
Intens 
diskussion 
om låste 
døre

En søndag i midten af januar måned 
’breakede’ flere af TV2’s kanaler med en 
historie om botilbuddet Sølund, som er 
Danmarks største botilbud for menne-
sker med udviklingshæmning. To søstre 
til beboere på Sølund rejste kritik af, 
at personalet ikke længere måtte låse 
døre og havelåger – og dermed yde den 
omsorg og beskyttelse, som de tidligere 
havde gjort. 

Sølund havde nemlig fået påbud af 
Socialtilsynet om at ophøre med at låse 
døre og havelåger, således, at beboerne 
kunne komme udenfor, hvis de ønskede 
det. Efter søstrenes – og også Sølund-
ledelsens – opfattelse betyder det, at 
der nu er risiko for, at nogle af beboerne 
med de mest omfattende handicap 
kommer galt af sted. 

Historiens omdrejningspunkt var TV-
optagelser, hvor søstrene forklarede, 
hvordan deres pårørende på Sølund 
begge er fokuseret på at forlade det hus, 

som de bor i. Vi så, hvordan beboeren 
åbnede døren, søgte mod havelågen og 
derefter var på vej ned mod byen. ”Han 
vil sikkert i Netto”, forklarede den ene af 
søstrene.

Enhver, som så indslaget, kunne umid-
delbart sætte sig ind i den bekymring 
og frustration, som de pårørende gav 
udtryk for. Vi hørte om tidligere episo-
der, hvor en beboer havde opholdt sig 
ude i længere tid helt uden tilstrækkelig 
overtøj og fodtøj, og om risikoen for at 
komme til skade i trafikken. 

UENIGHED OM MERE ELLER MINDRE 
MAGTANVENDELSE
Reaktionerne var sympati og forståelse 
fra alle sider. Resten af dagen bragte 
diverse TV2-kanaler interviews med 
politikere, tilsynschefen, fagforenings-
folk og repræsentanter fra handicap-
organisationerne, herunder også LEVs 
landsformand, Anni Sørensen. Alle var 
enige om, at søstrenes bekymring var 

både forståelig og relevant at tage op. 
Men om løsningen var at give perso-
nalet udvidede muligheder for at låse 
flere døre og låger – det var der langt fra 
enighed om.

Fra SF’s Kirsten Normann Andersen var der 
vilje til at overveje nye modeller,  
som i visse tilfælde kan tillade udvidede 
muligheder for at låse dørene. Manglen 
på personale må aldrig blive begrundel-
sen, forklarede hun, men åbnede samtidig 
for at se på reglerne: ”Det er vigtigt, at 
man også kan anvende skøn. I visse til-
fælde siger både personale og pårørende, 
at låste døre er den bedste løsning, hvis vi 
både skal sikre et værdigt liv og samtidig 
beskytte de pågældende borgere, og 
derfor vil jeg gerne give Socialtilsynet de 
beføjelser,” sagde Kirsten Normann Ander-
sen blandt andet til TV2 Østjylland. Børne- 
og socialminister Mai Mercado havde ikke 
lagt sig fast på noget, men fortalte, at man 
aktuelt var ved at se på magtanvendelses-
reglerne i ministeriet. 

En heftig debat om perso
nalets mulighed for at låse 
døre og havelåger i botilbud 
for mennesker med udvik
lingshæmning løb af stablen 
i midten af januar måned. 
Mange syntes, at reglerne 
burde lempes, mens LEVs 
landsformand opfordrede til 
eftertænksomhed. I dette LEV 
blad fortsætter vi debatten 
med en række forskellige 
input fra forskellige vinkler. 
Her er et resumé af nogle af 
synspunkterne, som de kom 
frem i forbindelse med medie
dækningen
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Også fra socialpædagogernes for-
bundsformand, Benny Andersen, var 
der signaler om, at reglerne burde ses 
efter og præciseres. Benny Andersen 
understregede, at man aldrig skal låse 
et menneske inde, fordi det har et 
handicap, men at der er brug for at se 
på, om reglerne er præcise nok. Fra FOA, 
der også organiserer mange af medar-
bejderne på området, var meldingen, at 
låste døre altid skal være undtagelsen. 
”Selvom magtanvendelse i form af inde-
spærring bør være den sidste løsning, er 
der nuancer i diskussionen. Men en pæ-
dagogisk indsats skal altid gå forud for 
magtanvendelse, og jeg kunne frygte, 
at der vil ske en glidning, hvor færre 
ressourcer fører til mere magtanven-
delse,” udtalte Mogens Bech Madsen, 
formand for Pædagogisk Sektor i FOA, i 
en presse meddelelse om sagen.

Bekymringen for en glidning i brugen 
af låste døre og anden magtanven-
delse var også central i meldingerne fra 
LEVs landsformand, Anni Sørensen. I 
diverse medier dagen igennem udtrykte 
hun stor forståelse for de pårørendes 
bekymringer, men opfordrede samti-
digt til refleksion over de langsigtede 
konsekvenser af at give personalet 
udvidede beføjelser til eksempelvis at 
låse dørene i botilbud. I en kommentar 
på LEVs hjemmeside skrev hun blandt 
andet: ”Jeg synes, vi er nødt til at tænke 
over og tale om, hvad det vil gøre ved 
den pædagogiske indsats, hvis vi giver 
personalet mulighed for at låse beboere 
med udviklingshæmning inde. Og 
debatten ville have stor nytte af, at vi 
interesserer os for de mange gode botil-
bud, hvor man gennem stærk faglighed 
håndterer de svære udfordringer uden 
låste døre – for de findes.”

