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Alle mennesker har ret til at
bestemme over deres eget liv – også
mennesker med udviklingshæmning,
demens, en hjerneskade eller en sinds-
lidelse. At være ’bruger’ af en offentlig
service signalerer, at man er aktiv i og
har medansvar for sin situation eller i
forhold til den service, man benytter. Det
er med andre ord op til det enkelte men-
neske, hvor meget han eller hun vil tage
imod af den tilbudte støtte eller benytte
sig af den aktuelle service, og hvor
meget vedkommende vil indgå i dialog og
samarbejde med det offentlige. 

Brugerbegrebet lægger op til en ny
relation mellem det offentlige og borge-
ren. Hvor borgeren tidligere ofte blev
betragtet som en passiv beboer eller
patient, lægges der i dag i langt højere
grad op til samspil og samarbejde mellem
to ligeværdige parter, der begge har
interesse i at løse et problem eller frem-
me en udvikling – og som begge har res-
sourcer at tilbyde i samarbejdet.  

I forhold til mennesker, som ikke
længere kan tage vare på sig selv, har
det offentlige som myndighed dog det
afgørende ord. Og en særlig forpligtigelse
til at yde støtte og hjælp ud fra individu-
elle hensyn, også selvom disse menne-
sker ikke beder om hjælpen – og ikke
samtykker i, at ville modtage den. Det er,
når den enkeltes ret til at bestemme selv
kan betyde, at vedkommende udsætter
sig selv eller andre for fare.  

Det er dog ikke tilladt at bruge fysisk
magt eller tvang i forbindelse med hjæl-
pen, undtaget i ganske få situationer.
Det er blandt andet de situationer, som
er beskrevet i servicelovens regler om
magtanvendelse og psykiatrilovens regler
om tvang. 

Konstant diskussion af dilemmaer
Der er stadig ingen ’facitliste’ for, hvor
grænsen går mellem overgreb og omsorg,

ligesom der heller ikke altid er overens-
stemmelse mellem regler og praksis, når
det gælder behandlingen af mennesker
med fysisk eller psykisk funktionsned-
sættelse. Som det er i dag, er der også
stadig stor usikkerhed blandt personale
og pårørende om, hvad reglerne egentlig
giver ret til – og hvor langt retten til selv
at bestemme rækker, når man ikke
ønsker hjælp og støtte. 

På den ene side kan det betyde, at
den pædagogiske intervention nemmere
bliver kaldt magtanvendelse end tidligere.
På den anden side er pædagogikken
også udviklet og er blevet bredere, så
det i højere grad er det ufærdige og det
foranderlige der præger arbejdet. Det kan
dog også betyde, at medarbejderen kan
blive ’hængt op’ på omsorgssvigt. Hvis
man ikke gør noget, kan medarbejderen
risikere at komme i klemme mellem reg-
lerne om magtanvendelse og pligten til
ikke at begå omsorgssvigt. Dette dilem-
ma rejser to spørgsmål, som det hele
tiden er vigtigt at drøfte på arbejdsplad-
sen:
• Hvornår bliver pædagogisk/behand-

lingsmæssig intervention til magtan-
vendelse/tvang?

• Hvornår bliver manglende pædagogi-
ske/behandlingsmæssige intervention
til omsorgssvigt?

Magt og tvang i det skjulte
Et andet fokus er den skjulte tvang og
magtanvendelse, fordi det handler om
menneskeværd og de værdier, vi har i
både vores private og professionelle liv. 

Det er et spørgsmål om faglig etik, 
og den stiller ofte krav om at se vore
daglige gøremål i et større perspektiv,
hvor det er de grundlæggende værdier,
som bør bestemme, hvordan vi håndterer
situationen. 

Det er nødvendigt at se på, hvilke
interesser vi varetager: Er det brugerens,

beboerens, patientens eller vore egne,
bostedets/afdelingens eller hensynet til
tid og ressourcer? 

I bestræbelserne på at undgå tvang
og magt er det vigtigt at være opmærk-
som på, at reglerne om tvang eller magt-
anvendelse også er en beskyttelse af
brugeren/beboeren/patienten. 

Undgåelse af tvang og magt må ikke
blive en omgåelse af tvang og magt. Når
der sker indgreb i den personlige frihed,
er det vigtigt, at det sker i fuld åbenhed
for at sikre retssikkerheden for det enkel-
te menneske.

I 2008 er det ikke nok, at vi er gode
nok nu og da - og på de bedste dage.
Det afgørende er, at vi er bevidste om, at
vi handler i overensstemmelse med god
praksis, som vi sammen med kolleger og
ledelse vælger at definere som god prak-
sis. En praksis er ikke god, når vi har
været med til at gøre noget, som vi
nødigt vil fortælle til andre. 

Derfor er selve det, at noget er skjult
og ønskes holdt skjult, noget der skal
tages alvorligt – og ændres. Tag
udgangspunkt i de situationer, hvor I ikke
bruger magt og tvang. Drøft handle-
måder og refleksioner med kollegerne og
find ud af, hvordan I kan fastholde og
udvikle den gode praksis.
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Servicelovens intention om at
tage udgangspunkt i individet er smuk og
rigtig. Og også en rigtig svær størrelse for
de pædagogiske medarbejdere, der med
loven fik nye roller, ikke mindst i forbin-
delse med håndteringen af magt. 
Hvor medarbejderne tidligere havde fag-
lig magt til at definere hvad der er god
praksis, blev denne vurdering nu overladt
til brugersiden og til lovgivningen. 

At udøve magt blev kriminaliseret og
guidelines i forbindelse med lovgivningen
var der ikke tale om. Det var nu op til
forvaltningen at udarbejde de standarder
for praksis, som det pædagogiske perso-
nale skulle efterleve.

Derfor er der for mig at se tale om to
forskellige logikker:
• En logik, der handler om, at indberet-

ningen af magten skal sikre et kva-
litetsløft overfor de berørte
beboere/brugere

• En logik, der tager udgangspunkt i, at
afmagten hos beboerne er flyttet til

medarbejderne, det pædagogiske 
personale.

Til at understøtte min opfattelse er, at
det pædagogiske personale aldrig er ble-
vet opgraderet til at forvalte bestemmel-
serne om magt og til at definere dem. 

De skal efterleve nogle bestemmelser,
som – i nogle situationer – kan få den
uhensigtsmæssige effekt, at medarbej-
derne rammes af det, jeg vil kalde ’tillært
udygtighed’. Med det mener jeg, at hvis
medarbejderne med udgangspunkt i
standardbeskrivelserne af, hvad magt er,
undlader at tage affære, hvor de ellers
før ville have blandet sig, så inddrager de
ikke deres faglige og pædagogiske erfa-
ringer i det arbejde, der ofte er et udvik-
lingsarbejde i forhold til den enkelte
beboer.

Vi skal i arbejdet med målgruppen af
borgere turde vælge og turde handle ud
fra egne refleksioner og ikke med
udgangspunkt i ulovlig brug af magt.

Fra krydspres 
til X-faktor

Loven om magtbestemmelse i Serviceloven fra 1998 skulle vise sig at blive både en gave

og en forbandelse for de medarbejdere, der skulle efterleve bestemmelserne. Ingen var

eller kunne være uenige i det konstruktive sigte med bestemmelserne. Tolkningen og den

reelle praksis befinder sig derimod stadig på en knivsæg over de dilemmaer, der hører

med i det pædagogiske omsorgs- og udviklingsarbejde. Og de pædagogiske medarbejdere

fik andre roller, da loven trådte i kraft.

Af Birte Vester Rasmussen, 

koordinator, Esbjerg Kommune og 

Hanne Juul Nielsen, 

journalist og kommunikationskonsulent, 

Socialt Udviklingscenter SUS (interwiev)

‘Hvis en beboer 

synes, at det er

vidunderligt at

blande cola og 

mælk i sit glas,

skal pædagogen

så blande sig?’
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Kommunen har kompetence til at give en
henstilling om at ændre den pædagogi-
ske praksis eller deltage i et personale-
møde for at drøfte anvendelsen af fysisk
magt.

Hvis det vurderes, at der ligefrem er
tale om ’grov forsømmelse’ eller en
handling af ’særlig nedværdigende’
karakter, kan kommunen træffe beslut-
ning om at give en påtale, en skriftlig
advarsel eller indlede en afskedigel-
sessag.

Krydspres og paradoks
Medarbejderne befinder sig altså i et
konstant krydspres mellem omsorg og
magt. Et ’forkert’ valg kan få store per-
sonlige konsekvenser. På den baggrund
er det utroligt vigtigt, at arbejdspladserne
beskæftiger sig indgående og kontinuer-
ligt med at kigge på de konflikter, der
medfører indgreb og på de mulige alter-
nativer.

Intime opgaver overfor beboerne er fx
personlig hygiejne. Hvornår er det, at
manglende tandbørstning ligefrem kan
forvolde skade på den beboer eller borg-
er, der konsekvent nægter at indgå sam-
arbejde om den del af hygiejnen?

Et andet dilemma er, at medarbejder-
ne på fx botilbud og beskæftigelsestilbud
har helt forskellige handlemuligheder,
selvom brugerne og lovgivningen er den
samme.

Når beboeren fx udviser voldelig
adfærd på beskæftigelses- eller aktivi-
tetstilbuddet, så kan medarbejderne
vælge en løsning, der fx går ud på at
sende beboeren hjem. Overfor den
samme beboer med samme voldelige
adfærd på botilbuddet er der behov for
en anden handlemulighed. Her får
spørgsmålet ’Hvor går grænsen?’ en eks-
tra dimension i situationen, hvor episo-
den foregår i beboerens eget hjem

Er beboeren hos lægen eller tandlæ-
gen, så træder Sundhedslovgivningen i
kraft, mens Serviceloven og bestemmel-
serne om magt er gældende på botilbud-
det.

Risikoen med magtbestemmelserne
er, at der sker et skred i retning af en
standardisering i indberetningerne af
magtanvendelser fra fx botilbud. Godt
nok bliver pædagogerne bedt om at give
en unik beskrivelse af det enkelte mag-
tindgreb med de fleksioner og overvejel-
ser, der ligger bag indgrebet. 

Men deres indberetning bliver ofte
mødt med et standardiseret svar, som i
ordlyd læner sig op af lovgivningens
mere brede definitioner. De bliver altså
netop ikke bedt om at give en faglig vur-
dering af, hvad der sker i situationen, og
derfor er der for mig at se en nærliggen-
de risiko for, at pædagogerne – helt for-
ståeligt – mister eller snarere giver slip
på det individuelle perspektiv i indberet-
ningerne: Det er jo alligevel ikke den
individuelle situation, der bliver taget stil-
ling til i bedømmelse af indgrebet, men
mere lovens mere generelle ordlyd.

