematisk, idet 
det netop var Ankestyrelsens væsentligste klagepunkt i forbindelse med 
undersøgelsen af kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne 
over for borgere med demens. 

I forhold til indberetningsskemaerne finder KL det positivt, at kommunerne 
kan anvende egne skemaer, sådan at disse kan indgå i borgerens egen 
journal. 

Eksempler på dele af vejledningen der ønskers tydeliggjort: 

Side 17. Eks. 2. Der mangler forklaring på, hvordan kapitlet illustrerer magt-
anvendelse i forhold til omsorg. 
Side 18. Eksempel 3. Der mangler forklaring på, hvad en nærliggende risiko 
for personskade kunne være. 
Side 19. Eksempel 4. Det fremgår ikke af eksemplet, om magtanvendelse er 
en mulighed eller ej. 
Side 21. Første afsnit. Der mangler afklaring af og godkendelse for, om 
hjemmets indretning må benyttes til at forhindre demente i at forlade hjem-
met. 
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Side 25. Der mangler præcisering i forhold til, om trædemåtter også er om-
fattet af alarm- eller pejlesystemer og særlige døråbnere. 
Side 26. Der mangler konkrete eksempler på, hvordan demente kan med-
inddrages i plejen. 
Side 45. De to eksempler illustrerer ikke klart, hvori forskellene består. Det 
bør gøres langt mere tydeligt, hvorfor den ene sag er godtgjort og den anden 
ikke er. 
Side 60. Det anbefales, at Ankestyrelsens eksempel uddybes i forhold til 
definitionen af "akut". 
Side 79. Afsnit 97. Afsnittet er uklart i forhold til Statsforvaltningens rolle. 
Side 85. Der mangler generelt tydeliggørelse af vigtigheden i forhold til pårø-
rende inddragelse særligt i forhold til demente, der netop ikke selv kan ind-
drages. Det bør fremgå tydeligt, hvordan de generelle regler vedrørende 
borgerinddragelse skal håndteres, når der er tale om demente, der ikke selv 
formår at medvirke. 
Side 82. Afsnit 102. Afklaring af ordet driftsherre ønskes. 
Side 83. Afsnit 102. Afsnittet fremstår uklart i forhold til, hvem der skal mod-
tage indberetningerne. 
Side 99. Afsnit 134. Det er ikke forståeligt, hvorfor afgørelsen skal indbringes 
for Det Sociale Nævn fremfor Ankestyrelsen (som det fremgår af tabellen 
øverst på siden). 
Side 103. Formuleringerne er uklare. De ønskes tydeliggjort. 

Bilag 1. 
Der er udtrykt bekymring i forhold til den øgede arbejdsmængde, en daglig 
registrering på skemaerne vil medføre. Alle detaljer dokumenteres i forvejen 
og vil fremgå af journalen. 
Forslag fra kommunerne til ændret ordlyd på skemaerne vedlægges som 
bilag. 
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Oversigt over betingelser, beslutningskompetence og retsgarantier 

Bestemm

else 

Betingelser  Tidsmæssig

e grænser/  

opfølgning 

Godkendels

e/ 

Afgørelse 

Klage Advok

at/væ

rge 

Domst

ols-

prøvels

e 

Alarm og 

pejle-

systemer 

§ 125, 

stk. 1 

Påkrævet 

pga. risiko 

for 

personskade, 

hvis tilbud 

forlades 

 

Afgrænset 

periode. 

 

Løbende 

opfølgning, 

senest efter 

8 mdr. 

Kommunalbe

styrelsen, jf. 

§ 130 

Ankestyr

elsen, jf. 

§ 133 

  

Alarm og 

pejlesyste

mer § 

125, stk. 

2 

Sikring mod 

bortkomst/ af 

bevægelsesfr

ihed 

Borger må 

ikke 

modsætte sig  

Kan 

iværksættes 

uden 

tidsbegrænsn

ing 

 

Skal bringes 

til ophør, 

hvis 

betingelser 

ikke længere 

er til stede 

Botilbuddet 

iværksætter 

med 

hjemmel i 

omsorgspligt

en. Hvis 

borger 

modsætter 

sig; 

Kommunalbe

styrelsen, jf. 

§ 125, stk. 1, 

jf. § 130 

Ankestyr

elsen, jf. 

§ 133 

  

Særlige 

døråbnere 

§ 125, 

stk. 3 

Absolut 

påkrævet 

pga. 

nærliggende 

risiko for 

væsentlig 

personskade, 

hvis borger 

forlader 

tilbuddet  

Afgrænset 

periode. 