Men botilbud, hvor man ikke mener, at 
udvidede muligheder for at låse dørene 
er svaret, var fraværende i TV2-kanaler-
nes dækning. Derfor bragte LEV et par 
dage efter den store TV2-dækning et 
interview med ledelsen fra Udviklings-
center Ribe. Her er der borgere med 
den samme type udfordringer, som blev 
portrætteret i TV2. Men man har valgt 
konsekvent at satse på pædagogiske 
løsninger, nogle gange suppleret med 
overvågningsteknologi. Her i bladet 
finder du en udvidet artikel om stedet 
og de resultater, de opnår. 

HEFTIG DEBAT PÅ FACEBOOK
Ud over den intense dækning på TV2, 
så var Facebook også et omdrejnings-
punkt i hele sagen om låsning af døre 
på Sølund. Faktisk startede sagen med 
et opslag på Facebook fra den ene af 
søstrene, Jeanette Tikøb. I opslaget fra 
sidst i december beskrev hun bekym-
ringen for, at hendes bror skulle komme 
til skade, efter at Socialtilsynet havde 
påbudt botilbuddet Sølund at afmon-
tere låse: ”Sølund kan endnu ikke få lov 
at sætte en GPS på ham eller en alarm 
på hans dør. Det skal der søges om, og 
sagsbehandlingen tager tid… Min bror 
er som et lille barn og bør behandles 
som et. Det er omsorgssvigt at give ham 
en frihed, som han ikke kan håndtere, 
og som kan ende med at få ham slået 
ihjel,” skrev Jeanette Tikøb blandt andet.

Opslaget – og en række af de andre 
Facebook-opslag om emnet, da først 
TV2 var gået ind i sagen – blev delt og 
kommenteret mange gange. Der var 
generelt stor opbakning til Jeanette og 
de øvrige pårørende, og mange mente, 
at personalet skulle have udvidede 
kompetencer til at låse dørene. 

Denne opbakning kunne man også 
tydelig konstatere i debatten på LEVs 
Facebookside efter LEVs landsformands 
opslag med opfordring til refleksion og 
forsigtighed i spørgsmålet:

”En pædagogisk indsats vil absolut også 
være den bedste løsning, men det er der 
bare ikke resurser til på mange boste-
der, og man skal jo ikke ’låses inde’, bare 
fordi man er handicappede, men fordi 
man er til fare for sig selv og andre, det 
(er) vigtigt, at man ikke behandler alle 
ens i den her sag,” skrev en mor til en 
søn med udviklingshæmning blandt an-
det. En anden mente, at Anni Sørensens 
opfordring til at sikre en god pædago-
gisk tilgang frem for at låse dørene var 
arrogant: ”Hvor er det arrogant at drage 
personalets evner i tvivl! Selvfølgelig 
skal de have lov at låse døren. Alt andet 
er jo omsorgssvigt!” En tredje opfordre-
de til, at man tager udgangspunkt i den 
enkeltes behov: ”God og vigtig debat. 
Men lad os nu huske på: Trods god pæ-
dagogisk indsats og rimelig normering, 
så er der stadig nogle handicappede 
børn/unge/voksne, der ikke kan ta’ vare 
på egen sikkerhed. Skal vi nu ikke bare 

sikre, at de fås sikkerhed ikke tilsidesæt-
tes, ’bare’ fordi de fleste skal ha’ lov til at 
gå ud og komme tilbage, som og når de 
vil. Og nej, naturligvis skal alle handicap-
pede ikke låses inde!" 

Andre var mere tilbøjelige til at give 
Anni Sørensen ret i bekymringen for 
at tillade flere låste døre, end der i dag 
er mulighed for i lovgivningen. Flere 
tilkendegav, at det var en vigtig og 
dilemmafyldt debat, og at landsforman-
dens udtalelser i TV2 pegede på vigtige 
nuancer. Behovet for at have fokus på 
den pædagogiske tilgang blev også 
fremhævet af flere: ”Låste døre er en 
nødløsning og ikke socialpædagogik. 
Derfor må vi gå med fagligheden og 
den nødvendige normering og ikke 
låste døre,” skrev en.  

I dette nummer af LEV Bladet har vi 
prioriteret at give stemme til nogle af de 
fagfolk, pårørende og forskere, som ikke 
fik så meget fokus i januars mediedæk-
ning. Det gør vi i en bredere sammen-
hæng end blot sagen fra Sølund, idet 
der aktuelt er planer om at reformere 
hele magtanvendelses-regelsættet i ser-
viceloven. Her er det ikke blot adgangen 
til at låse døre og havelåger, som er i 
spil, men også lempelser af personalets 
mulighed for fastholdelse, kommuner-
nes mulighed for at flytte borgere fra 
deres hjem med videre. 
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Magt  
avler magt,  

og i sidste ende  
vil borgeren  

miste magten
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På besøg hos Udviklingscenter Ribe:

Her er der 
ingen ønsker 
om flere 
beføjelser til 
at bruge magt

”Magt avler magt, og i 
sidste ende vil borgeren 

miste magten.” Sådan 
siger Mona Mørk,  

der er pædagog på  
et botilbud i Ribe, om 

det at bruge magt 
over for borgere med 
udviklingshæmning. 