Den vurdering og den kontekst er det
op til medarbejderen og arbejdspladsen
at tage ansvar for og tænke ind i fælles-
skab.

Øget social kontrol
Det er mit indtryk, at mange arbejds-
pladser tager udfordringen på sig og kva-
lificerer sine pædagogiske metoder, når
pædagogen oplever overgreb i form af

spyt, råb, ukvemsord og måske slag eller
kast med genstande. Vold kan blive
resultatet af frustration hos beboerne,
og ingen kan holde til, at mange af disse
konflikter skal ende med fysisk magt.

Først og fremmest er det vigtigt at
fastslå, at hverken vold eller magtanven-
delse er et enmandsproblem. Det enkelte
eksempel på magtanvendelse er uinte-
ressant i den store sammenhæng, hvor
arbejdspladsen skal fokusere på den
mere overordnede brug af magt i kon-
fliktsituationer:
- Hvad sker der i situationen?
- Reagerer beboeren på samme måde i

bestemte situationer?
- Hvis normer er gældende for vores

praksis – vores individuelle normer
eller beboerens?

- Hvad vil vi acceptere, før vores græn-
ser er overskredet?

Vi skal hjælpes ad med at indføre en kul-
tur, hvor det er helt i orden at blive kig-
get over skulderen i arbejdet med den
enkelte beboer. Det medfører en faglig
tryghed og en nødvendig åbenhed, når
episoderne skal vurderes i et fælles
reflektionsrum.

Den faglige struktur omkring magtan-
vendelser kan systematiseres:
- På hvilke ugedage optræder magt?
- Hvor i huset optræder magt?
- Hvem er på arbejde, når der bruges

magt?

Gentagelser, gentagelser
Omkring magtanvendelse er der ingen
facitliste til den rigtige håndtering. Det
væsentlige er, at den fælles refleksion
ikke bruges som løftet pegefinder af en
hensigtsmæssig praksis, men som løfte-
stang for en endnu bedre praksis.

Alle magtanvendelser bør vurderes
konkret og med særligt blik for de blinde
punkter i arbejdet: Hvordan kan vi gøre
noget anderledes? 

Hvis en beboer synes, at det er vid-
underligt at blande cola og mælk i sit
glas, skal pædagogen så blande sig? 

Medarbejderne er sårbare medspillere
i vurderingerne af magt og omsorg, og
der er for mig at se kun en vej at gå i
bestræbelserne for en stadig bedre prak-
sis overfor de mest udsatte borgere: En
stadig kvalifikation af medarbejderne, tid
og rum til refleksion og mulighed for at
arbejde med sin egen selvforståelse i
praksis.

‘Alle magtanvendelser

bør vurderes konkret

og med særligt

blik for de blinde

punkter i arbejdet: 

Hvordan kan vi gøre

noget anderledes.‘
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Også på forvaltningsniveau skal der selv-
følgelig ske en kvalificering af bedømmel-
serne, så vi netop ikke ender med indbe-
retninger, alene fordi loven foreskriver
det – men fordi vi rent faktisk kan bruge
erfaringerne fra praksis til at gøre det
endnu bedre.

Derfor ville det være oplagt for for-
valtninger at være med derude, hvor det
foregår – i de rum, hvor praksis om 
magtanvendelser diskuteres. Det kan
være på personalemøder, hvor der sker
en fælles refleksion over månedens mag-
tanvendelser og hvor forvaltningen både
kan sidde med ved bordet som frem-
skudt lyttepost, men også som aktiv part
i den fælles proces, som magtanvend-
elser er – og bør være.

‘Omkring magt-

anvendelse er der 

ingen facitliste

til den rigtige 

håndtering. Det 

væsentlige er, at

den fælles 

refleksion ikke 

bruges som løftet

pegefinger af en 

hensigtsmæssig

praksis, men som

løftestang for en 

endnu bedre 

praksis.’

Birte Vester
Rasmussen

Koordinator i Sociale Tilbud,
Esbjerg Kommune
Teoretisk baggrund:
Socialpædagog
Master i pædagogisk udviklings-
arbejde

Masterspeciale: ’Fra magt til
afmagt og tilbage?’ – en under-
søgelse af, hvordan en udvalgt
medarbejdergruppe forvalter
magtanvendelseslovens bestem-
melser, således som det er
beskrevet i Serviceloven fra 1998.

Magtindberetning

I de skriftlige magtindberetninger ser Birte Vester Rasmussen en tydelig tendens: At praksismedarbejderne rent teoretisk 
har forstået, at opgaven er ændret. Brugerperspektivet er i centrum, men praksismedarbejdernes handlekompetencer er 
erhvervet indenfor den medicinske handicapforståelse.

Figuren:

Praksismedarbejderne har deres afsæt for den sociale opgaveløsning i den medicinske handicapforståelse blandt andet gennem uddannelsen.

Serviceloven forudsætter, at den pædagogiske handling tager afsæt i den relationelle handicapforståelse.(Fra ’Magt og afmagt og tilbage igen?

Masterspeciale af Birte Vester Rasmussen, 2005)

– Socialkonstruktivistisk
videnskabsteori

– Relationel handicapforståelse

Kontekstuel
– Subjekt-subjekt relation 
– Refleksion-i-handling

=  forståelse af magtindgreb

–  Ætiologisk videnskabsteori

–  Medicinsk handicapforståelse

Ikke kontekstuel
–  Subjekt-objekt relation
–  ’Den rigtige viden’

=  legitimering af magtindgreb
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Magt
– i al sin ydmyghed

Han blev rigtig gal, fordi han ikke
kunne komme til spillecomputeren på det
aftalte tidspunkt, så han valgte at gå sin
vej. Havde vi forhindret ham, så var han
nok blevet mere vred og kunne måske
gøre andre eller sig selv ondt. Så jeg
valgte i stedet at gå efter ham. Jeg ved,
at drengen er trafiksikker, så jeg var ikke
bange for at lade ham gå, men dog ikke
uden opsyn, siger Susan Gulstad, pæda-
gogisk konsulent på Egebakken, en spe-
cialskole for børn med autisme i Vodskov
i Aalborg Kommune. 

På Egebakken kan små hændelser slå
gnister. Personalet arbejder med en elev-
gruppe på 70 børn fra børnehaveklasse
til 10 klassetrin. 

Alle elever befinder sig indenfor autis-
mespektret, hvilket betyder at social
interaktion, kommunikation og fleksibili-
tet volder store vanskeligheder. 

Nogle elever har indlæringsvanskelighe-
der og et manglende eller stærkt
begrænset verbalt sprog, mens andre
elever oveni deres autismediagnose har
psykiatriske tilløbsproblematikker. Alle
elever har stærkt behov for en tryg,
struktureret og forudsigelig skoledag for
at undgå følelsesmæssigt kaos. 

Magtanvendelse kan ikke helt undgås
i en hverdag, hvor den mindste detalje –
også indeni eleven – kan resultere i en
udadrettet og voldsom adfærd overfor en
medarbejder, der efter 120 procents ind-
sats ikke finder andre virkemidler i netop
den situation. Men magt kan minimeres
med en ydmyg tilgang til brugen.

Refleksion og debat minimerer
brugen af magt

– Vi griber til magt i den yderste kon-
sekvens – når vi i den pludseligt opståe-

Af Hanne Juul Nielsen, 

journalist og kommunikationskonsulent,

Socialt Udviklingscenter SUS

Situationen: En 14-årig dreng traver vredt af sted ad landevejen, mens han udstøder eder og

tydeligt indikerer, at han vil være alene. Helt alene er han nu ikke. For lidt bagude traver en

lærer efter ham, på behørig afstand, men dog tæt nok til, at hun kan holde øje med, at han ikke

kommer til skade. Efter adskillige kilometer falder han lidt ned, læreren når op til ham og på

forslaget om måske at vende om, følger han uden indvendinger med. 

‘Når en elev 

mod sin vilje 

fastholdes eller 

forflyttes, er 

der tale om 

anvendelse 

af magt’. 



de situation vurderer, at vi ikke kan
andet. For nogle elever kan voldsom
adfærd og trusler være en kommunika-
tionsform, som vi pædagogisk skal arbej-
de på at ændre og udvikle til et mere
hensigtsmæssigt kontaktmønster, så vi
sammen kan indgå i en relation. 

Selv om vi som personale lærer vores
elever rigtigt godt at kende, så betyder
deres diagnose og de vanskeligheder, der
deraf følger, at vi kontinuerligt arbejder
med konfliktsituationer og undersøger,
hvad der får dem til at opstå og hvordan
vi imødegår dem, siger Susan Gulstad. 

På Egebakken har man udarbejdet
retningslinjer for, hvornår der i fornødent
omfang er mulighed for at anvende
magt. Retningslinjerne tager udgangs-
punkt i folkeskolelovens bekendtgørelse
om ‘foranstaltninger til fremme af god
orden’. 

Magtanvendelse kan her benyttes, 
når eleven

• øver vold mod andre
• ødelægger eller beskadiger ting
• øver vold mod sig selv 

(straffelovens § 14, Nødret)
Da lovgivningen ikke beskriver magt, har
Egebakken selv defineret begrebet
’magt’: ‘Når en elev mod sin vilje fasthol-
des eller forflyttes er der tale om anven-
delse af magt.’

Grundlæggende vurderes magt fra
situation til situation. For det kan fortol-
kes om dét at holde fast i en elevs ærme
og føre ham hen til den anden ende af
lokalet ved optakt til ballade med en
anden, er forflyttelse efter definitionen.
Ved tvivlstilfælde involveres skoleledelsen
i en pædagogisk debat.

En anden del af Egebakkens retnings-
linje lyder som følger: 

– Der er her tale om fysisk magt, men
det er vigtigt at pointere, at psykisk magt
også er et begreb vi undgår på Egebak-
ken. Vi agerer professionelt i forhold til
vores elever og er til stadighed opmærk-
somme på at bevare en respektfuld, rolig
og individuelt balanceret pædagogisk til-
gang.

En elev bliver konsekvent rigtigt vred og
sur, hvis personalet siger godmorgen til
ham, lige når han kommer ind af døren.
Selv om Egebakken gør meget ud af, at
man siger ’godmorgen’ til hinanden, så
duer det ikke overfor netop denne elev. 
Pædagogen vurderer, at lidt alenetid
måske er løsningen. Bare man venter lidt
med at sige godmorgen til netop denne
elev, så er der ingen problemer. Han skal
simpelthen have tid til at finde sig til
rette, før han mentalt er i stand til at
ytre ’godmorgen’.

