Slagelse Kommune

Registrerings- og indberetningsskema ved magtanvendelse
over for børn og unge efter servicelovens § 123 og
bekendtgørelse nr.18 af 15/01/2013
Skemaet skal anvendes, når der har været foretaget magtanvendelse over for et barn eller en
ung anbragt uden for hjemmet i enten døgntilbud eller aflastningstilbud.
Skemaet udfyldes af en medarbejder involveret i magtanvendelsen inden for 24 timer.
Tilladt magtanvendelse
Tilbuddet sender straks indberetning om magtanvendelse til den anbringende kommune samt
orienterer forældremyndighedens indehaver.
Ved månedens udgang sender tilbuddet kopi af indberetningsskemaerne til Socialtilsyn Øst på
mail: siksocost@holb.dk og til Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug på mail:
handicapvoksen@slagelse.dk.
Ikke tilladt magtanvendelse
Den implicerede medarbejder skal senest dagen efter give skriftlig forklaring til tilbuddets
leder.
Barnet/den unge skal have mulighed for komme med sin egen redegørelse til episoden.
Lederen skal inden 3 dage sende indberetningen til Socialtilsyn Øst på siksocost@holb.dk
sammen med sine kommentarer samt eventuelle forklaringer fra personer, der har overværet
episoden.
Lederen skal - samtidig med indberetningen til Socialtilsyn Øst – give en kopi til 1) den
implicerede medarbejder 2) til den anbringende kommune og 3) til Center for Handicap,
Socialpsykiatri og Misbrug på handicapvoksen@slagelse.dk samt orientere
forældremyndighedens indehaver.
Oplysninger om barnet/den unge:
Navn
Adresse
Postnr. og by
CPR-nummer
Anbringende
kommune

Hvilken type magtanvendelse er der tale om? (sæt x)
Akut fastholdelse
Føren til andet opholdssted
Andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er beskrevet i serviceloven
Tidspunkt og varighed for magtanvendelsen:
Dato
Tidspunkt
Varighed

Hvor var formålet med magtanvendelsen?

Hvor foregik magtanvendelsen?

Hvad foregik forud for magtanvendelsen? Beskriv optakten.

Hvad foregik der under magtanvendelsen? Hvilke fysiske indgreb blev benyttet under
magtanvendelsen?

Hvad skete der efter magtanvendelsen? Hvordan reagerede barnet/den unge? Hvad
blev der gjort for at genoprette tryghed for barnet/den unge?

Supplerende oplysninger:

Magtanvendelsen er foretaget af personale fra:
(tilbuddets navn og afdeling/team)

Oplysninger om personale involveret i magtanvendelsen:
Navn

Udfylder
(sæt x)

Stilling

Bemærkninger fra personer, der overværede episoden (hvis det er muligt):
Navn
Stilling/relation
Bemærkninger

Barnets/den unges bemærkninger til episoden (hvis det er muligt):

Nærmeste leders kommentar til magtanvendelsen skal som minimum indeholde
følgende:
1) Vurdering af personalets håndtering af episoden.
2) Vurdering af indgrebets lovlighed.
3) Beskrivelse af hvordan man vil arbejde med at forebygge magtanvendelse i lignende
situationer i fremtiden.

Navn og adresse på forældremyndighedsindehaver(e):

Sagen er behandlet af:
Dato

Sagsbehandler og kommune/afdeling

Tilladt

Ikke
tilladt