Hverken hun, hendes 
chefer eller de 

pårørende ser noget 
behov for, at reglerne 

om magtanvendelse 
bliver lempet

Tanken om at personalet skulle forhindre 
en beboer i at forlade sit botilbud ved 
hjælp af en låst dør på det store botilbud 
Udviklingscenter Ribe er helt utænkelig. 
Både for ledelse, pædagoger, beboerne 
og de pårørende. I yderste konsekvens 
kan den holdning få nogle udfald, som 
kan være meget ubehagelige:
- Der er en risiko, det kan vi ikke komme 
uden om, siger centerleder Thomas 
Baagø Eriksen med henvisning til, at en 
beboer kan gå ud og komme til skade. 
Noget der måske kunne være forhindret 
med en låst dør. 

Men der er ingen vaklen. Og heller ikke 
fra de to pædagoger Mona Mørk og Ben-
te Szkopek. De taler lidt frem og tilbage 
om, hvornår det egentlig blev tilgangen 
på stedet med egen nøgle til hver be-
boer og ingen brug af magtanvendelse 

for at forhindre ikke trafiksikre beboere i 
at smutte af sted ’under radaren’.
- Det er mindst ti år siden, husker Mona 
Mørk, der har været ansat på udviklings-
centeret siden 1998.

Efter at have tænkt sig lidt om tilføjer 
hun: - Nej, vi skal vel helt tilbage til 
 serviceloven blev indført i 1998. 

Bente nikker: - Ja, det skete gradvist i 
årene derefter. Skiftet til de ikke-låste 
døre var en del af det, der skete efter 
serviceloven. Vi skulle sikre, at borgere 
kunne færdes frit, lære dem at bruge en 
vrider, men også at lære dem at accep-
tere, at døren blev låst kl. 22.00.

Bente Szkopek, der nu er afdelingsleder 
i et af botilbuddene på Udviklingscenter 
Ribe, har på nærmeste hold fulgt udviklin-
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gen fra stedet hed Ribelund og var en af 
de gamle åndssvageanstalter med hegn 
omkring til dens nuværende stade med 
en række forskellige botilbud samt be-
skæftigelses- og dagtilbud. Da hun blev 
ansat som elev i 1969, var det dagligdag 
med både låste døre og fastspænding.

Tilbage i tiden efter indførelsen af 
serviceloven var der måske nok skred i 
pædagogernes syn på boligens ukræn-
kelighed, men man var slet ikke i mål:
- Dengang gik man bare ind i boligen 
uden at banke på. Vadede bare ind, 
fortæller Mona Mørk. 

MERE FRIHED OG MINDRE MEDICIN
Vi sidder i kælderen på botilbuddet på 
Bøge Allé 10, hvor Bente Szkopek er 
afdelingsleder. Med om bordet sidder to 
af beboerne, Carina Pedersen og Pernille 
Hansen. De har som alle øvrige beboere 
i centeret deres egen nøgle, så de kan 
gå ind og ud. Og de kunne ikke forestille 
sig, at det kunne være anderledes:
- Det er dejligt at have sin egen nøgle, så 
kan man bare komme som man vil, siger 
Carina Pedersen.

Mona Mørk og Bente Szkopek illustrerer 
betydningen af det at have sin egen 
nøgle med historien om en beboer, 
der havde det med at hoppe ud af sit 
vindue – heldigvis boede han i stueeta-
gen. Han ville ud og se, hvad der skete 
på den anden side. Men da han fik en 

nøgle stoppede udflugterne. Så var det 
jo ikke så spændende, for han kunne jo 
bare gå ud.

I det hele taget handler det for pædago-
gerne rundt omkring i botilbuddene på 
Udviklingscenter Ribe om først og frem-
mest at læse beboerne og deres behov. 
Bente nævner en anden beboer:
- Han stak simpelthen af. Hele tiden. Jeg 
har aldrig løbet så meget som efter ham. 
Men da vi begyndte at forebygge nogle 
ting ved for eksempel at gå tur med ham, 
så ændrede det sig lidt efter lidt.

Bente Szkopek fortæller, at der i starten 
af perioden med mere frihed til bebo-
erne var en frygt hos personalet for, 
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Det handler om myndige 
mennesker
Udviklingscenter Ribes tilgang til 
magtanvendelse er helt i overens-
stemmelse med den overordnede 
holdning til magtanvendelse i Esbjerg 
Kommune, som den hører under. Brit-
ta Martinsen er social- og tilbudschef 
i Esbjerg Kommune, og i et tidligere 
interview med LEV siger hun:
- Helt overordnet accepterer vi ikke, 
at man låser dørene. Vi har med men-
nesker at gøre, der er myndige. Jeg 
køber ikke den med, at de er udviklet 
som en på 1½ år. Det kan man måske 
være i én henseende, men i andre kan 
man jo godt have behov og ønsker 
på andre udviklingstrin. Det er en 
stereotyp tænkning. Et almindeligt 
barn i vuggestue stikker jo heller ikke 
af for at gå ned i Netto.

- I stedet handler det om at bruge pæ-
dagogiske midler og metoder, sætte 
mål for den enkelte borger, følge op på 
tiltag, selv om vi selvfølgelig også be-
nytter os af relevant velfærdsteknologi.