Refleksion og forældreaftaler
Arbejdet med de respektfulde indsatser
er systematiseret på Egebakken, hvor
teamstrukturen er udgangspunkt for
refleksion over praksis. På teammøderne
hver 14. dag taler man tværfagligt om de
episoder og udfordringer, der er omkring
elevgruppen og den enkelte elev. På
afdelingsmøderne en gang om måneden
drøfter man mere overordnet den læring
og de spørgsmål, som man oplever i det
enkelte team. 

Alle medarbejdere tilegner sig den
nødvendige viden om elevgruppen og til-
slutter sig den åbenhed, der er nødven-
dig for en ordentlig kommunikation kolle-
gerne imellem.

– Det er ikke let. Det skal læres at
være åben og reflekterende omkring den
pædagogiske praksis og ens egen adfærd
i arbejdet. Men det ER helt afgørende, at
vi debatterer, hvad vi gør, og hvordan vi
håndterer konflikter, siger Susan Gulstad.

Et andet vigtigt element er god kon-
takt med forældrene. Hvis en elev konse-
kvent nægter at tage overtøj på om vin-
teren, når han skal på legepladsen, så
kan der indgås aftale med forældrene
om, at forældrene i præcis den situation
ikke skal have information om brugen af
magt, når eleven skal have flyverdragten
på – selvom det måske sker under pro-
test. Dog er det en forudsætning, at per-
sonalet har undersøgt, hvad barnets bag-
vedliggende motiver er for ikke at ville

have flyverdragten på. Dette arbejde kan
være på højde med en detektivs detalje-
rede undersøgelser og kan være afgøren-
de for, om der kan findes alternative
handlemuligheder.

En stor dreng med autisme bliver vred
og meget voldsom, hver gang en
bestemt medarbejder skal hjælpe ham
med at spise. Pædagogen er sød, taler
blidt og roligt til drengen, som alligevel
reagerer meget voldsomt. Gennem en
videoanalyse og i et samarbejde med
sine kolleger, bliver pædagogen opmærk-
som på, at han ved at minimere sin
sprogbrug og i stedet for venligt at
smalltalke om det dejlige vejr og andre
småting, holder fokus på opgaven –
nemlig at spise! Drengen slår ikke længe-
re ud efter pædagogen og er nu langt
roligere i spisesituationen.

Ud over at Egebakkens retningslinje
naturligvis skal sikre eleverne mod urets-
mæssig brug af magt og medvirke til
pædagogisk udvikling på feltet, så er
hensigten, at medarbejderne skal kunne
føle sig trygge i deres arbejde. De skal
vide hvad de kan og må og hvad der for-
ventes af dem før, under og efter så 
psykisk og fysisk belastende en situation,
som en magtanvendelse er.

Ingen smalltalk

Godmorgen
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Praktiske procedurer omkring 
magtanvendelse på Egebakken

Medarbejderopgaver

1. Ved en magtanvendelse tilstræbes det, at der altid er to 
voksne tilstede.

2. Efter magtanvendelsen kontaktes ledelsen hurtigst muligt.
3. Der udarbejdes en skriftlig redegørelse for forløbet.
4. Episoden drøftes, hvis muligt, med eleven.
5. Elevens forældre orienteres efter skriftlig nedskrevet aftale i

undervisningsplanen.
6. Evt. arbejdsskade indberettes.
7. Magtanvendelsen drøftes hurtigst muligt, dog senest på efter-

følgende månedlige teammøde med det formål pædagogisk
at forebygge lignende tilfælde.

Ledelsesopgaver

1. Ledelsen taler hurtigst muligt med de implicerede. Hvis det
skønnes, at magtanvendelsen har været særlig hård ved de 
implicerede, fysisk og/eller psykisk, tilbydes der yderligere
hjælp i form af psykologhjælp, supervision e.l.

2. Den skriftlige redegørelse fra medarbejder vurderes, og der
træffes afgørelse om alt er foregået efter lovens anvisninger.
Redegørelsen underskrives af afdelingsleder.

3. Afdelingslederen indsender løbende kopi af magtanvendelses-
skemaerne til Winnie Bruhn Christensen PPR, ligesom origina-
lerne opbevares i elevernes sagsmapper.

4. Det vurderes, om der skal træffes yderligere foranstaltninger,
der kan bidrage til at udvikle den pædagogiske praksis
omkring eleven. Konsulentbistand, øget uddannelse etc..

5. Ledelsen har i øvrigt ansvaret for at emnet ‘magtanvendelse’
sættes på den officielle dagsorden i løbet af skoleåret. 

I forhold til magtanvendelse vægter Egebakkens skoleleder
Michael Sørensen åbenhed ud mod offentligheden som en nød-
vendighed for generel udvikling på området. I tråd hermed ligger
retningslinjen for magtanvendelse tilgængelig på Egebakkens
hjemmeside som inspiration til andre skoler og institutioner/
(www.egebakken.skoleintra.dk).

Eksempel på 
en læring

En bestemt beboer tissede i buk-
serne hver gang, der skulle fore-
gå noget i fællesrummet, fx i for-
bindelse med måltider. 

Han blev voldsomt ophidset,
når personalet kørte ham bort for
at skifte bukser. 

Efter en fælles drøftelse af de
gentagne episoder indførte man i
fællesskab, at den pågældende
beboer blev opfordret til at gå på
toilettet før seancerne i fælles-
rummet og problemet blev løst. 

Beboeren blev samtidig fri for
det uværdige i at blive kørt bort
fra fælles-seancen på grund af
våde bukser.

1 1
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Magtanvendelser har mange
ansigter, og ikke alle registreres på et
indberetningsskema. Der findes magt i
relationen, i mere viden, i rationaliteten
og så videre. 

Som pædagogisk personale er den
største udfordring således at være
opmærksom på alle de steder, hvor vi
anvender magt utilsigtet, og denne
udfordring skal vi tage på os. 

Manipulerer vi, når vi spørger? Giver vi
borgere, ofte med nedsatte forudsætnin-
ger for at forstå, mulighed for at træffe
beslutninger på baggrund af de forhånd-
enværende oplysninger, eller har vi viden,
vi ikke giver fra os? Begrænser vi borge-
rens indflydelse på eget liv ved vores
rationelle tilrettelæggelse af støtten? 

Spørgsmålene er mange og svarene
har indflydelse på den enkelte borgers
inddragelse, indflydelse og selvbestem-
melse. Ja, svarene får indflydelse på den
personlige integritet. Sådan som service-
loven er udfærdiget sikres borgere, som
modtager offentlige tilbud i henhold til

serviceloven, almene borgerrettigheder,
og heldigvis for det. Lovgivningen lægger
op til størst mulig selvbestemmelse og
det skal naturligt tilstræbes uanset bor-
gerens nedsatte forudsætninger.

Loven giver pædagogiske 
udfordringer
Hver dag guider pædagoger kommunika-
tivt svage borgere gennem en ofte
kaotisk og uforstående hverdag. Dette
går for det meste ubemærket hen, fordi
borgerne gennem særligt tilrettelagte for-
løb, alternative kommunikationsformer,
indlevelse og tilpasning får hjælp til at
forstå og få indflydelse på dagligdagen. 

I de tilfælde, hvor det ikke lykkes, kan
situationen ende i et spørgsmål om kon-
flikt, vold og magtanvendelse. Inden der
gribes til magtanvendelse skal pædago-
gen dog søge at løse konflikten, så vi
undgår at anvende magt. 

Dette kræver ofte kreative og hurtige
løsninger. Også af og til løsninger som
ikke umiddelbart er logiske set med ret-

færdighedens briller. 
I mødet med borgeren er det kun

lovens ord, der er afgørende for, hvor
meget man skal finde sig i, og hvad der
er ret og rimeligt. Det vil sige, at der skal
være nærliggende risiko for væsentlig
personskade inden vi griber til at anven-
de magt overfor et andet menneske, og
hvornår er der det?

X er født af udviklingshæmmede foræl-
dre og har været udsat for omsorgssvigt
i de tidlige barndomsår. Som tre-årig
blev hun tvangsfjernet og voksede siden
op i en god plejefamilie. De første leveår
gav hende dog varige mén på hendes
personligheds-struktur, således at hun i
dag har en adfærd, der minder om bor-
derline. X kan have gode dage, hvor hun
er glad og positiv. Hun kan lave sjov og
søge kontakt, men altid på egne præmis-
ser. Der skal ikke ske meget uforudsige-
ligt i hverdagen, før X’s hverdag vælter.
En bus, der kommer for sent. En pæda-

Pædagogens

dilemmaer

Dilemmaer er der nok af i hverdagen, når pædagoger ser sig nødsaget til at anvende

magt over for borgere på landets botilbud. Som pædagogisk personale skal vi tåle offent-

lighed og synlighed i disse tilfælde og benytte lejligheden til hele tiden at blive klogere på

de pædagogiske metoder. Dermed kan vi nedbringe anvendelsen af magt til gavn for

borgerne, men også til gavn for os selv. Vold og magtanvendelser medfører ikke sjældent

sygemeldinger, arbejdsskader og udbrændthed.

Af Lotte Mikkelsen, 

socialpædagogisk konsulent, Vejle Kommune

Grænseskred



gog, der er syg. En vare, der er udsolgt.
X reagerer med vrede og afmagt. Hun
skælder ud. Kalder alle omkring sig spro-
gets værste gloser. Hun kaster med ting-
ene. Hun truer med at gøre noget vold-
somt ved både sig selv og andre. 

X bor i et bofællesskab sammen med
andre udviklingshæmmede. Alle har
deres egen lejlighed, men der er også til-
knyttede fællesarealer. De andre er
bange for X. Af erfaring har de lært, at
det er lettest, hvis man har den samme
musiksmag, holder med det samme fod-
boldhold, kan lide de samme livretter
som X, for så er sandsynligheden for at
komme i skudlinien mindre. Den er dog
altid til stede, og det ved de. 

Når X bliver presset, hvad enten det
kommer fra uforudsete hændelser eller
det kommer, fordi hun møder begræns-
ninger på sine behov eller ønsker,
emmer hele huset af dårlig stemning. 
Som regel trækker de øvrige sig ind i
deres lejligheder, hvis de når det. 

Stiller vi spørgsmålet til pædagogerne
her ’Hvad skal man med rimelighed finde
sig i?’ får man sikkert ikke et entydigt
svar. Det værste er måske ikke at blive
kaldt luder, kælling eller møgso. Det vær-
ste er måske heller ikke, at der ryger et
krus gennem luften. 

Det værste kan være at se alle de
andre skynde sig bort fra fællesskabet.
Se angsten og ubehaget i deres øjne,
inden de forsvinder ind i deres lejligheder
belært af egne erfaringer.

