
Påbud 3 Redegørelse, strategi og handleplan for, hvordan borgerens 
selvbestemmelsesret sikres

Redegørelse

Magtanvendelser og indgreb i borgernes selvbestemmelsesret skal altid være undtagelsen, og 
må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. 

Der skal derfor altid tages udgangspunkt i borgeren og dennes behov og den pædagogiske 
indsats omkring borgeren skal tilrettelægges, så borgerens behov og borgerens udvikling 
sikres uden brug af magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten. 

Befinder beboeren sig i en situation, hvor der er alvorlig fare for beboeren selv eller dennes 
omgivelser, og hvor man ikke forud for indgrebet ad pædagogisk vej kan nå at korrigere, skal 
medarbejderen gribe ind. 
Udgangspunktet er således altid mindsteindgrebsprincippet – at den mindst indgribende 
foranstaltning vælges, og først efter at alle muligheder for samarbejde med beboeren har 
været afprøvet.

Bliver magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten nødvendige, skal 
indgrebet være så skånsomt og kortvarigt som muligt og må aldrig ske som en erstatning for 
omsorg eller pædagogisk bistand.

Har der været en situation, hvor magtanvendelse har fundet sted, skal dette registreres og 
indberettes til Socialtilsyn Hovedstaden. Konkret registreres forløbet med en detaljeret 
beskrivelse af hvad der er gået forud for indgrebet, hvem der var til stede og hvordan selve 
indgrebet har fundet sted.
Efterfølgende skal der reflekteres over indgrebet, og dette gøres sammen med ledelsen og 
kollegaerne i teamet med henblik på, hvad der kan gøres anderledes, så lignende episoder kan
forhindres, ligesom der reflekteres over, hvordan man med den pædagogiske indsats kan 
arbejde målrettet for at undgå dette. Derudover udarbejdes en skriftlig plan, som sendes til 
Socialtilsyn Hovedstaden, der desuden vurderer om magtanvendelsen har været lovlig. Den 
skriftlige plan, som fremsendes til Socialtilsynet, vil endvidere skulle afspejle sig i den 
pædagogiske handleplan, hvis der er forhold, der skal arbejdes målrettet med.   

At minimere risikoen for overgreb borgerne imellem handler i høj grad om forebyggelse og om 
at have et grundigt kendskab til de enkelte beboere og på hvordan de agerer, når de er i 
nærheden af hinanden. Forebyggelse af overgreb beboerne imellem tager derfor afsæt i 
kendskabet til de enkelte beboere og den pædagogiske tilgang, som gør den enkelte beboer 
tryg. Situationer i dagligdagen, hvor beboerne er sammen skal derfor tilrettelægges og 
planlægges med afsæt i kendskabet til beboerne. 
Udgangspunktet er således, at dagligdagen skal tilrettelægges så alle beboerne har mulighed 
for samvær og ophold i fællesrum uden at skulle være bange for overgreb fra medbeboere. 
Skulle der opstå situationer, hvor der har været overgreb beboerne i mellem, skal der 
reflekteres over episoden, og dette gøres sammen med ledelsen og kollegaerne i teamet med 
henblik på, hvordan man fremadrettet kan undgå at lignende episoder opstår, ligesom der 
reflekteres over, hvordan man med den pædagogiske indsats, kan arbejde målrettet for at 
undgå dette. Den pædagogiske indsats må aldrig have karakterer af ”sanktioner” i form af, at 
nogle beboere udelukkes fra et fællesskab, som de selv har glæde ved, men må omvendt 

Påbud 3 Redegørelse, strategi og handleplan for, hvordan borgerens selvbestemmelsesret sikres
1



heller ikke betyde, at beboere udebliver fra et fællesskab af frygt for overgreb. Refleksionerne 
drejer sig derfor i høj grad om, hvordan en dagligdag med en pædagogisk indsats kan 
tilrettelægges, så beboerne får deres individuelle behov for fællesskab dækket uden at de 
risikerer overgreb fra andre beboere. 

I arbejdet med magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, er det afgørende,
at der er en forståelse for, at dette er undtagelsen, og ved undervisning og fælles faglige 
drøftelser skal etik og værdigrundlag være tydeligt. Ved fælles drøftelser opnås tydelige etiske 
spilleregler, et fælles værdigrundlag og synlige fælles rammer for, hvordan magtanvendelser 
forebygges og håndteres, og for hvordan overgreb beboerne imellem forebygges. 

Strategi

Centralt i strategien er, at de pædagogiske overvejelser ift. at minimere risiko for 
magtanvendelser skal være tydelige, og at ledelsen i endnu højere grad end i dag skal 
understøtte at dette er tilfældet. Derudover skal den pædagogiske tilgang til borgerne, og det 
pædagogiske arbejde i forhold til den enkelte borger, sikre at magtanvendelser og indgreb i 
borgernes selvbestemmelsesret så vidt muligt undgås. Ved borgere, hvor det har været 
nødvendigt at anvende magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal det fremgå af 
borgerens pædagogiske handleplan, hvordan man pædagogisk arbejder med at undgå 
magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 

På samme vis skal der i.f.t. ansøgning om indgreb i selvbestemmelsesretten for den enkelte 
borger være en faglig velbegrundet beskrivelse af nødvendige tiltag, der eventuelt går mod 
borgerens eget ønske, ligesom der skal være beskrivelser af, hvordan man pædagogisk vil 
arbejde med indgrebet, så det ikke bliver nødvendigt fremadrettet. Disse forhold skal drøftes 
løbende i teamet og med ledelsen, hvorefter der ansøges om tilladelse. Der gennemgås 
eksempelvis behovet for fastholdelse i hygiejnesituationer og andre forhold, hvor der kan 
søges om tilladelse til indgreb i selvbestemmelsesretten.