- Generelt arbejder vi ihærdigt på at 
nedbringe magtanvendelse. Det er 
det sidste, vi skal ty til, når alt andet 
er udtømt. For vi undgår det jo nok 
ikke helt. Det er jo mennesker, der er 
tale om, og vi kan ikke forudsige alle 
mulige handlinger og adfærdsmøn-
stre. Men vi arbejder på at lære af 
magtanvendelserne.

Blandt andet bruger man metoden 
Brøset, der er et redskab til at risikovur-
dere, følge og observere borgerne. Og 
metoderne virker faktisk. Antallet af 
magtanvendelser og andre indgreb er 
faldende, og det mener Britta Martin-
sen handler om et målrettet pædago-
gisk arbejde i hele organisationen.

Britta Martinsen oplever ikke, at den 
valgte tilgang i Esbjerg Kommune er 
under pres.
- Vi er ikke dyrere end alle mulige 
andre tilsvarende tilbud – tværtimod. 
Og så prøver vi løbende at italesætte, 
at det handler om faglighed – også i 
forhold til eksempelvis såkaldt dørsø-
gende borgere. Menneskesynet skal 
jo ikke ændre sig på grund af, at der 
måske er færre penge.

Thomas Baagø Eriksen, centerleder på Udviklingscenter Ribe, erkender, at der er en risiko ved en politik om 
ikke at låse døre. Men det er en risiko, man ikke kan komme uden om.

Carina Pedersen har som alle andre, der bor på  
Udviklingscenter Ribe, sin egen nøgle. Og hun 
kunne ikke forestille sig, at det kunne være på 
nogen anden måde.



at man nu var nødt til at medicinere bor-
gerne, for at holde styr på dem på den 
måde. Men faktisk skete det modsatte, 
medicinforbruget faldt.

NÅR DER SKER EN 
 MAGT  ANVENDELSE, SKAL MAN 
LÆRE AF DEN
Hele strukturen og kulturen på Udvik-
lingscenter Ribe er bygget op om en 
anerkendende tilgang til beboerne. Og 
det starter nærmest, før nye ansatte 
træder ind ad døren. De kommer på et 
tredages introkursus. Her hører de om 
magtcirkulærer, konfliktløsning, lovgiv-
ning og førstehjælp. I selve botilbuddet 
er de nye med i en føl-ordning.

Hele personalet er således uddannet 
i den anderkendende tilgang. På de 
enkelte afdelinger er der også en ud-
dannet kommunikationsmedarbejder. 
De har særlig indsigt i at forstå borgere 
med svagt eller måske intet verbalt 
sprog. Og der er også en neuropæda-
gog, der med sin baggrund kan hjælpe 
med at kortlægge en beboers stærke og 
svage sider på en lang række områder. 
Og de kan ofte hjælpe med at finde en 
anden tilgang til beboerne.

Alle gode intentioner og tiltag til trods, 
så sker der brug af magtanvendelser på 
Udviklingscenter Ribe. I 2017 var antal-
let af magtindberetninger på 75. Langt 

de fleste stammer fra den afdeling, man 
har med såkaldte særforanstaltninger.

På Udviklingscenter Ribe bruger man 
i forhold til enkelte af beboerne også 
forskellige sporings- og alarmsystemer – 
eksempelvis hvis beboeren har det med 
at smutte, men ikke kan orientere sig 
alene. Det kan være en sporingsenhed, 
der er gemt i en sko eller et ur eller en 
alarm på en dør. Det er magtanvendel-
ser, der skal søges om og bevilges. Og 
en bevilling gælder kun for et halvt år 
ad gangen. Så skal der i givet fald søges 
igen.
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Mona Mørk (øverst) og Bente Szkopek har begge været ansat på Udviklingscenter Ribe i mange år. 
De frygter, at det kan blive en glidebane, hvis der bliver lempet på magtanvendelsesreglerne.

Magtanvendelse 
 fylder kun lidt hos de 
 pårørende
Personalets brug af magt har 
ikke fyldt meget i de to år, Anton 
Petersen har været formand for 
pårørendeforeningen på Udvik-
lingscenter Ribe.

- Det hænger nok sammen med, 
at der er godt styr på det. Jeg er 
helt enig med Thomas (centerle-
der Thomas Baagø Eriksen) i, at 
låste døre og magtanvendelse 
i det hele taget er den forkerte 
vej at gå. Der bør findes andre 
pædagogiske metoder. 

Anton Petersen er også varsom 
i forhold til de nye velfærdstek-
nologiske løsninger. På den ene 
side giver de nogle muligheder, 
men han mener også, at de på 
den anden side rejser nogle eti-
ske diskussioner – for eksempel, 
at de kan være et indgreb i den 
personlige frihed.
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Mona Mørk, Bente Szkopek og Thomas 
Baagø Eriksen fortæller samstemmende, 
at man er meget omhyggelig med at 
indberette magtanvendelser, selv tilsy-
neladende små magtanvendelser. Og 
man trækker al den læring ud af dem, 
man kan:
- Bruger vi magt, så kører hele møllen: 
Hvad skete der, der udarbejdes handle-
plan, vi taler om det på p-møde, hvad 
kan gøres anderledes, fortæller Thomas 
Baagø Eriksen.