De pædagoger spørger jo: Hvornår er
der nærliggende risiko for væsentlig per-
sonskade? Er det personskade, når man
bliver nødt til at indrette sin smag, lyst,
holdning efter en anden person for at
undgå mest mulig bøvl. Er det person-
skade at bo sammen med en, man er
bange for? Og er det rimeligt, at man
skal gå fra fællesskabet, når en bliver sur,
i stedet for den sure skal gå? Og beder
man den sure gå og hun ikke vil, kan
man så gennemtrumfe et sådant krav
under hensyntagen til væsentlig person-
skade?

Spørger vi om, hvad det pædagogiske
personale med rette skal finde sig i, så er
svaret, at det man ikke kan finde sig i,
under hensyn til borgeren selv eller den-
nes omgivelser, skal ændres eller undgås
ved hjælp af pædagogiske metoder og
støtte. 

Kan sund fornuft 
harmonere med loven
Når pædagoger ledsager borgere til
sygeplejefaglig behandling er indsatsen
dækket af sundhedsloven. Det vil sige,
vurderer lægen, at en borger skal have
taget en blodprøve, vil det stille det
pædagogiske personale i et dilemma. 

Hvis en af borgeren kendt pædagog
hjælper lægen med at holde borgerens
arm, når der skal tages en blodprøve ved
pædagogen, at indgrebet virker mindre
voldsomt, er hurtigere overstået og hen-
hører under det, som man med rette må
kalde for mindsteindgrebsprincippet,
frem for hvis vildt fremmede skulle holde
borgerens arm. Det ændrer dog ikke ved,
at der ikke er hjemmel i hverken service-
loven eller sundhedsloven til at fastholde
en borger i forbindelse med behandling i
denne situation. Pædagogen står i dilem-
maet mellem en ulovlig magtanvendelse
og sund fornuft og omsorg for borgeren. 

Gennem pædagogiske metoder og
planlægning skal vi søge at undgå anven-
delsen af magt uden dog bare at lade stå
til. Det er den udfordring, vi må tage på
os. Jo synligere dilemmaerne bliver for
os, jo bedre kan en kvalificeret pædago-
gisk indsats påvirke tilfredsstillende løs-
ninger, men den kan aldrig fjerne dilem-
maerne helt. 

Det synes dog klart, at dilemmaet om
magtanvendelser ved sundhedsfaglige
behandlinger ikke altid kan løses af
pædagogisk vej. Der er brug for en
ændring i bekendtgørelsen, som kan give
det pædagogiske personale mulighed for
at støtte den enkelte mere skånsomt
inden for lovens rammer.

Vi skal udvikle og lære
Det bør aldrig være et spørgsmål om ‘frit
lejde’ til at anvende magt, når samfun-
dets svageste støttes, og jeg kan ikke
understege nok, at reglerne om magtan-
vendelse er en beskyttelse af den enkelte
borger, men som sådan også af den
enkelte pædagog. 

I efterbehandlingen af en magtanven-
delse bør der således ligge en naturlig
opfølgning på den eller de medarbejdere,
der har været involveret i magtanvendel-
sen, ligesom de pædagogiske metoder
kigges efter i sømmene. 

Det stiller særlige krav til samarbejdet
og åbenheden kollegerne imellem, men
det kræver også en dialogbaseret møde-
kultur, hvor ledelse og medarbejdere i

fællesskab uddrager læring af de magt-
anvendelser, der foretages på stedet.

Den enkelte magtanvendelse er drå-
ber i et stort hav, og når vi på forvalt-
ningsniveau modtager indberetningerne,
har vi en forpligtigelse til at følge indivi-
duelt op på hver enkelt episode samtidig
med, at generelle problemstillinger kan
iagttages og samles.

I Vejle Kommune modtager vi hvert år
en del indberetninger om magt. Tallene
har ikke været sammenlignelige år for år i
de snart to år Vejle Kommune har eksi-
steret i sin nuværende form. Det skyldes,
at vi pr. 1. januar 2008 overtog en del til-
bud til sindslidende og handicappede fra
regionen. 1. januar 2009 overtager vi
endnu et. Så indtil videre har det været
vigtigt for os, at få dannet os et overblik
over opgaven. Vi skal sikre en fornuftig
og kvalitativ sagsbehandling med udvik-
ling for øje på længere sigt. I 2009 vil vi
sætte fokus på, om der er en forklaring
på, hvorfor vi sjældent ser fastholdelser i
socialpsykiatrien, mens det ofte er virke-
lighed på tilbud til handicappede.

Vi har endnu ikke tilstrækkeligt over-
blik over de generelle problemstillinger til
at uddrage videnskabelige forklaringer,
men som konsulenter kan vi dog inspire-
re og videreformidle metoder, til når der
skal udarbejdes indsatsplaner med det
formål at undgå magtanvendelser ude i
botilbuddet. Det er også vores opgave at
tilbyde uddannelse og sparring til såvel
ledere som medarbejdere. Reglerne skal
være kendte og eventuelle dilemmaer
skal op til overfladen. Som tidligere
nævnt er det nødvendigt at være bevid-
ste og skarpe, når vi bevæger os i græn-
selandet mellem magt og omsorg.

Vi skal hele tiden have udvikling og
læring for øje af hensyn til borgeren,
men magtanvendelser og voldsomme
konflikter skal også nedbringes for at
skåne medarbejdere for alvorlige følger
ved et psykisk belastende arbejdsmiljø.
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Truslen
– fra et skrøbeligt sind

En patient er blevet indlagt på det akutpsykiatriske afsnit E4 Regionspsykiatrien i

Herning. Han føler sig forfulgt og alvorligt truet på livet: Giftgas siver ud af skabet på

stuen. Han er meget urolig, råber og truer medpatienter og personale til ikke at komme

nærmere: De stræber ham efter livet… 

Af Hanne Juul Nielsen, 

journalist og kommunikationskonsulent, 

Socialt Udviklingscenter SUS

Dilemma: Patienten er psykotisk, i
åbenlys krise og kan i situationen forvol-
de skade både sig selv og andre skade.
Han har behov for at komme væk fra
det, der åbenlyst skræmmer ham. Ude i
afsnittet er der til gengæld risiko for, at
han på grund af sin tilstand kan forvolde
skade på både sig selv og andre. 

I situationen kan en løsning overfor
mennesker med så skrøbelige sind fore-
komme vanskelig, men afsættet for at
søge en rimelig udvej for både patient og
omgivelser er en viden om, at patienten
ikke ønsker andre noget ondt. Han har
det så dårligt, at han har rigeligt at se til
med at holde sig selv oppe og kan ikke
overskue, hvad hans trusler gør ved
andre.

– Det er lige der, vi skal ind og hjælpe
med al vores faglighed og empati for
hans situation. I dette tilfælde får vi talt
ham ned i et roligere leje ved at spørge
ham om hans angst, får ham til at
beskrive den og forholde sig til den.
Endelig foreslår vi ham, at vi går helt
udenfor, væk fra skabet og det ’onde’,
der forfølger ham i øjeblikket. På den
måde lykkes det at tale ham igennem
den værste del af krisen og vi undgår, at

han eller andre kommer til skade, siger
Bente Pedersen, sygeplejerske på E4
igennem 13 år.

E4 har som afsnit deltaget i det
landsdækkende projekt ’– Tvang i psyki-
atrien’ i 2003 til 2004 og har for sin ind-
sats modtaget den nationale sundheds-
pris ’Den gyldne skalpel’ . Kernen er et
bevidst fokus på tiltag som har effekt på
de dårligste patienter med målrettede
aktiviteter og samarbejde om egne
mestringsstrategier. 

Afdelingen taler åbent om det, at
man kan miste kontrollen og om, hvor-
dan man i fællesskab undgår den situa-
tion.

– Fokus for det daglige arbejde med
mindre tvang er patientens aktuelle til-
stand. Vi tager udgangspunkt i, at de
patienter vi har med at gøre, har det
utroligt dårligt. Vores primære opgave er
derfor at hjælpe dem på alle måder til at
få det bedre, men vi må selvfølgelig ikke
selv komme til skade undervejs, under-
streger Anne Grethe Viuff, overlæge og
speciallæge i psykiatri.

‘Afsættet for at

søge en rimelig

udvej for både 

patient og om-

givelser er en viden

om, at patienten

ikke ønsker andre

noget ondt.’   
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Tvang evalueres grundigt
De 12 sengepladser på afsnit E4 modta-
ger psykiatriske patienter, der er akut
dårlige. Afdelingen har ikke forebyggende
tilbud, men tager sig af patienter med
alvorlige psykoser, patienter i svær akut
krise, med alvorlige depressioner og
andre, der er selvmordstruede.

– Det er vores fornemste opgave at
afklare patientens behov lige nu og her.
At finde ud af, hvor den enkelte patient
befinder sig krisemæssigt lige nu og her
og så ud fra en helt konkret vurdering at
finde frem til den tilgang og behandling,
der kan hjælpe, siger Anne Grethe Viuff.

I den situation er kontakten med pati-
enten helt afgørende – og arbejdet sker i
samarbejde med patienten. For langt den
overvejende del af patienterne er i stand
til at yde den nødvendige selvhjælp til
den behandling, der skal tilbydes – og
dermed modtage den helt rigtige støtte i
den konkrete situation.

– Når en patient indlægges på E4,
kommer patienten til et miljø, der gerne
skulle udstråle ro, med pyntegenstande
og ofte levende lys på gangen, han/hun
mødes af et medlem af personalet, der
koncentrerer sig om denne første kon-
takt. Afsnittet arbejder fokuseret på at
være ’tryghedssmittende’.

Derfor er det fx fastlagt, hvordan pati-
enten modtages og, hvad der skal ske. 

– En planlagt procedure sikrer, at den
enkelte patient føler sig imødekommet.
Det skaber stor tryghed og sikkerhed, at
patienten i krise bliver modtaget på en
konstruktiv måde – også selvom den
pågældende er så svært udadreagerende,
at fx bæltefiksering vurderes at være den
rigtige løsning i øjeblikket, siger Bente
Pedersen.

Tvang er den absolut sidste udvej i en
vifte af handlemåder.

Og det, der virkelig batter på E4 er en
systematisk og individuel tilgang til pati-
enten:
• Klar rollefordeling ved bæltefikseringer

mellem det vagthavende team: En
omsorgsperson sikrer patientens ve

og vel. En anden vagthavende sikrer
overblikket i situationen og styrer det,
der sker.

• Efter bæltefikseringer – eller beroli-
gende medicin med tvang – er der
altid eftersamtaler, som sikrer, at
afsnittets personale kan lære af situa-
tionen og dermed prøve at forebygge,
at det kunne ske igen.

