
1 Standardbetegnelse  1.5 Magtanvendelse 

2 Standard Tilbuddet indberetter, analyserer og følger op på episoder, hvor magtanvendelse 

forekommer.  

3 Standardens formål Standarden skal sikre borgerens retssikkerhed i forbindelse med magtanvendelser.  

4 Anvendelsesområde Regionale, sociale tilbud. 

5 Dato Gældende fra 27-03-2017 

6 Trin 1: 

Retningsgivende dokumenter 

Der foreligger retningsgivende dokumenter, som indeholder:  

 

Indikator 1: 

Retningslinjer for: 

• Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes 

• Hvordan tilbuddet analyserer magtanvendelsesepisoder 

• Arbejdsgange der sikrer, at der på baggrund af den enkelte analyse udarbejdes 

forebyggende initiativer  

• Hvordan forebyggende initiativer formidles i medarbejdergruppen. 

7 Trin 2: 

Implementering og anvendelse 

af retningsgivende dokumenter 

Indikator 2: 

Der arbejdes i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter. 

8 Trin 3: 

Intern kvalitetsovervågning  

Minimum hvert tredje år kvalitetsovervåges på følgende indikator: 

 

Indikator 3: 

På baggrund af en gennemgang af det seneste års indberettede magtanvendelser 

vurderer tilbuddet, om der er mønstre og tendenser, der skal følges op på. 

9 Trin 4: 

Kvalitetsforbedring 

Indikator 4: 

På baggrund af kvalitetsovervågningen skal ledelsen prioritere og iværksætte tiltag 

til kvalitetsforbedring. Det skal fremgå af en skriftlig plan, hvordan tiltagene 

sikres implementeret. 

10 Referencer • Lov om social service kap. 24 og 24 a 

• Lov om voksenansvar nr. 619 af 8.6.2016. 

• Bekendtgørelse nr. 1707 af 20.12.2016 om voksenansvar for anbragte børn og 

unge. Om alarm- og pejlesystemer til børn og unge med nedsat psykisk 

funktionsevne anbragt i døgninstitution eller på opholdssted. 

• Bekendtgørelse nr. 1140 af 29.8.2016 om magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerheds-

foranstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven. 

• Vejledning nr. 10370 af 21.12.2016 om voksenansvar for anbragte børn og 

unge.  

• Vejledning nr. 10367 af 13.12.2016, om magtanvendelse og andre indgreb i 

selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. 

• Vejledning til registrering af magtanvendelse over for børn og unge i 

indberetningsskema 1a: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-

omrader/magtanvendelse-born-og-unge-1/registrering-og-indberetning 

• Vejledning til registrering af magtanvendelser på voksenområdet, herunder 

særlige registreringsskemaer for domfældte borgere med udviklings-hæmning 

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse/indberening 

• Socialstyrelsen: Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og 

indikatorer for tilbud 