BOSTEDET SÆTTER KURSEN
I kølvandet på en magtanvendelse kan 
der i nogle tilfælde blive afsat ekstra 
personale til at hjælpe og støtte borge-
ren. Men det kan kun løbe i en vis tid, så 
skal der noget andet ind, fortæller Tho-
mas Baagø Eriksen. Som et eksempel på 
et tiltag, der kan bremse en magtanven-
delse, nævner Bente Szkopek en beboer, 
der godt kunne finde på at smutte uset 
ud af døren. Det stoppede imidlertid, da 
han startede i noget beskæftigelse. Men 
det kan også være alle mulige andre 
tiltag som en detaljeret plan for dagen, 
svømning, en daglig gåtur eller noget 
helt fjerde. 
- Og det sker selvfølgelig i samarbejde 
med borgerne og de pårørende, påpe-
ger Thomas Baagø Eriksen.

Centerlederen er dog helt skarp på, at 
det er fagligheden, der sætter retningen 
for, hvordan en sag skal gribes an på Ud-
viklingscenter Ribe og hvilke tiltag, der 
skal tages. Han nævner et tilfælde, hvor 
en beboer godt kunne lide at sidde rigtig 
længe på toilettet. De pårørende havde 
et ønske om, at personalet helt konkret 
tog fat i manden. Men det gjorde de ikke. 
Hvis manden ville sidde på toilettet i lang 
tid, var det op til ham. 

- Vi er gerne i dialog med de pårørende, 
men de skal ikke sætte retningen, siger 
Thomas Baagø Eriksen.

Hele sagen om låste eller åbne døre på 
Sølund har ikke fyldt det store på Ud-
viklingscenter Ribe. Allerhøjest lidt snak 
på gangene. Men tanken om, at man 
på ministerieplan pt. arbejder på en 
lempelse af magtanvendelsesreglerne 
vækker på ingen måde glæde.
- Magt avler magt, og i sidste ende vil 
borgeren miste magten. Reglerne er 
fine, som de er, siger Mona Mørk.
- Ja, der er risiko for, at det vil skride, hvis 
man tillader brug af mere magt, tilføjer 
Bente Szkopek.

Tiden er ved at være gået, og Carina og 
Pernille er ved at være trætte af at høre 
på snakken om magtanvendelse og 
låste døre. Carina skal hen på gartne-
riet, hvor hun arbejder med at passe 
dyrene (der er både en hest, kænguruer 
og æsler), mens Pernille skal hen på 
dagtilbuddet. Her elsker hun at male, 
men i dag vil hun hellere hjælpe med 
at lave rugbrødslagkage. Man er vel i 
Sønderjylland.

Om Udviklingscenter Ribe   
På selve området, hvor Udviklingscenter 
Ribe ligger, bor der knap 150 borgere. 
Dertil kommer omkring 50 beboere, 
som bor for sig selv udenfor området. Så 
i alt er det altså i omegnen af 200 perso-
ner, som får hjælp og støtte fra centeret.

Beboergruppen dækker hele spektret – 
fra personer med udviklingshæmning 
og multiple handicap til velfungerende 
borgere, der bor i egen bolig.

Boenhederne drives af Esbjerg Kom-
mune under Borger & Arbejdsmarked, 
Social & Tilbud og henvender sig til 
voksne med varig nedsat fysisk og 
 psykisk funktionsevne.

Centeret består ud over botilbud af 

beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt 
voksenstøtte, der leverer individuelt til-
passet støtte til borgerne i målgruppen.
Der arbejder 275 personer på stedet.

Udviklingscenter Ribe ligger på stedet, 
hvor den gamle åndssvageanstalt Ribe-
lund blev etableret helt tilbage i 1907. 
Opførelsen startede i 1905, og stedet 
omfattede dengang et børne-, kvinde- 
og mandsasyl, et køkken og vaskeri, et 
kedel- og maskinhus, et materialehus, et 
ishus samt forstander-, gartneri og ma-
skinmesterbolig. Et lighus på området er 
sandsynligvis opført på samme tid.

Da der var flest, husede Ribelund 
omkring 800 beboere og et tilsvarende 
antal medarbejdere.
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Pernille Hansen stammer fra Ribe og har boet på 
Udviklingscenter Ribe i snart et år.

Kilde: 
ribelundmuseum.esbjergkommune.dk



De endelige forslag kendes ikke endnu. Meldingen 
er, at Børne- og socialministeriet vil offentliggøre en 
rapport med forslagene i begyndelsen af februar. 
Det er desværre efter dette blads deadline, men 
måske inden det når din postkasse. 

Alligevel kan vi sige en hel del om, hvordan anbefa-
lingerne om ændring af magtanvendelsesreglerne 
kommer til at se ud. LEV har været repræsenteret i 
en såkaldt referencegruppe til ministeriets arbejde 
med ændringen af magtanvendelsesreglerne 
og kender herigennem til de forslag, som er på 
tegnebrættet. I kort form er der følgende hoved-
elementer:

•	Ændring af ’balancen’ i retning af borgerens behov 
for omsorg, værdighed og sikkerhed. Mindre fokus 
på retten til selvbestemmelse.

•	Personalet skal kunne foretage flere indgreb i bor-
gerens selvbestemmelsesret for at sikre borgerens 
behov for omsorg - for eksempel fysisk guidning, 
hygiejnesituationer.

•	Fastholdelse i hygiejnesituationer skal i en række 
tilfælde ophøre med at være defineret som magt-
anvendelse.

•	Personalet skal kunne fastholde eller føre en bebo-
er til et andet opholdsrum, hvis borgeren generer, 
udøver chikane eller skaber utryghed overfor 
andre beboere eller personalet.