 

Løbende 

opfølgning, 

senest efter 

8 mdr. 

Kommunalbe

styrelsen, jf. 

§ 130 

Ankestyr

elsen, jf. 

§ 133 

  

Fastholdel

se § 126, 

stk. 1 

Absolut 

påkrævet 

pga. 

nærliggende 

risiko for 

væsentlig 

personskade  

 Tilbuddet i 

den akutte 

situation på 

kommunalbe

styrelsens 

vegne 

Ankestyr

elsen, 

§ 133 

  



Fastholdel

se i 

hygiejnesi

tuationer 

§ 126 a 

Undtagelsesv

ist, hvis 

absolut 

nødvendigt 

som led i 

omsorgspligt

en 

3 mdr. 

Mulighed for 

forlængelse 

til 6 mdr. 

 

Forringelse af 

funktionsnive

au kan 

berettige til 

ny 

godkendelse 

Kommunalbe

styrelsen, jf. 

§ 130 

Ankestyr

elsen, jf. 

§ 133 

    

Tilbagehol

delse i 

boligen 

m.v. 

§ 127 

Absolut 

påkrævet 

pga. 

nærliggende 

risiko for 

væsentlig 

personskade, 

hvis borger 

forlader 

tilbuddet 

Afgrænset 

periode. 

 
Løbende 

opfølgning, 

senest efter 

8 mdr. 

 

Kommunalbe

styrelsen, jf. 

§ 130 

Ankestyr

elsen, jf. 

§ 133 

§ 71-

tilsynet, 

jf. bkg. § 

15 

Obligat

orisk 

advoka

t, jf. 

§ 132 

 

Ja, hvis 

Ankesty

relsen 

har 

behandl

et en 

sag, 

mulighe

d for 

indbring

else for 

retten, 

jf. 

§ 135 

Beskyttels

esmidler 

§ 128 

Absolut 

påkrævet 

pga. 

nærliggende 

risiko for 

væsentlig 

personskade 

ved fald 

Afgrænset 

periode. 

 
Løbende 

opfølgning, 

senest efter 

18 mdr. 

Kommunalbe

styrelsen, jf. 

§ 130. 

Ankestyr

elsen, jf. 

§ 133 

 

    



Flytning 

§ 129, 

stk. 1 

Absolut 

påkrævet for 

at borgeren 

kan få den 

nødvendige 

hjælp. 

Hjælpen kan 

ikke 

gennemføres 

i den 

hidtidige 

bolig. 

Borgeren kan 

ikke 

overskue 

konsekvenser

ne af sine 

handlinger. 

Borgeren 

udsætter sig 

selv for at 

lide 

væsentlig 

personskade. 

Det er 

uforsvarligt 

ikke at sørge 

for flytning 

 Afgørelse i 

Statsforvaltni

ngen, jf. 

§ 131 

Ankestyr

elsen, jf. 

§ 134. 

Obligat

orisk 

advoka

t, jf. 

§ 132 

Værge 

Ja, jf. 

§ 135 

Flytning 

§ 129, 

stk. 2 

Demens o.l. 

Borger 

modsætter 

sig ikke. 

Påkrævet for 

at borgeren 

kan få den 

nødvendige 

hjælp. 

Omsorgsmæ

ssigt mest 

hensigtsmæs

sigt. 

Værge enig,  

 Kommunalbe

styrelsen, jf. 

§ 131, jf. 

§ 129, stk. 5, 

2. pkt. 

Tiltræder 

værgen ikke 

kommunalbe

styrelsens 

indstilling, 

træffes 

afgørelsen af 

Statsforvaltni

ngen, jf. § 

129, stk. 5 

Statsforv

altningen

, jf. 

§ 129, 

stk. 5, 1. 

pkt. 

Ankestyr

elsen, jf. 

§ 134 

Værge Hvis 

afgørels

e i 

første 

instans 

er 

truffet 

af 

Statsfor

valtning

en 



Flytning til 

andet 

egnet 

botilbud, 

§ 129, 

stk. 3 

Særlige 

forhold, hvor 

flytning 

skønnes at 

være i 

borgerens 

interesse, 

herunder 

hensynet til 

pågældendes 

og 

pårørendes 

mulighed for 

at opretholde 

kontakt med 

hinanden 

 Statsforvaltni

ngen, jf. § 

129, stk. 3, 

og § 131 

Ankestyr

elsen, jf. 

§ 134 

 Ja, jf. § 

135 
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