Medarbejdere, der har været involveret i
en voldsom episode, der er endt med
brug af tvang, er umiddelbart efter epi-
soden med til en defusing, hvor der tales
om, hvad der skete: Hvad gik godt, hvad
gik mindre godt.

Færre regler, mere samtale
Den fleksible tilgang til den enkelte pati-
ent er en bevidst satsning på at få skabt
et andet behandlingsmiljø, en anden kul-
tur på afdelingen i Herning. 

Regelkulturen er blevet erstattet af en
kultur, hvor afsnittet så vidt muligt ikke

gør noget mod patienten eller for patien-
ten, men i udstrakt grad samarbejder
med patienten. 

– Vi ønsker, at patienten oplever sig
set og hørt og tror på, at vi vil prøve at
forstå, hvordan han/hun har det, siger
Bente Pedersen.

I de seneste fem år er kulturen blevet
mere og mere fokuseret på at opnå et
fælles mantra: ’Vi gør det, der giver
bedst mening for patienten’.

Patienterne har altid været omdrej-
ningspunktet for behandlingen på E4.
Men der er sket en meget systematisk
bevidstgørelse om tilbud og behandling –
og af, hvordan patienterne profiterer af
den behandling, de bliver tilbudt.

– Vi skal turde undre os, være nysger-
rige, vi skal bruge hele vores faglige gejst
til at imødekomme patienternes til tider
meget forskellige behov. Man kan sige,
at, hvor vi for 5 år siden måske havde en
’Sådan gør vi her!’-kultur, har vi i dag en
mere åben ’Hvordan gør vi det her?’-kul-
tur, understreger Anne Grethe Viuff.

For alle faggrupper blandt personalet
er udfordringerne vokset i takt med et
større fokus på den mere individuelle til-
gang. Der kan ikke trækkes faste løsnin-
ger op af hatten. Fagligheden er vokset,
både hos den enkelte og i personale-
gruppen som helhed:

• Åbenhed omkring det, at man kan
miste kontrollen på grund af angst,
utryghed og afmagtsfølelse, og sam-
arbejdet om, hvordan vi kan skabe
størst mulig tryghed for patienten for
at forebygge kontroltab. Fx spørges
patienterne allerede ved indlæggelsen
om de tidligere har oplevet tvang eller
kontroltab. Så tales der om, hvordan
det kan undgås, at det sker igen
under denne indlæggelse.

• Konsekvent anvendelse af selvkon-
trolsskemaer, arbejde med mestrings-
strategier og eftersamtaler

• Supervision hver 14. dag
• Grundig oplæring af nyt personale
• Defusing efter brug af tvang

‘Vi skal turde 

undre os, være 

nysgerrige, vi skal

bruge hele vores

faglige gejst til at

imødekomme 

patienternes til

tider meget 

forskellige behov.’



Fald i vold

Afdeling E4 på Herning sygehus har oplevet klare effekter af den bevidste
ændring af kultur og patienttilgang:
• Antallet af bæltefikseringer faldt i selve projektperioden med 30 procent og

fortsætter nu 4 år efter stadig med at falde. Det sidste år er tallet faldet med
endnu 30 procent. 

• Varigheden af bæltefikseringer faldt med 50 procent i projektperioden og er
ligeledes stadig faldende.

• Antallet af skadesanmeldelser er ikke steget – det samme gælder sygefraværet.

• Kurser i blandt andet kropssprog og
krisehåndtering

• Formulering af en voldspolitik.

Alle medvirkende faktorer til et mere
bevidst fokus på de svære situationer og
mere nuanceret løsningsmodeller.

Fagligheden er også blevet styrket i
det tværfaglige samarbejde, hvor alle
personalegrupper på arbejde mødes til
konferencer, hvor et fast punkt omhand-
ler konflikthåndtering – enten i form af
’Hvordan takler vi den situation, vi kan
forudse vil opstå’ eller ’Hvordan forløb
den situation? Kunne den være forløbet
bedre? Kan vi lære noget til næste
gang?’ 

– Vi er blevet meget mindre fokuseret
på, om der er begået en fejl. Tværtimod
anses dette næsten for noget godt, fordi
vi så har lært det om netop denne pati-
ent og kan lave en brainstorm over, hvor-
dan det kan gøres en anden gang. 

Kreativiteten blomstrer bedst, når vi
alle kommer til at ’turde’ prøve nye til-
gange til svære situationer, siger Anne
Grethe Viuff. 

Succeskriterier for ny kultur
På E4 er Anne Grethe Viuff og Bente
Pedersen enige om, hvad det kræver at
få vendt kulturen og lykkes, som det er
bevist i Herning:
• Personalet skal stå sammen om ’at

ville det’

• Den ansvarlige ledelse skal bakke op
• Indsatsen skal være vedholdende,

båret af en fælles gejst.

– Vi fastholder gejsten ved at tale
sammen og fortælle de historier, som vi
konstant lærer af: Hvornår kontakten
med patienten forløb rigtig godt, at få
talt ordentligt om, når tvang alligevel bli-
ver nødvendigt og i det hele taget for-
tælle om vores refleksioner og overvejel-
ser til kollegerne. Det bliver vi klogere af
– og der opstår en ’ikke-farlig’ kultur,
hvor det er både fint og legalt at beskri-
ve, hvornår det er rigtig svært. Sådanne
situationer vil altid forekomme i et arbej-
de, hvor vi er tæt på mennesker, der har
det så svært, siger Anne Grethe Viuff. 

Sygeplejens rolle 
i nedbringelsen 
af tvang

Jesper Bak fra forskningsinstitut-
tet ved Psykiatrisk Center Sct.
Hans vil undersøge, hvordan
sygeplejen kan medvirke til at
nedbringe anvendelsen af tvang. 

Han er i gang med et ph.d.-
studium på Københavns
Universitet med projektet:
’Tvangsfikseringer i Danmark –
hvilke sygeplejefaglige interven-
tioner modvirker bedst tvangsfik-
seringer?’

Jesper Bak har som mål at
identificere, hvilke sygeplejefagli-
ge interventioner, der bedst mod-
virker brugen af tvang. Det kan
være bestemte alarmtyper, plads-
forholdene eller normeringen på
afdelingen, der er afgørende. 

– Det, jeg gerne vil finde ud af
er, præcis hvilke forhold i plejen
der nedbringer brugen af tvang
mest’, forklarer Jesper Bak og
nævner, at de sygeplejefaglige
interventioner for eksempel kan
være kommunikativ deeskalering
(at berolige patienten ved sam-
tale) eller miljøterapi.

Kilde: www.psykiatrien-regionh.dk
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Det kan lade sig gøre at nedsætte brugen af tvang i psy-
kiatrien – men det kræver en bred indsats. Det er en af konklu-
sionerne på et projekt, der er udført i samarbejde mellem
Danske Regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og en
række organisationer. 

Resultaterne af et nationalt kvalitetsprojekt om tvang i psyki-
atrien er meget positive. Det er lykkedes for 45 procent af de
sengeafsnit, der deltog, at nedbringe antallet tvangsepisoder
med mindst tyve procent. 

Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
har sammen med en række faglige organisationer og patient- og
pårørende organisationer været initiativtager til et nationalt kvali-
tetsprojekt om tvang i psykiatrien. Der har været flere formål
med projektet: At forbedre den kvalitet i tvangen, som patienter-
ne oplever. At udvikle både den faglige og organisatoriske kvali-
tet. Og minimere behovet og anvendelsen af tvang. 

Det nationale kvalitetsprojekt om tvang i psykiatrien har kørt i
to omgange. I 2004-2005 og igen fra september 2006 til sep-
tember 2007. I denne sidste periode har 19 psykiatriske sengeaf-
snit deltaget, blandt andet akutpsykiatrisk afdeling på Herning
Sygehus.

Behov for mange tiltag
Projektet viser, at der ikke findes ét tiltag, som både kan forbed-
re kvaliteten på området og samtidig reducere anvendelsen af

tvang markant. Tiltagene kan være alt fra fysisk aktivitet og sam-
taler efter tvangsepisoden – mellem personale og den indlagte –
til retningslinier for håndtering af aggression og uddannelse i
konflikthåndtering. 
– Hvis vi vil nedbringe behovet for og brugen af tvang er vi nødt
til at arbejde med en bred indsats. Det betyder, at vi må forbed-
re vores tiltag både, når vi forebygger, udøver og evaluerer vores
brug af tvang, siger Benedikte Kiær, 2. næstformand i Danske
Regioner. 

– Med det nationale kvalitetsprojekt har vi fået ny, vigtig
viden og erfaring om tvang i psykiatrien. Nu er det vigtigt, at
man rundt omkring i regionerne tager projektets budskaber til sig
og indarbejder dem i det daglige arbejde med vores psykiatriske
patienter, siger sundhedsminister Jakob Axel Nielsen 

Bag det nationale kvalitetsprojekt står ud over Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner også Fagligt
Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker, Sundhedskartellet,
Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab,
Landsforeningen for Bedre Psykiatri, Landsforeningen af nuvæ-
rende og tidligere psykiatribrugere og Landsforeningen SIND. 

Kilde: Rapporten ’Mindre tvang – mere kvalitet. Erfaringer fra Det nationale Kvalitetsprojekt om tvang i
psykiatrien 2004-2007’. Kan hentes på www.regioner.dk

Succes
med mindre tvang i psykiatrien

Af Hanne Juul Nielsen, 

journalist og kommunikationskonsulent, 

Socialt Udviklingscenter SUS
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Kvantespring
i reduktion af tvang

Af Frede Budolfsen, 

Landsforeningen SIND

Når et menneske ikke vil gøre,
som man ønsker, må man tage stilling til
forskellige handlemuligheder:
• Man kan bruge tvang
• Man kan bruge magt
• Man kan bruge sin overtalelsesevne –

motivation
• Man kan undlade at gøre noget og

vente til en anden gang.

Der er ingen tvivl om, at det opleves
ens for brugeren, enten der er tale om
tvang eller magtanvendelse. Brugeren
oplever sig ’frihedsberøvet’ i det øjeblik,
tvangen eller magtanvendelsen pågår,
enten den er legal eller illegal.

Brugeren føler sig både krænket og
ydmyget på samme tid. Brugeren føler sin
personlige frihed trådt under fode.
Brugeren føler sig ikke længere som herre
i eget hus. Brugerens selvtillid står for
fald, når brugeren jævnligt bliver udsat
for tvang, magtanvendelse eller blot trus-
ler. Brugeren får en dårlig livskvalitet og
det kan på længere sigt være med til at

fastholde brugeren eller patienten i et
sygdomsmønster, ja, en stigmatisering,
der ikke lige var det, man ville opnå. 
I værste fald vælter det brugerens selv-
værd og kan være selvmordstruende.

