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Udgangspunktet er: 

• At alle voksne har ret til at sige ja eller nej til 
særlige teknologiske løsninger 

• At en person ikke kan påduttes en teknologisk 
løsning imod sin vilje 

• At den omsorg for en borger, der fx besluttes i en 
kommune, er underlagt de regler og 
kvalitetsstandarder, der gælder i kommunen 

• At det evt. kan have visse konsekvenser at sige 
nej til at få leveret hjælp på den besluttede måde 
– osv. 



Omsorgspligt 

• Serviceloven foreskriver en omsorgspligt over 
for mennesker, der ikke kan tage vare på egne 
interesser – uanset om der foreligger 
samtykke eller ej. 

• Omsorg og hjælp må ikke ydes ved brug af 
fysisk tvang 

 



Målgruppen 

• Personer med betydelig og varigt nedsat 
psykisk funktionsevne 

• Der får personlig og praktisk mv., eller er i 
social behandling eller dagtilbud (aktivitets- og 
samværstilbud, beskyttet beskæftigelse) 

 

 



Magtanvendelse – indgreb i den 
personlige frihed 

• Udgangspunktet er, at borgeren samtykker eller 
accepterer. 

• Hvis borgeren ikke accepterer – eller ikke kan give 
gyldigt samtykke: Lad være! 

• Servicelovens §§ 125 – 129: En positivliste over, 
hvornår evt. magtanvendelse efter serviceloven 
er tilladt.  

• Hovedhensyn: Beskyttelse af borgeren. 

• Magt ikke tilladt af bekvemmelighedsgrunde.  



”Lovlig” magtanvendelse 

• Alarm- og pejlesystemer: for at undgå 
personskade på sig selv eller andre 

• Særlige døråbnere, afgrænset periode: 
Nærliggende risiko for personskade – 
påkrævet konkret 

• Fastholdelse – herunder i hygiejnesituationer: 
absolut nødvendigt, og nærliggende risiko for 
personskade. 

 



”Lovlig” magtanvendelse 

• Tilbageholdelse i bolig, afgrænset periode: 
Nærliggende risiko for personskade 

• Anvendelse af stofseler:  Risiko for 
personskade     

• Flytning uden samtykke: Påkrævet for 
hjælpen, ikke gennemføre hjælp i hidtidig 
bolig, ikke overskue konsekvensen af sine 
handlinger, risiko for at udsætte sig selv for 
væsentlig personskade 



Servicelovens beskyttelse 

• Hensynet til at sikre den enkelte 
• (Beskyttelse af personalet) 
• Ikke økonomiske hensyn 
• Magt må ikke erstatte omsorg og pleje og 

socialpædagogisk bistand. 
• Frivillig medvirken skal søges opnået, og 

indgrebet skal være proportionalt med formålet.  
• Udgangspunktet er forudgående afgørelse, og 

afgørelse skal ske efter en helbredsmæssig og 
faglig udredning. 



 