•	En kommune skal kunne flytte (re-visitere) en 
botilbudsbeboer til en ny bolig, hvis borgerens 
plejebehov betydeligt forværres eller forbedres, 
og det skal være nemmere at flytte borgere, der 
ikke kan give samtykke.

•	Der skal være færre registreringer og indberetning 
af magtanvendelse, eksempelvis når det handler 
om  hygiejnesituationer.

•	GPS og andre velfærdsteknologiske redskaber skal 
ses som redskaber til at sikre borgerens behov for 
omsorg, værdighed og sikkerhed og understøtte 
borgerens bevægelsesfrihed fremfor magtindgreb.

Som det fremgår, er det tilsyneladende flere mar-
kante og principielle ændringer, der lægges op til. 
Og den overordnede tendens er, at personalet skal 
have udvidede beføjelser til at foretage indgreb og 
foretage magtanvendelse. Forslaget om at gøre det 
nemmere for kommunerne at flytte en botilbuds-
beboer fra sit hjem til et andet botilbud har i øvrigt 
sit udspring i økonomiaftalen 2018 mellem regerin-
gen og KL. Dette element har vi tidligere beskrevet 
her i bladet.

LEV har som nævnt deltaget i drøftelserne i en 
referencegruppe i Børne- og socialministeriet om de 
påtænkte regelændringer. Her har vi udtrykt stor be-
kymring over linjen i forslagene – ikke mindst fordi 
vi vurderer, at mange af de lempelser, der lægges 
op til, vil skade det forebyggende pædagogiske ar-
bejde, som skal forhindre eller reducere personalets 
brug af magt. LEVs bekymring handler både om de 
udvidede beføjelser til personalet og kommunerne, 
og om ønsket om at reducere kravene til registre-
ring og indberetninger. I forhold til øget anvendelse 
af GPS og de øvrige velfærdsteknologiske løsninger 
har LEV forholdt sig mere åben for dialog, men fast-
holdt at der skal være betryggende retssikkerheds-
mekanismer og løbende opfølgning – eksempelvis 
via socialtilsynene. 

Børne og socialministeriet anbefaler efter alt at dømme, at reglerne om 
magtanvendelse over for voksne skal lempes. Personalets muligheder for at 
foretage indgreb og anden magtanvendelse skal udvides, retssikkerheden 
for borgeren skal forringes, og så skal det være lettere for kommunerne at 
flytte mennesker med udviklingshæmning fra deres hjem.  
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STORE POTENTIALER  
I                              
I STEDET FOR MAGT
Anne Skov har i mere end 15 
år arbejdet med forebyggelse 
af magtanvendelse over for 
mennesker med udviklings
hæmning i botilbud. Hendes 
erfaring er, at der mange 
steder er et potentiale for at 
blive endnu bedre. Det giver 
imponerende resultater, når 
medarbejderne knækker 
koden og ledelsen bakker 
entydigt op

Anne Skov er 68 år og gik for tre år 
siden på pension. Det vil sige næsten 
da! Siden hun lod sig pensionere fra en 
stilling som specialkonsulent i Social-
styrelsen, har hun nemlig valgt at tage 
et mindre antal konsulentopgaver i 
botilbud for mennesker med udviklings-
hæmning rundt omkring i hele landet. 
Og Anne Skov har ikke fortrudt den 
gradvise tilbagetrækning.
- Jeg var glad for at kunne geare ned 
fra fuldtidsjobbet i Socialstyrelsen. Men 
det her holder jeg lidt fast i – det giver 
mening, og jeg kan se resultaterne. 
Både for beboerne og det personale 
som hjælper dem i hverdagen, siger 
Anne Skov

I forbindelse med kurserne underviser 
hun pædagoger og andre ansatte i især 
servicelovens magtanvendelsesregler. 
Kurserne giver medarbejderne redska-
ber og metoder, som de kan bruge til 
at håndtere udfordrende situationer og 
adfærd uden at bruge magt eller andre 
indgreb over for den enkelte beboer. Og 
Anne Skov mangler ikke opgaver:
- Jeg får løbende henvendelser om 
kursusforløb af kortere eller længere 
varighed. Det er fra kommuner og 

bosteder, hvor ledelse og medarbejdere 
er bevidste om, at det kræver fokus 
at holde det faglige niveau oppe. Det 
handler ikke kun om formidling af selve 
loven og de enkelte bestemmelser. 
Det er mindst lige så vigtigt med en 
konstant refleksion i forhold til den helt 
konkrete praksis. Det er helt afgørende, 
at medarbejderne sørger for både at 
lære af de situationer, hvor tingene lyk-
kes, og der hvor det går mindre godt.