Anvendelse af tvang
Tvangsforanstaltninger må kun bruges på
psykiatriske afdelinger (hospitaler). Lovlig
brug af tvang er reguleret i psykiatriloven
(Lov om anvendelse af tvang i psykiatri-
en) – og ifølge denne lov, skal der
bestemte kriterier til, for at der må
anvendes tvang i form af tvangsindlæg-
gelse, tilbageholdelse, tilbageførsel,
tvangsmedicinering og fiksering med
bælte. 

Det fremgår også af denne lov, at
patienten skal have stillet en patientråd-
giver til rådighed, hvis en eller anden
form for tvangsforanstaltning effektueres.

Patienten kan klage over en tvangs-
foranstaltning til det Psykiatriske
Patientklagenævn, som er et uvildigt
nævn, bestående af en jurist fra statsfor-

Magt, tvang og restriktioner i det hele taget opleves og påvirker mennesker på længere

sigt og på forskellige måder. Disse indgreb opleves af patienterne, af brugerne og af 

borgerne som ren frihedsberøvelse. Det er derfor afgørende, at der blandt andet 

indenfor psykiatrien arbejdes ud fra et mål om mindst mulig tvang. 

Måske står vi netop nu overfor et gennembrud.

‘Man skulle tro, at

det var et system,

der opfangede al

tvang. Det fordrer

imidlertid, at 

tvangen bliver 

registreret og 

indberettet, og 

det sker ikke i 

alle tilfælde.’
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valtningen – en praktiserende læge –
og endelig en ’lægmand’, der er fra SIND. 
Nævnet kan ophæve tvangsforanstaltnin-
gen – stadfæste foranstaltningen. 

Afgørelsen kan indankes for Sund-
hedsvæsnets Patientklagenævn. Visse
afgørelser kan endvidere ankes til dom-
stolene. I psykiatriloven er der dog ikke
angivet sanktionsmuligheder overfor per-
sonale, der udøver ulovlig tvang.

Det er patientrådgiverens rolle at
være patienten behjælpelig med en even-
tuel klage.

Man skulle tro, det var et system, der
opfangede al tvang. Det fordrer imidler-
tid, at tvangen bliver registreret og ind-
berettet, og det sker ikke i alle tilfælde.

Der findes i et vist omfang skjult
tvang. Flere af vore brugere klager fx
over restriktive husordener, der efter
noget personales mening, gør det legalt
med en form for tvang, hvis denne hus-
orden overtrædes. 

Skærmning af patienten er en anden
form for ’tvang’, som man i øjeblikket
diskuterer tvangsgraden af – ligesom mil-
jøet på en psykiatrisk afdeling kan med-
føre en større grad af skjult tvang.

Tvang er desværre nødvendigt en
gang imellem, og det er Landsforeningen
da helt klar på, men man må altid prøve
tale sig tilrette eller bruge den mindst
indgribende form for tvang, mindstemid-
delprincippet.

Skjult magtanvendelse
Magtanvendelse er tilladt at bruge på
bosteder og er reguleret i magtanvendel-
sesbekendtgørelsen.

§1 i denne bekendtgørelse taler om:
’Magtanvendelse efter servicelovens kapi-
tel 24 omfatter fysiske indgreb i selvbe-
stemmelsesretten’.

Ifølge bekendtgørelsens ordlyd, skal
der være kriterier for, hvornår man må
anvende lovlig magt i form af flytning
uden samtykke, overvågning, tilbagehol-
delse, fastholdelse, o.a.

I nogle tilfælde er det kommunalbe-
styrelsen, der skal tillade magtanvendel-
sen – i nogle tilfælde er det Det sociale
Nævn, der skal godkende.

Tilsynet ligger hos kommunalbestyrel-
sen, men det fremgår også, at den per-
sonkreds, der omfattes af magtanvendel-
sesbekendtgørelsen, skal gøres opmærk-
som på muligheden for at rette henven-
delse til folketingets § 71-udvalg samt

mulighed for advokatbeskikkelse.
Magtanvendelse er desværre også

nødvendig af og til, men magtanvendelse
er også et indgreb i den personlige fri-
hed og tangerer på den måde ordet
tvang. 

Her findes også flere eksempler på
skjult magtanvendelse, der ikke bliver
registreret: Restriktive husordener, der –
hvis de bliver overtrådt – betragtes af
personalet, som om det giver adgang til
at udøve legal magtanvendelse. Også
miljømæssige årsager kan give årsag til
mere skjult magtanvendelse.

Måske burde man også her lave et
uvildigt nævn eller klageorgan – en slags
pendant til Det Psykiatriske Klagenævn,
således at brugerens retsstilling er bedre
sikret.

Overtalelse og motivation
Tvang og magtanvendelse må kun ud-
øves, når alt andet er forsøgt, derfor er
det nødvendigt, at personalet igennem
deres faglighed og de medmenneskelige
værdier, der skal ligge til grund for arbej-
det i de forskellige afdelinger eller boste-
der, giver sig tid til at lytte og respektere
brugerens holdninger, så tvang eller
magtanvendelse ikke bare sker som følge
af rutine og misforståelser.

Sundhedsministeriet og Socialmini-
steriet har sammen med blandt andre
SIND udarbejdet nogle fælles værdier i
indsatsen for mennesker med sindslidel-
ser: Respekt – faglighed – ansvar.

Heri er der gode redskaber til at
undgå tvang og magtanvendelse. Et
motto ud fra dette kan derfor være: ’Tæl
til ti – og tal derefter igen med brugeren’.

Tvang kan begrænses
Landsforeningen har i adskillige år prøvet
at få brugen af tvang i Psykiatrien
begrænset, men uden det store held. 
Men for nogle år siden satte Amtsråds-
foreningen, Sundhedsministeriet, Sund-
hedsstyrelsen, SIND og andre gennem-
brudsprojektet: ’Det nationale Kvalitets-
projekt om Tvang i Psykiatrien’ i gang, og
det projekt afstedkom faktisk et midlerti-
digt fald i anvendelsen af tvang på 30
procent. Den tvang, der ikke kunne und-
gås, blev der desuden sat nogle kvali-
tetsstandarder for. Nogle af disse kvali-
tetsstandarder blev implementeret i den
nyligt reviderede psykiatrilov. 

Vi føler derfor, at vi nu har været

medvirkende til at lave et kvantespring
vedrørende reduktionen af tvang i 
psykiatrien.

Det samme kvantespring vil SIND
gerne kunne tage indenfor socialpsyki-
atrien for at kunne reducere brugen af
magtanvendelse på vore bosteder mv. 

Vi vil gerne bidrage til, at retssikker-
heden på blandt andet bosteder får et
markant løft til fordel for brugerne

Det er et område, som SIND hidtil
ikke har haft størst fokus på. Nu hvor
strukturreformen imidlertid har placeret
ansvaret for socialpsykiatri hos kommu-
nerne, vil det være påkrævet for os at
inddrage det i vores fokusområder.

‘Der er ingen tvivl

om, at det opleves

ens for brugeren,

enten der er tale

om tvang eller

magtanvendelse.

Brugeren oplever 

sig ‘frihedsberøvet’

i det øjeblik, 

tvangen eller 

magtanvendelsen

pågår, enten den er

legal eller illegal.’
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Spændt op 
til kaos

Som 18-årig forsøgte jeg første gang
at begå selvmord med stærke sovepiller,
jeg var totalt forelsket i en, der ikke ville
vide af mig – og så blev selvmordsforsø-
get en udvej. Mine forældre og bror har
været der altid, men har ikke kunnet stil-
le noget op for alvor, trods mange forsøg
på at finde de rigtige tilbud

Hos skolepsykologen var der ikke
meget hjælp at hente, men mine foræl-
dre fik mig i terapi hos en anerkendt
psykiater, som udvirkede, at jeg som 19-
årig blev indlagt på Fjorden, en afdeling
under Skt. Hans hospital. I første om-
gang på den åbne afdeling, men det gik
ikke specielt godt. Jeg hørte stemmer, var
meget utryg, kunne kun være rolig med
konstant musik i ørerne fra min walkman,
hvor de samme to melodier kørte igen og
igen. 

Mine reaktioner overfor andre var
meget voldsomme, og jeg blev overført
til den lukkede kvindeafdeling, hvor mine

erfaringer med bæltefikseringer begynd-
te. Jeg var drønpsykotisk, truede med at
begå selvmord og for op som trold af en
æske, hvis jeg følte mine grænser over-
trådt. Det gjorde jeg ofte.

Unuanceret ’behandling’
I de perioder, hvor jeg blev bæltefikseret,
var min eneste faste kontakt med men-
nesker, når pillevognen kom. Ellers var
jeg overladt til mig selv, uden faste vag-
ter at tale med og uden at kunne røre
mig det meste af døgnet, hvor idræt
ellers altid har været en stor del af mit
liv. Jeg vejede på et tidspunkt 90 kilo.

Jeg prøvede at stikke af adskillige
gange. Jeg var så ensom og så bange for
at være alene, at jeg var parat til hvad
som helst for at slippe ud af det.

Mine oplevelser fra den tid er meget
negative.

Jeg føler, at jeg blev fastholdt i et
meget bestemt sygdomsbillede og mener

i dag – 15 år senere – at den rigtige
medicinering kunne have haft en stor
værdi for mig. Men det var sort og hvidt
på det tidspunkt. Lægerne blandede sig
ikke i hinandens prioriteringer og som
patient fik man ikke mange tilbud. Så
man kunne ligge der og glo på de mørke-
brune vægge dag ud og dag ind.

Fast vagthold – et fremskridt
Det værste for mig var at være alene,
bare med mig selv. Deraf min forestilling
om, jeg skulle høre musik døgnet rundt.
Det betød så, at jeg aldrig for alvor fik
sovet og slappet af, jeg var meget af
tiden fuldstændig udkørt og opkørt – og
lunten var kort.

På et tidspunkt i min ’karriere’ som
psykotisk patient, fik jeg et fast vagthold,
som på skift gik ture med mig, talte med
mig, spillede badminton og i det hele
taget var med mig og ikke mod mig, som
jeg ellers følte, at der var tale om.

Jeg har været fikseret med bælte flere gange end jeg har tal på. Flere hundrede gange

løber det op i. Og ja: Jeg har været både meget vred og meget ked af det og har været

virkelig desperat i mine psykoser – og opslugt af at vise meget tydeligt, HVORDAN jeg

havde det. Så måske har bælte og medicin været eneste udvej. Men – jeg vil ikke ønske

for nogen, at de skal igennem det samme som mig. Selvfølelsen ryger sig en tur – og det

er svært at få øje på de positive sider af en behandling, der er så nedværdigende.

