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Side 2 

 

Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med de fælles regionale retningslinjer i 

Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område 

Dansk Kvalitetsmodel 

Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område er udviklet af Danske Regioner. Modellen består af fælles natio-

nale kvalitetsstandarder, som dækker ydelsesspecifikke og organisatoriske temaer. Med de standarderne be-

skriver og angiver modellen de overordnede rammer for, hvad der er organisatorisk og faglig god praksis for 

det sociale arbejde indenfor de omhandlede temaområder. 

 

Kvalitetsmodellen vil bidrage til at sikre et kvalitetsløft både for den enkelte og på tværs af regionens tilbud 

indenfor udvalgte standarder. Det betyder, at implementering af modellen og dermed standarderne foregår 

på to (og i et enkelt tilfælde tre) niveauer: 

• et tværregionalt niveau (gælder kun for standarden vedrørende utilsigtede hændelser) 

• et fælles regionalt niveau 

• et tilbudsniveau 

 

Tværregionalt niveau 

For standarden vedrørende utilsigtede hændelser er der udarbejdet en tværregional retningslinje, der define-

rer, hvordan man som minimum arbejder med utilsigtede hændelser på socialområdet i alle fem regioner. 

 

Fælles regionalt niveau 

Der er udarbejdet fælles regionale retningslinjer, hvor der for hver standard er defineret og besluttet, hvilke 

fælles elementer arbejdet med standarderne som minimum skal bestå af i Region Midtjylland. Det er disse 

minimumskrav, der beskrives som skal-opgaver i de fælles regionale retningslinjer. Enkelte steder beskrives 

kan-opgaver som inspiration. 

 

Tilbudsniveau 

På tilbudsniveau besluttes og beskrives, hvorledes der lokalt arbejdes med de fælles minimumskrav, set i ly-

set af lokale forhold som målgruppe, ressourcer, organisering, teknologi mv. Ved behov og hvor det fordres, 

udarbejdes lokale beskrivelser som tager udgangspunkt i de definerede minimumskrav indeholdt i de fælles 

regionale retningslinjer. Hermed tilpasses den enkelte retningslinje til lokale forhold.  

 

For de organisatoriske retningslinjer kan de lokale tilføjelser bestå af evt. bemærkninger til processen vedr. 

udarbejdelse af den lokale arbejdsmiljøaftale, planer for kompetenceudvikling, det lokale virksomhedsgrund-

lag mv.  

 

For de ydelsesspecifikke retningslinjer giver de lokale tilføjelser/procedurer medarbejderne konkrete og lokale 

handlingsanvisninger til, hvorledes indsatsen skal være, for at denne både opfylder regionale og lokale krav. 

 

Der er i dokumenterne for de fælles regionale retningslinjer indsat skemaer til at beskrive de lokale procedu-

rer/tilføjelser. Dermed kan den fælles regionale retningslinje omsættes til et lokalt dokument. 

 

Lokale tilføjelser/procedurer for flere niveauer på tilbuddet 

De lokale tilføjelser udarbejdes, hvor det er relevant og i forhold til hvilket niveau på tilbuddet, det er hen-

sigtsmæssigt. For tilbud med forskellige målgrupper og/eller flere matrikler/afdelinger, kan det være nødven-

digt, at udarbejde lokale tilføjelser/procedurer på tilbuds- og/eller afdelingsniveau. For retningslinjerne vedr. 

ledelse og arbejdsmiljø udarbejdes virksomhedsgrundlag og lokal arbejdsmiljøaftale på tilbudsniveau. 
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Metadata 
Metadata 

Metadata er defineret som ”data om data”. Metadata angiver validiteten af et dokument, og dermed hvilke formelle 

foranstaltninger, der gælder for dokumentet. I forhold til de fælles regionale retningslinjer angiver metadata således, 

hvilket dokument der foreligger, hvem dokumentet omhandler, i hvilken periode dokumentet gælder for, hvem der er 

ansvarlig for at opdatere dokumentet - også indenfor den gældende tidsperiode, samt hvem der godkender og beslut-

ter dokumentet.  