BRUG FOR ET LILLE SKUB
Anne Skov har gennemført denne slags 
kursus- og konsulentopgaver i mere end 
15 år. Først i en del år i en selvejende 
institution under Socialministeriet 
og siden 2007 inden for rammerne af 
Socialstyrelsen. Og altså fra 2015 som 
selvstændig konsulent. Sammenlagt 
skønner hun, at det er blevet til kurser 
og lignende i omkring 200 forskellige 
botilbud over hele landet. 
- Min erfaring er, at man en del steder 
har brug for et skub for at udvikle fag-
ligheden i forhold til magtanvendelses-
reglerne. Der er heldigvis også mange 
kommuner, som gør det rigtig godt på 
egen hånd.
- Nogle gange er medarbejderne skepti-

PÆDAGOGIK
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ske, når jeg introducerer reglerne og de 
principper, som de er bygget på. ’Det er 
ikke realistisk med lige præcis vores mål-
gruppe’ hører jeg af og til. Men heldigvis 
er langt de fleste pædagoger ret gode 
til at se undersøgende og selvkritisk 
på deres egen praksis. Jeg har igen og 
igen oplevet, hvordan medarbejdere i 
tilbuddene opnår ny indsigt i de enkelte 
borgeres behov og udfordringer, og den 
indsigt kan de bruge til at give hjælpen 
på helt nye måder – ofte så magtanven-
delse bliver overflødig eller reduceres 
markant. Potentialet i den stærke pæda-
gogiske faglighed er enormt.

Anne Skov har gennem årene haft med 
langt de fleste typer af udfordringer at 
gøre. Det kan handle om en beboer, 
som ofte har en aggressiv adfærd, en 
anden, som ikke vil have børstet tænder. 
Eller om beboere, der løber væk fra 
botilbuddet uden opsyn og dermed kan 
bringe sig selv i fare. 
- Her er det centralt, at medarbejderne 
er bevidste om en reel brug af omsorgs-
pligten, som netop fordrer, at de finder 
måden, hvorpå borgeren vil modtage 
hjælpen – og, hvis det ikke rækker, gør 
brug af de former for anvendelse af 
magt, som loven giver mulighed for, 
siger Anne Skov. 

HVORFOR VILLE PETER UD?
Som et konkret eksempel på, hvordan 
man fagligt kan arbejde med beboere, 
der forlader deres botilbud, nævner 
Anne Skov Peters historie (navnet er 
opdigtet, red.). Peter boede tæt på en 
meget trafikeret vej, og han var absolut 
ikke trafiksikker eller i stand til at orien-
tere sig. Han udfordrede medarbejderne 
ved hele tiden at gå ud, så snart han 
kunne komme til det – enten via sin ter-
rassedør eller via fællesrum og hoved-
dør. Når medarbejderne ville stoppe 
Peter, blev han vred og slog sommetider 
ud efter dem.  Botilbuddet søgte om – 
og fik tilladelse til i en periode – at sætte 
en særlig døråbner op på hans terrasse-
dør, så han ikke kunne gå ud den vej. 
- Samtidig arbejdede medarbejderne 

systematisk på at finde ud af, hvad det 
var, der lå bag Peters trang til at gå ud. 
Var det trangen til frisk luft eller til at gå? 
Var der noget eller nogen på botilbud-
det, som fik ham til at gå? De fandt 
frem til, at Peter ville gå, når der var den 
mindste misstemning i tilbuddet. Især 
var det et par andre beboeres adfærd, 
han reagerede på. Der blev iværksat 
tiltag, som skærmede Peter for disse på-
virkninger samtidig med, at han fik faste 
gåture med en medarbejder, fortæller 
Anne Skov.

Medarbejderne opdagede også, at de 
selv indimellem var årsagen til, at Peter 
ville ud. Blandt andet når de stillede 
krav, som han ikke syntes om. Her fik de 
med brug af metoden Low Arousal sat 
fokus på deres egen adfærd og måde at 
møde Peter på. Peters trang til at gå ud 
alene forsvandt, og han lærte at benytte 
en ringeklokke, når han gerne ville ud.

FARLIGT AT LEMPE REGLERNE
Selv om det – undtagelsesvist – kan være 
nødvendigt at anvende magt, synes 
Anne Skov, at det vil være et alvorligt 
tilbageskridt, hvis man politisk vil til at 
lempe magtanvendelsesreglerne, så det 
eksempelvis bliver nemmere for persona-
let at låse dørene eller på anden måde 
give flere muligheder for indgreb og 
magtanvendelse.
- Jeg kan se, hvilken kolossal udvikling 
der har været i fagligheden, siden jeg 
startede med at undervise rundt om-
kring i botilbuddene. På de 15 år er fag-
ligheden udviklet markant i forhold til 
at undgå brug af magt. Til glæde for alle 
– først og fremmest beboerne selvfølge-
lig. Det er sket takket være god ledelse, 
engagerede medarbejdere og politisk 
opbakning. Men det er også en direkte 
konsekvens af, at reglerne er relativt 
strikse i forhold til, hvornår magtanven-
delse er tilladt. De strikse regler sammen 
med kravet om at tage ved lære og 
arbejde for at undgå magt er med til at 
højne fagligheden, så beboerne ikke 
unødigt fratages deres rettigheder.

STORE POTENTIALER  
I                              
I STEDET FOR MAGT Anne Skov
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HVAD 
SIGER 
REG-
LERNE?

Hvad er principperne 
i servicelovens gæl
dende magtanvendel
sesregler? Og hvad 
siger nogle af de mest 
centrale paragraffer 
med betydning for 
voksne med udviklings
hæmning?  

MAGT
Serviceloven har et kapitel, som 
omhandler magtanvendelse og andre 
indgreb i selvbestemmelsen over for 
voksne. Her slås det indledningsvis fast i 
§ 124, at formålet med disse regler er ”… 
at begrænse magtanvendelse og andre 
indgreb i selvbestemmelsesretten til det 
absolut nødvendige. Disse indgreb må al-
drig erstatte omsorg, pleje og socialpæda-
gogisk bistand.” Reglernes overordnede 
hensigt er altså at sikre, at personalets 
brug af fysisk magt og andre former 
for indgreb begrænses mest muligt. 
Derfor er reglerne også designet på en 
måde, så personalet tilskyndes til altid 
at overveje alternativer til magt – og 
til at lære af de tilfælde, hvor der sker 
magtanvendelse.