Af Dorthe Raffenberg, 

psykiatribruger og journalist på Outsideren
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På det tidspunkt fik jeg lidt flere nuancer
i tilværelsen, og jeg fik en fornemmelse
af, at jeg måske kunne komme videre.

Skræmt over friheden
Ud og ind ad psykiatriske afdelinger for-
skellige steder, forsøgte jeg at bo i egen
lejlighed i en periode, hvor jeg følte, at
jeg kunne magte det.

Men det kunne jeg ikke. Tv’et og
musikken kørte døgnet rundt, jeg kunne
ikke slappe af, tingene hobede sig op for
mig, det duede jeg ikke til.

Tilbage til den lukkede mandeafdeling
Derefter fik jeg to år til på lukket mande-
afdeling, hvor der både var hardcorde
personaler, men også mange kompeten-
te. Især et godt natteam, og jeg havde
nogle gode kontaktpersoner.

Men der var en episode, hvor jeg igen
havde skåret mig og skulle syes. Da jeg
skulle hjem var det mørkt og regnede, og
jeg var meget angst. Så jeg ringede til
afdelingen efter en taxa, men fik bare
beskeden: ’Så kan du lære det.’

Et højskoleophold i Thy var en god
oplevelse, men hjalp mig ikke videre. Jeg
tillagde mig selv flere kompetencer end
jeg i virkeligheden havde og var frygtelig
angst.

Så kom jeg i et behandlingskollektiv,
hvor der var fokus på det terapeutiske
forløb både med individuel og gruppete-
rapi, hvor jeg rykkede for alvor.

På samme tidspunkt kom jeg med i
redaktionen af Outsideren og jeg
begyndte igen at dyrke sport. Man kan
sige, at idræt for mig har fungeret som
’alternativ medicin’.

Igennem mange perioder med skifte-
vis bæltefiksering og medicinsk fiksering,
har jeg haft det bedre med mig selv, når
jeg har haft mulighed for at dyrke sport. 

På Fjorden kunne jeg løbetræne: Det

var befriende at komme ud i det fri i ste-
det for at ligge bæltefikseret eller gå
frem og tilbage på afdelingen, som pan-
ter i et bur – omgivet af mennesker, der
kun snakker sygdom, drikker kaffe og
ryger cigaretter. Det er jo lige til at blive
tosset af…

Lærte at holde mig selv ud
Igennem de forskellige faser af mit liv
som psykiatribruger, har jeg bevidst eller
ubevidst forsøgt at lære at holde mig selv
ud. Med skiftende succes, må man sige.
For det er ikke sjovt at være vred og
voldsom meget af tiden, men den reak-

tion er et forsøg på at slå sig ud af den
boble, man befinder sig i. 

I dag har jeg fået meget bedre kontrol
over mig selv, for den nødvendige terapi
og et mere bevidst fokus på den rigtige
medicinering har betydet, at jeg i dag
lever et godt liv.

Jeg bor i egen solistlejlighed i et botil-
bud, har løbet mit første halvmaraton og
har en fast kæreste.

Vejen til mit nuværende liv har været
lang. Alt for lang, vil jeg mene. Jeg
ønskede så desperat hjælp til at kunne
udholde livet og mig selv – og så blev jeg
spærret inde med kun mig selv og mine
traumer.

‘Vejen til mit 

nuværende liv har

været lang. Alt for

lang, vil jeg mene.

Jeg ønskede så

desparat hjælp til 

at kunne udholde

livet og mig selv –

og så blev jeg 

spærret inde med

kun mig selv og

mine traumer.’

40 år, journalist på Outsideren, et brugerproduceret blad
indenfor psykiatrien. Tidsskriftet er brugerstyret, og har som
formål at give et nuanceret og professionelt syn på
Psykiatribrugernes forhold. 

Både brugere, pårørende og personaler kommer til orde
gennem artikler, interviews, noveller og digte.

Er med i stand-up ’trioen’ Stand UpRecovery sammen med
Martin Teglbjærg og Christian Martin. De er alle tre psykiatri-
brugere og flittigt brugt til konferencer m.v.

Næstformand i IFK Idræts Foreningen Kæmperne af 1998,
en idrætsforening for voksne med psykiske problemer/lidel-
ser, forankret i Københavns Kommune. 

Dorthe Raffenberg
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Socialområdet 

Magtanvendelse over for voksne

Lovgrundlag
Serviceloven – kapitel 21 om magtanven-
delse og andre indgreb i selvbestemmel-
sesretten over for voksne.

Bekendtgørelse om magtanvendelse
og andre indgreb i selvbestemmelsesret-
ten over for voksne samt om særlige sik-
kerhedsforanstaltninger for voksne og
modtagepligt i boformer efter Service-
loven. Bekendtgørelse nr. 893 af
07/07/2007.

Formål
Formålet med reglerne er:
• at sikre retssikkerheden for menne-

sker med nedsat psykisk funktionsev-
ne, som ikke selv er i stand til at gen-
nemskue konsekvenserne af deres
handlinger og ikke er i stand til at
give et informeret samtykke 

• at begrænse magtanvendelse til det
absolut nødvendige.

Hvem gælder reglerne for?
Reglerne gælder for voksne
• som har betydelig og varigt nedsat

psykisk funktionsevne
• som får praktisk og personlig hjælp og

socialpædagogisk bistand efter
Serviceloven 

• som ikke giver deres samtykke til den
foranstaltning, der er sat i værk. 

Det vil sige borgere, der bruger bo- og
dagtilbud på handicap- og ældreområdet
og i socialpsykiatrien. Reglerne gælder,
uanset om borgeren bor i et botilbud
efter Serviceloven eller i en bolig efter
lejelovgivningen.

Hvornår må man bruge magt?
Reglerne tillader, at man undtagelsesvis
bruger magt over for personer (der ikke
samtykker over for en foranstaltning),
når det er nødvendigt – hovedsageligt
for at undgå personskade. 

Magtanvendelse skal altid være und-
tagelsen og må aldrig erstatte omsorg,
pleje og socialpædagogisk bistand. Og

man skal altid forsøge, hvad der er
muligt for at få personen til at medvirke
frivilligt.

Magtanvendelse forudsætter 
• at der er nødvendig faglig dokumen-

tation for funktionsnedsættelsen
• at mindsteindgrebsprincippet skal bru-

ges, dvs. at den mindst indgribende
løsning skal have første prioritet

• at brug af magt skal stå i rimeligt for-
hold til det, man søger at opnå

• at brug af magt skal udøves så skån-
somt og kortvarigt som muligt

• at magt kun må anvendes når lovens
bestemmelser er opfyldt, og der er
truffet afgørelser om det.

Når der ikke er tale om akut magtanven-
delse, skal man søge kommunen eller
regionen om at bruge magtanvendelse
på forhånd (se nedenfor). 

Reglerne om magtanvendelse gælder
ikke, hvis medarbejderne fra bo- eller
dagtilbuddet fx er med en borger til
tandlæge eller læge. Her gælder Sund-

Den personlige frihed er ukrænkelig – det slår Grundloven fast, i § 71. 

Den personlige frihed betyder, at alle mennesker har ret til at bestemme over deres eget liv og dermed også har ret til at sige nej tak til
tilbud om hjælp og støtte. Kun når det er bestemt ved lov kan man fratage et menneske denne ret. 

Som hovedregel må medarbejdere, der yder pleje og omsorg til andre, ikke anvende magt og tvang eller gribe ind i selvbestemmel-
sesretten. Men i særlige tilfælde giver loven altså mulighed for det. Det gælder især, når man arbejder med mennesker, der på grund af
funktionsnedsættelse eller sygdom ikke kan give informeret samtykke, ikke kan tage vare på sig selv og derfor kan være til fare for sig
selv eller andre. 

Her følger et kort rids af reglerne for, hvornår det er tilladt at gribe ind i andre menneskers ret til at bestemme over deres eget liv.

Gunvør Munch, konsulent, Socialt Udviklingscenter SUS 

Af Karen Pedersen, freelancejournalist og 

Magt og tvang 
– hvad siger loven
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hedslovens regler, og ifølge dem må
sundhedspersonale kun bruge magt, hvis
der er tale om livsvigtig behandling. 

Former for magt
Magtanvendelse efter Serviceloven kan
bestå i:
• Brug af personlig alarm eller alarmsy-

stemer 
• Brug af særlige døråbnere 
• Fastholdelse for at undgå personskade
• Fastholdelse i personlige hygiejnesi-

tuationer 
• Tilbageholdelse i boligen 
• Anvendelse af beskyttelsesmidler (fx

fastspænding med stofsele til kørestol
eller andet hjælpemiddel, seng, stol
eller toilet)

• Optagelse i særlige botilbud uden
samtykke (fx når det er absolut nød-
vendigt for den pågældende at få
hjælp, som ikke kan gives i den nuvæ-
rende bolig)

Bo- eller dagtilbuddet kan søge kommu-
nen eller regionen om tilladelse til, i
begrænsede perioder, at bruge magt i
form af: fysisk magt i hygiejnesituationer,
alarmsystemer, tilbageholdelse i boligen
og beskyttelsesmidler. 

Kommunens beslutning skal forelæg-
ges kommunalbestyrelsen, som igen sen-
der videre til det sociale nævn til god-
kendelse. Når det gælder optagelse i
særlige botilbud, træffer det sociale nævn
afgørelsen. 

Registrering og indberetning
Bo- og dagtilbud skal registrere og indbe-
rette alle former for magtanvendelse til
kommunen eller regionen på Velfærds-
ministeriets skemaer (kan downloades på
www.social.dk).

En magtanvendelse skal altid følges
op af en handlingsplan, der beskriver,
hvordan man fremover vil arbejde for at
undgå brug af magt i lignende situatio-
ner. 

På baggrund af indberetningerne vur-
derer kommunen eller regionen, om der
er behov for påtale eller anden opfølg-
ning.

Kommunen/regionen skal løbende
(månedligt og årligt) sende en opgørelse
over antallet af magtanvendelser til kom-
munalbestyrelsen eller regionsrådet. 

Hvad siger statistikken?
Der findes ikke en samlet opgørelse på

landsplan over antallet af magtanvendel-
ser. En tidligere evaluering af reglerne
om magtanvendelse viser, at de kommu-
nale myndigheder får flest indberetnin-
ger fra handicap- og ældreområdet og
færrest fra socialpsykiatrien. 

På handicapområdet (bosteder og
dagtilbud for mennesker med udviklings-
hæmning) handler indberetningerne især
om fastholdelse i hygiejnesituationer og
brug af beskyttelsesmidler. 

På ældreområdet er der flest indbe-
retninger om tvang i forbindelse med
flytning (reglen om optagelse i særlige
botilbud) og i forbindelse med brug af
alarm- og pejlesystemer og særlige
døråbnere. 