Dokumenttype: 

Regional retningslinje 

 

Målgruppe: 

Ledelse og medarbejdere på sociale 

tilbud i Region Midtjylland 

Gældende fra:  

juli 2012 

/Revideret september 2013 

Titel: 

Retningslinje for magtanvendelse 

Anvendelsesområde: 

Sociale tilbud i Region Midtjylland efter 

§§ 67, 107 og 108 i Serviceloven og § 

185b i Lov om almene boliger, samt 

dagtilbud efter servicelovens § 104  

Revideres 

Juli 2015 

 

Standard:  

1.5 Magtanvendelse 

Dansk Kvalitetsmodel på det soci-

ale område 

 

Godkendt af: 

Regional Styregruppe for Dansk Kvali-

tetsmodel på det sociale områ-

de/Psykiatri- og socialledelsen 

Kontakt og opdatering af ret-

ningslinjen: 

Kvalitetsafdelingen, Psykiatri og Soc-

ial 
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1. Formål med retningslinjen 

• At etablere arbejdsgange, der analyserer handlinger, der fører til magtanvendelse. Ar-
bejdsgangene tilsigter at minimere antallet og/eller omfanget af magtanvendelse og 
dermed forbedre sikkerheden for beboeren og medarbejdere 

 
• At sikre den enkeltes samt medarbejderes retssikkerhed i forbindelse med magtanven-

delser ved at 
o gældende lovgivning overholdes på området 
o magtanvendelse registreres og indberettes 
o sociale tilbud analyserer magtanvendelsesepisoderne 
o sikre at der på baggrund af den enkelte analyse udarbejdes forebyggende initia-

tiver både i forhold til den enkelte og generelt 
o forebyggende initiativer formidles i medarbejdergruppen 

 

 

2. Målgruppe 

Ledelse og relevante medarbejdere på sociale tilbud 
 

 

3. Ansvarlig 

• Ledelse og relevante medarbejdere på sociale tilbud har ansvar for, at den enkeltes 
retssikkerhed i forbindelse med magtanvendelse er sikret 

 
• Ledelsen og medarbejdere på sociale tilbud har ansvar for at følge gældende lovgivning 

på området 
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• Ledelsen har ansvar for, at der på sociale tilbud udarbejdes lokale tilføjelser/procedurer 
og at disse implementeres 

 
• Ledelsen og relevante medarbejdere er ansvarlige for at følge retningslinjens krav til 

fremgangmåde og dokumentation, herunder også i forhold til lokale tilføjel-
ser/procedurer  

 
 
4. Fremgangsmåden 

Arbejdet med magtanvendelser på sociale tilbud tager altid udgangspunkt i gældende lovgiv-
ning og retningslinjer og består af: 

 
4.1 Registrering og indberetning 

Der skal udarbejdes lokale tilføjelser/procedurer med henblik på at sikre at: 
• Indberetninger af magtanvendelser, herunder beslutningsgrundlag for iværksættelse af 

en magtanvendelse, registreres på relevante skemaer i henhold til gældende lovgivning 
for indberetninger og registreringer af magtanvendelser. 

• Indberettede magtanvendelser fremsendes til Psykiatri og Social’s centrale administra-
tion og handlekommunen. Inden fremsendelse til handlekommunen skal ledelsen sikre, 
at der er sket en anonymisering af involverede medarbejdere  

• Klagevejledning gives: 
 

For voksne over 18 år: 
Der udleveres en skriftlig klagevejledning til borgeren. For de borgere, som af 
personalet vurderes ikke at være i stand til at reagere på denne, skal det aftales 
med en habil person (eksempelvis forældre, pårørende, ven eller værge), at ved-
kommende modtager klagevejledningen efter aftale. Aftalen skal være skriftlig   
 