Samlet set kan strategien sammenfattes således
• afvikling af undervisningsforløb 
• løbende drøftelser på fagforum og  generelt i samspillet ledelse-medarbejdere m.h.p. at

sikre, at der er et fælles sæt af tydelige etiske spilleregler når det gælder 
magtanvendelser, overgreb og eventuelle indgreb i borgernes selvbestemmelsesret

• øget brug af kommunens jurister som altid står til rådighed for afklaring af 
tvivlsspørgsmål samt inddragelse i drøftelser omkring tilrettelæggelse af den 
pædagogiske indsats. 

• sikring af at magtanvendelser indberettes i.h.t. procedure samt at procedure for 
overgreb mellem beboere er kendt af alle.

Der henvises i øvrigt til strategi og handleplan for implementering af relevante faglige tilgange 
og metoder til målgruppen, jvf påbud 1 og til strategi og handleplan for at sikre, at borgerne 
er omgivet af medarbejdere med de rette kompetencer, jvf påbud 6. 
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Handleplan

Mål jf. påbud 3 Indsatser 

- at minimere risikoen for 
overgreb mellem borgerne 
ved løbende drøftelser og 
udarbejdelse af procedure 
vedr. dette.

- at undgå 
magtanvendelser og andre 
indgreb i 
selvbestemmelsesretten 
gennem øgede faglige 
drøftelser og initiativer, 
som kan løfte det fælles 
faglige niveau.

Socialtilsynet vil følge op 
på, hvorvidt:
- medarbejderne kan 
redegøre for praksis i 
overensstemmelse med 
ledelsens redegørelse
- det gennem observationer
og dokumentationen er 
overensstemmelse mellem 
det beskrevne og praksis
- det via dialog med 
pårørende er tydeligt, at 
borgernes 
selvbestemmelsesret sikres

• Procedurer for og erfaringer med magtanvendelser og 
andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt overgreb 
beboere imellem, indarbejdes med styrket fokus som fast
punkt på dagsordner til fagforum og LU, m.h.p. at den 
faglige refleksion/læring sammen med ledelsen kan 
minimere risikoen for overgreb fremadrettet, samt evt. 
føre til beslutning om ændret praksis/procedure 
fremadrettet.
(September 2015)

• Undervisning i magtanvendelser og indgreb i 
selvbestemmelsesretten tilrettelægges for hele 
Kobbelhusene; undervisningen vil omhandle:
- magtanvendelser og andre indgreb i 
selvbestemmelsesretten
- nødret/nødværge
- lovlig magtanvendelse
- ansøgning om indgreb i selvbestemmelsesretten

Undervisningen skal sikre at medarbejderne kan 
redegøre for praksis i overensstemmelse med ledelsens 
redegørelse for, hvordan Kobbelhusene sikrer borgernes 
selvbestemmelsesret
(September 2015)

• I forlængelse af undervisningen vil der være løbende 
faglige drøftelser på fagforum, jvf ovenfor. Derudover 
kan medarbejdere altid søge vejledning og sparring hos 
kolleger og ledelse. Kommunen stiller to jurister til 
rådighed som løbende kan inddrages. Juristerne har 
faglige kvalifikationer inden for området vedrørende 
magtanvendelser og andre indgreb i 
selvbstemmelsesretten. Generelt vil faglige drøftelser og 
initiativer iværksættes så magtanvendelser og andre 
indgreb i selvbestemmelsesretten undgås. 

• I situationer, hvor det har været nødvendigt at anvende 
magt vil der, som opfølgning på den plan, der skal 
udarbejdes med henblik på at undgå magtanvendelser, 
blive fulgt op. Opfølgningen vil særligt tage afsæt i, 
hvordan man ad pædagogisk vej, og med udgangspunkt i
den pædagogiske handleplan kan arbejde med at undgå 
indgreb i borgerens selvbestemmelsesret.
(September 2015 og fremefter)

• Gennemgang af bygning, aflåsning, adgang til 
køkkenfaciliteter. Kortlægning af legalitet. Handlinger på 
baggrund af afdækningen, herunder i.f.t. adgang til 
køleskabe.
(september 2015)
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• Pårørende indkaldes snarest muligt til orienterende møde
om situationen og hvilke tiltag der sættes i gang på kort 
og langt sigt for deres pårørende. I samme moment 
oplyses der tiltag omkring borgernes ret til indflydelse og
medbestemmelse. 
(Der henvises også til handleplan jvf. påbud 6, idet der 
også her omtales et møde med pårørende, og der 
naturligvis vil være tale om, at begge emner berøres på 
samme møde med pårørende)

• Velfærdsteknologi med vægt på at understøtte 
visualisering som anvendt metode: Der henvises 
endvidere til handleplan jvf påbud 1, indsats i.f.t. 
velfærdsteknologi.
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