
Til fagpersoner:

Regler om brug af magt – kort fortalt

Formålet med reglerne om brug af magt over for 
voksne er at begrænse magtanvendelse og andre ind-
greb i retten til selvbestemmelse til det absolut nød-
vendige.

Det er centralt hele tiden at tænke i forebyggelse af 
magtanvendelse. Brug af magt er kun en mulighed, 
hvis det er umuligt at løse situationen på en anden 
måde. 

Brug af magt er undtagelsen og må aldrig erstatte 
omsorg, pleje og socialpædagogisk indsats. 

Magtanvendelse må kun ske for at sikre borgerens 
omsorg, værdighed og tryghed eller af hensyn til 
andre.

Kapitel 24
Personer med 

betydelig og varigt 
nedsat psykisk 
funktionsevne

Ikke 
magtindgreb Magtindgreb

Husorden 
§ 123

Fysisk guidning 
§ 124 b

Afværgehjælp
§ 124 c

Fastholdelse m.v. 
§124 d

Særlige døråbnere 
§ 125

Stofseler 
§ 128

Tryghedsskabende 
velfærdsteknologi 
§ 128 b

Låsning og sikring 
af yderdøre og vinduer 
§ 128 c

Flytning uden samtykke 
§§ 129 og 129 a

Kortvarig fastholdelse 
i personlig hygiejne-situationer 
§ 136 a

Kortvarig fastholdelse
i personlig hygiejne-situationer 
§ 136 c

Fastholdelse m.v. ved meget 
grænseoverskridende eller 
meget konfliktskabende adfærd 
§ 136 d
Flytning uden samtykke 
§ 136 f

Tryghedsskabende 
velfærdsteknologi 
§ 136 e

Magtindgreb MagtindgrebIkke 
magtindgreb

Kapitel 24 a
Personer med betydelig og 

varigt nedsat psykisk 
funktionsevne, som ikke er en 
konsekvens af demens el. lign.

Kapitel 24 b
Personer med betydelig og 

varigt nedsat psykisk 
funktionsevne, som er en 

konsekvens af demens el. lign.

Efter brug af magt er det vigtigt at: 

 Æ sikre støtte til de involverede parter
 Æ registrere og indberette brug af magt til kommunen 
og tilsynet

 Æ sikre læring med henblik på fremadrettet at 
forebygge magtanvendelse.

Reglerne om brug af magt gælder i forhold til voksne med 
betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. De fleste 
af reglerne gælder fælles for hele målgruppen (service-
lovens kapitel 24). Der er også regler, der kun gælder for 
dele af målgruppen (servicelovens kapitel 24 a og 24 b). 

Læs mere om reglerne for brug af magt på  
www.socialstyrelsen.dk

Oversigt over reglerne om brug af magt over for voksne (gældende fra den 01.01.20)

So
ci

al
st

yr
el

se
n 

2
0

1
9

Viden til gavn
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