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Beretning om registrering og behandling af magtanvendelser 2018

Indberetninger og ansøgninger vedr. magtanvendelse behandles for de 
borgere Svendborg Kommune har handleforpligtelse overfor. Det drejer 
sig om borgere i kommunens egne tilbud, i andre kommuners tilbud og i 
regionale tilbud.

Jf. aftale om forpligtende samarbejde behandler Socialafdelingen 
Myndighed også indberetninger og ansøgninger vedr. borgere som 
Langeland og Ærø er handlekommune for.

Den kommune der driver tilbuddet har ansvaret for at påse, at de 
generelle rammer i botilbuddet herunder de fysiske rammer, den 
pædagogiske tilrettelæggelse af arbejdet mv. understøtter forebyggelse af 
magtanvendelse.

Handlekommunen har ansvar for at føre tilsyn med indhold og kvalitet i 
forhold til den enkelte borger.

Socialtilsynet fører tilsyn med kommunernes tilbud og skal i den 
forbindelse have kopi af alle indberetninger, ansøgninger og afgørelser 
vedr. magtanvendelse.

Social og Sundhed
Socialafdeling Myndighed

kamma.doessing@svendborg.dk
www.svendborg.dk

5. marts 2019

Acadre: 18/2977
 

Telefontid:
Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.15
Torsdag               Kl. 09.00-16.45
Fredag                 Kl. 09.00-13.00

Åbningstider ved personligt fremmøde
Mandag-fredag   Kl. 09.00-13.00
Torsdag tillige Kl. 14.45-16.45
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Vedr. § 126 i Lov om Social Service.
Omhandler fastholdelse af en person, når der er nærliggende risiko for at personen 
udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade og at forholdene i det 
enkelte tilfælde gør fastholdelse absolut påkrævet.

Vedr. § 126a i Lov om Social Service
Omhandler at der i afgrænset periode anvende fysisk magt i form af at fastholde en 
person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at varetage omsorgspligten, 
i personlig hygiejne-situationer

Svendborg Kommunes tilbud
Navn på tilbud Hjemmel i serviceloven 

til magtanvendelse
Ikke hjemmel i 
serviceloven til 
magtanvendelse

§ 126 a Ryttervej 1

§ 126 Botilbuddet 
Skovsbovej 
111

2 4

Andre Kommuners tilbud
Kommune Navn på Tilbud Hjemmel i serviceloven 

til magtanvendelse
Ikke hjemmel i 
serviceloven til 
magtanvendelse

§ 126 Odense Grevenlundsvej 1

§ 126 Fåborg-
Midtfyn

Brunstofte

Solskrænten

16

12

4

4

§ 126 Tommerup Tornhuset 1

§ 126  Kerteminde Strandgårds 
Allé

1
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Regions tilbud
Navn på tilbud Hjemmel i serviceloven 

til magtanvendelse
Ikke hjemmel i 
serviceloven til 
magtanvendelse

§ 126 Østruplund 17 6

§ 126 Engbo, Fyn

Grejsdalen

Annekserne

16

2

9

13

0

13

Private tilbud
Navn på tilbud Hjemmel i serviceloven 

til magtanvendelse
Ikke hjemmel i 
serviceloven til 
magtanvendelse

§ 126 Habitushuset
Sct. Mortensgaard
(Thy)

5

Vedr. § 128 i Lov om Social Service
Omhandler tilladelse til anvendelse af beskyttelsesmidler (fastspænding med stofseler til 
kørestol eller andet hjælpemiddel), når der er nærliggende risiko for at en person 
udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade ved fald ud af kørestol eller andet 
hjælpemiddel. Tilladelse kan gives i en periode på 18 mdr., herefter skal der ske en 
revurdering og ny ansøgning.

Navn på tilbud Hjemmel i serviceloven 
til magtanvendelse

Ikke hjemmel i 
serviceloven til 
magtanvendelse

§ 128 Ryttervej

Vestereng

2

1

§ 128 Pegasus

Sydbo

Handicapcenter Nordøstfyn

Skaboeshusevej 108

1

1

1

2
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Vedr. § 125 i Lov om Social Service
Omhandler tilladelse til anvendelse af personlige alarm- eller pejlesystemer i visse tilfælde 
når der er risiko for at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig 
personskade ved at forlade boligen, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet 
at anvende alarm- eller pejlesystemer for at afværge risikoen.

Navn på tilbud Hjemmel i serviceloven Ikke hjemmel i 
serviceloven

§ 125 Annekserne

Grejsdalen

1

1

Behandlet for Langeland Kommune.

Navn på tilbud Hjemmel i serviceloven Ikke hjemmel i 
serviceloven

§ 128 Socialcenter Lillebælt

Granhøjen 1

1

Kamma Døssing, teamleder
Socialafdelingen Myndighed
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