Aktuelt
Vejledningen om magtanvendelse er p.t.
ved at blive revideret.

Socialt Udviklingscenter SUS har for
Velfærdsministeriet afdækket, hvordan
reglerne om magtanvendelse fungerer i
praksis, og hvilke barrierer og dilemmaer
kommunale/regionale myndigheder og
medarbejdere i bo- og dagtilbud oplever. 

SUS har i maj afleveret en rapport til
Servicestyrelsen, og den indgår nu i det
videre arbejde med at revidere vejlednin-
gen. Den nye vejledning forventes at
ligge klar først i 2009. 

Læs mere
Vejledning om magtanvendelse og andre
indgreb i selvbestemmelsesretten over
for voksne, herunder pædagogiske prin-
cipper. Vejledning nr. 5 af 05/01/2004.

www.social.dk
www.servicestyrelsen.dk

Magtanvendelse over for børn og
unge

Der er særlige regler om magtanvendelse
over for børn og unge, som er anbragt
uden for eget hjem, 

Lovgrundlag
Serviceloven – § 123, 123a og 174.
Bekendtgørelse om magtanvendelse over
for børn og unge, der er anbragt uden
for hjemmet. Bekendtgørelse nr. 893 af
09/07/2007.

Hvem gælder reglerne for?
Børn og unge, som er anbragt uden for

eget hjem, på opholdssteder, døgninsti-
tutioner og i ikke-sikrede og sikrede
afdelinger.

Hvornår må man bruge magt?
Som på voksenområdet gælder, at magt-
anvendelse aldrig må erstatte omsorg og
socialpædagogisk bistand.
Magtanvendelse 
• må kun anvendes, hvis der er hjem-

mel til det 
• skal begrænses til det absolut nød-

vendige 
• skal stå i rimeligt forhold til det, man

søger at opnå derved.

Det er som hovedregel tilladt at bruge
fysisk magtanvendelse, hvis barnet eller
den unge har en sådan adfærd, at det er
uforsvarligt, at han eller hun opholder sig
i fællesskabet. Eller hvis det er nødven-
digt for at forhindre barnet eller den
unge i at skade sig selv eller andre.

Former for magt
Følgende former for magt kan benyttes:
• Fysisk magtanvendelse i form af at

fastholde eller føre til et andet
opholdssted.

• Aflåsning af afdelingen
• Kontrol af breve, telefonsamtaler og

anden kommunikation.

På sikrede døgninstitutioner kan man
endvidere bruge magtanvendelse i form af 
• Kortvarig isolation (max 2 timer)
• Undersøgelse af opholdsrum, når bar-

net anbringes, før og efter besøg og
ved fravær

• Personundersøgelse, fx for at se om den
unge har ulovlige genstande på sig.

Legemlig afstraffelse og fiksering – med
fx bælter, håndremme, fodremme eller
livstykke er ikke tilladt. Ligesom loven
slår fast, at ‘ydmygende, hånende eller
anden nedværdigende behandling ikke er
tilladt’.

Registrering og indberetning
Institutionen skal registrere og indberette
magtanvendelsen til kommunen eller
regionen, der sender løbende opgørelser
over magtanvendelsen til kommunalbe-
styrelsen/regionsrådet.

Læs mere
www.social.dk
www.servicestyrelsen.dk



Sundhedsområdet 

Sundhedsloven
Sundhedsloven – kapitel 5: Patienters
medinddragelse i beslutninger og kapitel
6: Selvbestemmelse i særlige tilfælde. 
(Bekendtgørelse af Sundhedsloven.
Lovbekendtgørelse nr. 95 af 07/02/2008)

Som udgangspunkt sker al behandling
i sygehusvæsenet på baggrund af infor-
meret samtykke.

Sundhedsloven giver generelt ikke til-
ladelse til at bruge magt. Kun hvis der er
tale om livstruende situationer. Det be-
tyder, at en læge eller en sygeplejerske 
fx ikke må holde en patient fast, hvis
vedkommende siger nej til behandling af
en lidelse, der ikke umiddelbart er livs-
truende.

Læs mere:
www.sundhed.dk
www.sundhedsstyrelsen.dk

Reglerne om tvang i psykiatrien
På det psykiatriske område gælder sær-
lige regler. Her giver psykiatriloven hjem-
mel til i særlige tilfælde at bruge tvang
og frihedsberøvelse af personer der er
indlagt på en psykiatrisk afdeling. 

Lovgrundlag
Psykiatriloven. 
(Bekendtgørelse af lov om anvendelse af
tvang i psykiatrien. Lovbekendtgørelse nr.
111 af 01/11/2006) 

Formål
Lovens formål er 
• at styrke sindslidendes retsstilling i

forbindelse med frihedsberøvelse,
tvangsbehandling mv. 

• at sikre, at sindslidende i videst muligt
omfang inddrages og får indflydelse
på behandlingen.

Hvem er omfattet af loven?
Patienter indlagt på psykiatrisk afdeling.
Der gælder særlige regler for patienter,
som enten er dømt til indlæggelse efter
straffeloven eller hvor retten i forbindelse
med en straffesag har bestemt, at pati-
enten skal tilbageholdes på en psyki-
atrisk afdeling.

Hvornår må man bruge tvang?
Tvangsindlæggelse og behandling mv. må
kun finde sted over for personer, som er
sindssyge og som enten til fare for sig
selv eller andre, eller hvor det vurderes
at det nødvendigt for deres helbredstil-
stand. 
• Man må ikke bruge tvang, før man

har gjort alt mulig andet for at få
patienten til at medvirke frivilligt.

• Brugen af tvang skal stå rimeligt i for-
hold til det, man forsøger at opnå

• Der skal altid bruges så lidt tvang
som muligt. 

Patienten har krav på at få at vide, hvor-
for det er nødvendigt at bruge tvang, og
hvilken betydning behandlingen kan for-
ventes at have for vedkommendes hel-
bredstilstand.

Former for tvang
Der er forskellige former for tvang:
• Frihedsberøvelse: tvangsindlæggelse,

tvangstilbageholdelse og tilbageførsel
• Tvangsbehandling: tvangsmedicine-

ring, tvangsernæring, elektrostimula-
tion og tvangsbehandling af en
legemlig lidelse

• Tvangsfiksering med bælte, hånd- og
fodremme samt handsker

• Fysisk magt, at holde fast og føre til
et andet sted

• Personlige alarm- og pejlesystemer og
særlige dørlåse

• Beskyttelsesfiksering for at forhindre,
at en patient udsætter sig for fare

• Personlig skærmning og aflåsning af
døre i afdelingen

• Personlig hygiejne under anvendelse
af tvang 

• Undersøgelse af post, kropsvisitation,
beslaglæggelse og tilintetgørelse af
genstande.

Registrering og indberetning
Psykiatriske afdelinger skal føre protokol
over brugen af tvang.

De psykiatriske afdelinger indberetter
brugen af tvang til Sundhedsstyrelsen. 

Hvad siger statistikken?
Hver femte, der døgnindlægges på psyki-
atrisk afdeling, bliver udsat for en eller
anden foranstaltning, som han eller hun
modsætter sig.

Sundhedsstyrelsen fører statistik over
omfanget og de forskellige former for
tvang. 

Læs mere
Sundhedsministeriets pjece: Tvang i psy-
kiatrien – om psykiatriske patienters ret-
tigheder ved tvangsindgreb. 

www.im.dk/publikationer
www.sundhed.dk
www.sundhedsstyrelsen.dk (statistik mv.)
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- reglerne om nødret og nødværge
Straffelovens regler om nødret og nødværge giver ekstraordinær
hjemmel til, at man i helt særlige situationer kan bruge handlin-
ger (magt eller tvang), der normalt er strafbare, uden at blive
straffet for det.

Nødværge – kan bruges, hvis det er nødvendigt at forsva-
re sig over for andres angreb. Nødværge skal sættes ind, når
angrebet er overhængende eller er begyndt, men ikke afsluttet.
Det er tilladt at uskadeliggøre angriberen, men så heller ikke
mere. Ved nødværge er man straf- og erstatningsfri, også selv
om man måske har overskredet visse grænser for lovlig nødvær-

ge. Overtrædelsen skal dog være rimeligt begrundet i, at man ved
angrebet fx er blevet skrækslagen eller ophidset.

Nødret – der er tale om nødret, hvis man afværger en tru-
ende skade på mennesker eller værdier, ved fx at bryde ind i en
bygning, hvor der er udbrudt brand. Handlingen er ulovlig, men
man straffes ikke, fordi man gør det for at afværge større skade.
Hvis man inden for lovens rammer kunne have opnået samme
resultat, kan man dog godt blive straffet

Reglerne om nødværge og nødret fremgår af Straffeloven § 13
og 14. Reglerne uddybes i Velfærdsministeriets vejledning om
magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. 

Straffeloven



voldsomudtryksform

Få mere at vide

Socialt Udviklingscenter SUS
Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K
Telefon 33 93 44 50
www.voldsomudtryksform.dk
www.sus.dk
Mail: sus@sus.dk

Danske Regioner
Dampfærgevej 22, 2100 København Ø
Telefon 35 29 81 00
www.regioner.dk
Mail: regioner@regioner.dk

Egebakken Specialskole
Pædagogisk konsulent Susan Gulstad
Gennem Bakkerne 5, 9310 Vodskov
Telefon 98 29 36 92
www.egebakken.skoleintra.dk
Mail: egebakken@aalborg.dk

Esbjerg Kommune
Koordinator Birte Vester Rasmussen
Misbrug og socialt udsatte
Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Telefon 76 16 16 16
www.esbjergkommune.dk
Mail: raadhuset@esbjergkommune.dk

Idrætsforeningen Kæmperne af 1998
Hørsholmsgade 20, 2200 københavn N
Telefon 33 17 13 37
www.ifk98.dk
Mail: ifk98@ifk98.dk

Landsforeningen SIND
Jernbane Allé 45, 3. sal, 2720 Vanløse
Telefon 35 24 07 50
www.sind.dk
Mail: Landsforeningen@sind.dk

Regionspsykiatrien Herning
Gl. Landevej 61, 7400 Herning
Telefon 99 27 24 26
www.regionmidtjylland.dk
Mail: hecamd@ringamt.dk

Vejle Kommune
Pædagogisk konsulent Lotte Mikkelsen
Voksenservice
Skolegade 1, 7100 Vejle
Telefon 76 81 00 00
www.vejle.dk
Mail: post@vejle.dk

Outsideren
Bragesgade 10A, 1. sal, 2200 Nørrebro
Telefon 35 39 71 24
www.outsideren.dk
Mail: redaktion@outsideren.dk


