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Spørgsmål:  Inddrag gerne konkrete praksiseksempler:   

 
Hvilke kapitler i serviceloven indeholder reglerne 
om magtanvendelse? 
 

Hvilke er gældende for vores botilbud? 

I hvilke situationer kan personalet være 
nødsaget til at gribe ind i borgerens ret til 
selvbestemmelse?  
Hvordan afvejes disse situationer? 

 

 
Hvornår kan en handling anses som en hjælp 
eller enmagtanvendelse? 
 
 

 

 
Hvilke tre indikationer forstås ved en 
samtykkeerklæring?  

 

 
Hvad er formålet med servicelovens 
§ 81?  

 

Hvad er formålet med servicelovens 
§ 82? 

 

Hvordan udfører personalet omsorg overfor en 
borger, som ikke ønsker at modtage hjælp?  

 

 
Hvilke 4 centrale principper bygger 
magtanvendelsesreglerne på?  

 

 
Hvad er formålet med servicelovens 
§ 123? Og kan denne danne grundlag for en 
magtanvendelse? 

 

 
En borger går ind i en anden borgers bolig, uden 
tilladelse og gør vedkommende utryg. Det er ikke 
muligt at få borgeren ud af boligen med verbal 
guidning.  
Er der behov for et magtindgreb i denne 
situation? Hvis ja/nej- hvilke? 
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Hvilken form for magtanvendelse må du 
anvende, når en borger udviser udadreagerende 
adfærd og begynder at ødelægge 
værdigenstande i egen bolig? 

 

 
En borger udviser udadreagerende adfærd mod 
en anden borger i fællesrummet, og du har 
forsøgt flere gange at aflede vedkommende i et 
roligt stemmeleje, uden held. 
Vil du udføre et magtindgreb? Hvis ja/nej- 
hvilke?  

 

 
Hvornår anvendes der særlige døråbnere eller 
stofseler?  

 

 
Hvor længe må en tryghedsskabende 
velfærdsteknologi bruges til en person- og 
hvorfor? 

 

 
En borger, som ikke er trafiksikker går ud af en 
yderdør om natten.  
Hvilke muligheder har du i denne situation?  
 

 

 
En borger udviser udadreagerende og 
selvskadende adfærd på daglig basis, og 
personalet besidder ikke de faglige kompetencer 
til at hjælpe vedkommende.  
Hvilken løsning kunne være en mulighed i denne 
situation?  

 

 
I hvilke hygiejne-situationer kan personalet 
udfører en kortvarig fastholdes? og må der 
anvendes hjælpemidler til fastholdelsen?  

 

Hvilke paragraffer vedr. 
magtanvendelsesreglerne kan ledelse og 
medarbejdere tage beslutninger omkring?  
 
 

 

 
Hvilke indgreb er ikke en magtanvendelse? 
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Hvad er produceren efter en magtanvendelse? 

 

 
Kan der gives tilladelse til andre former for 
magtanvendelse/indgreb end de nævnte i 
servicelovens kapitler 24, 24a og 24b?  

 

 
Hvad er en nødværge og nødret? 

 

 
Hvem skal foretage en registrering og 
indberetning af en magtanvendelse? Og hvem 
skal det indberettes til?  

 

 