For børn og unge under 18 år:  
Når indberetningen er skrevet, skal barnet eller den unge have en orientering om 
indberetningen samt tilbydes at komme med sine egne kommentarer. Ved samme 
lejlighed skal det sikres at barnet eller den unge orienteres om klagemulighed.  
Forældremyndighedsindehavere skal altid orienteres efter en tilladt fysisk magt-
anvendelse. Ved samme lejlighed skal forældremyndighedsindehaveren orienteres 
om klagemulighed. Ved ikke tilladte magtanvendelser skal ledelsen orientere for-
ældremyndighedsindehaveren om magtanvendelsen. Ved samme lejlighed gives 
klagevejledning. 

 
Det skal fremgå i de lokale tilføjelser/procedurer, hvem der har ansvaret for at sikre at oven-
stående bliver udført. 
   

4.2 Analyse 

• Der skal i de lokale tilføjelser/procedurer beskrives arbejdsgange, der sikrer, at indbe-
rettede magtanvendelser drøftes og analyseres. 

• Resultatet af analysen skal være tilgængelig for alle relevante medarbejdere. 
 
4.3 Udarbejdelse og formidling af forebyggende initiativer både i forhold til den enkelte og ge-

nerelt. 

• Formålet med analysen er læring  
• Såfremt det i analysen skønnes relevant, udarbejdes forebyggende initiativer, som skal 

være med til at begrænse brugen af magtanvendelser. 
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• De forebyggende initiativer beskrives i en plan for indsatser. 
• Planen for indsatser skal indeholde en opsummering af analysens resultat samt en be-

skrivelse af hvilke forebyggende initiativer, som igangsættes. 
• Planen for indsatser skal indeholde en beskrivelse af dens gyldighedsperiode, samt 

hvem eller hvilke områder den er gældende for. 
• Planen for indsatser skal formidles til relevante medarbejdere. 
• Såfremt det, ud fra analysen er skønnet, at der ikke skal udarbejdes en plan for indsat-

ser med forebyggende initiativer, skal dette samt begrundelse herfor fremgå i analysen. 
• Ledelsen er ansvarlig for at plan for indsatser udarbejdes og implementeres. Relevante 

medarbejdere har et medansvar.  
 

4.4 Analyse af mønstre og tendenser 

• Én gang årligt skal magtanvendelser for det forgangne år gennemgås med henblik på at 
analysere om der er mønstre og tendenser på henholdsvis individuelt niveau, afdelings- 
eller tilbudsniveau. 

 

4.5 Håndtering af klager 

• Klager vedrørende magtanvendelser behandles i overensstemmelse med ”Notat om den 
interne forretningsgang vedr. håndtering af klager på Psykiatri- og Socialområdet. 

• Der linkes til dette på intranettet. 
• Direkte link til klagehåndtering: 

o http://www.ps.intra.rm.dk/kvalitet/det+sociale+omr%c3%a5de/h%c3%a5ndter
ing+af+klager  

 

 

5. Dokumentation 

• Indberetning vil blive registreret i Bosted System – et socialtfagligt IT-system.  
• Plan for indsatser i forhold til den enkelte indarbejdes, som en del af den individuelle 

plan. 
 
 
6. Referencer 

• Lov om Social Service kapitel 24 
• Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for 

hjemmet. (BEK nr. 1093 af 21/09/2010) 
• Vejledning om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjem-

met 
• Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over 

for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i 
boformer efter serviceloven. (BEK nr. 688 af 21/06/2010) 

• Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for 
voksne, herunder pædagogiske principper (VEJ nr. 8 af 15/02/2011) 
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Lokale tilføjelser/beskrivelser 
De lokale tilføjelser kan omhandle procedurer for registrering og indberetning af magtanven-
delser samt beskrivelse af arbejdsgange, der sikrer at magtanvendelser analyseres. 
 

Eventuelle bemærkninger 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 