Samtidigt afspejler magtanvendelses-
reglerne en erkendelse af, at det i yder-
ste tilfælde kan blive nødvendigt med 
magt, hvis en person med betydelig og 
varigt nedsat psykisk funktionsevne el-
lers risikerer at påføre sig selv eller andre 
væsentlig skade. 

Det slås fast, at enhver magtanvendelse 
skal ske så kortvarigt og skånsomt som 
muligt, og indgrebet skal stå i et rimeligt 
forhold til det, som søges opnået – det 
såkaldte proportionalitetsprincip. Den 
mindst indgribende foranstaltning skal 
altid foretrækkes. 

I forhold til voksne med udviklings-
hæmning er det især fire typer magtan-
vendelse, som er relevante. Det drejer 
sig om Alarmsystemer, Fastholdelse, 
Tilbageholdelse i boligen og Optagelse i 
botilbud uden samtykke. 

FASTHOLDELSE OG ’FØRING’
§ 126 er nok den paragraf, som de fleste 
forbinder med magtanvendelse. Den 
giver mulighed for, at personalet i et 
botilbud, et beskyttet værksted med 
videre kan foretage en fastholdelse af 
en borger i målgruppen, hvis kriterierne 
er opfyldt – for eksempel at risikoen for 
væsentlig personskade er nærliggende. 
Men denne mulighed for fastholdelse 
og ’føring til et andet rum’ kræver, at 
personalet har gjort, hvad de kan for at 
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opnå beskyttelsen af personen selv eller 
andre med andre midler end magt. 
I den efterfølgende § 126a er der 
des uden mulighed for at foretage 
fast holdelse i personlige hygiejnesitua-
tioner, hvis det er absolut nødvendigt 
for at opfylde omsorgspligten – og hvis  
hygiejneomsorgen ikke kan opnås på 
andre måder.

Som det gælder i hele magtanvendel-
sesregelsættet skal forløbet omkring 
magtanvendelsen skrives ned og indbe-
rettes til kommunen og Socialtilsynet. 
Magtanvendelsesindberetningerne er 
et vigtigt grundlag for socialtilsynenes 
tilsyns-arbejde. Der er desuden pligt til 
at udarbejde personlige handleplaner 
for at undgå fremtidig magtanvendelse.

ALARMSYSTEMER OG TILBAGE
HOLDELSE I BOLIGEN
Omdrejningspunktet i TV2’s dækning 
af sagen om pårørendes og persona-
les ønske om at låse døre handler om 
magtanvendelsesreglerne i § 125. Som 
i resten af magtanvendelsesreglerne 
er udgangspunktet, at der ikke må ske 
frihedsberøvelse, men reglerne giver 
mulighed for at kommunen kan tillade 
brug af personlige alarm- og pejlesy-
stemer i en afgrænset periode i forhold 
til enkelte beboere, hvis der er ”risiko 
for, at personen ved at forlade bo- eller 
dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre 
for at lide personskade, og forholdene i 
det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at 
afværge denne risiko.”

Nærmest samme betingelser gælder i 
relation til særlige døråbnere ved yder-
døre for en eller flere personer i en af-
grænset periode. Her skal der dog være 
tale om ”nærliggende risiko” og der skal 
være tale om ”væsentlig personskade”. 
For begge typer indgreb understreges 
det desuden, at lovens øvrige mulig-
heder skal være forsøgt anvendt, men 
uden at opnå det ønskede resultat, 
eksempelvis at forhindre og aflede en 

beboer fra at gå ud. Reglerne tilskynder 
med andre ord, at personalet løbende 
har fokus på, hvordan man kan afværge 
den nærliggende risiko for personskade. 
§ 127 giver desuden mulighed for at 
anvende fysisk magt til at fastholde en 
person og forhindre den pågældende 
i at forlade boligen. Betingelserne er 
de samme som i relation til alarmsyste-
mer og særlige døråbnere, og der skal 
således være tale om risiko for person-
skade, og alternativer skal være forsøgt 
anvendt. 

FLYTNING/OPTAGELSE I BOTILBUD 
UDEN SAMTYKKE
Reglerne om flytning uden samtykke 
findes i servicelovens § 129. De regler 
har vi omtalt flere gange her i LEV 
Bladet, fordi de har været relevante i 
en lang række sager de senere år, hvor 
kommuner har forsøgt at flytte beboere 
i botilbud til en anden bolig. Denne 
type sager fylder også en hel del i hen-
vendelserne til LEVs rådgivning. 

Mange voksne med udviklingshæmning 
kan selv afgive et informeret samtykke, 
herunder til gerne at ville flytte et andet 
sted hen. Deres ja eller nej til at flytte 
skal derfor accepteres. Men der er også 
en del, som ikke forstår konsekvenserne 
af et valg som dette, og som ikke kan 
give et gyldigt informeret samtykke. De 
har derfor krav på beskyttelse mod at 
blive flyttet fra deres hjem, med mindre 
det er absolut påkrævet. 

Der kan opstå situationer, hvor en 
flytning – og dermed også optagelsen 
i et andet botilbud – er uundgåelig. En 
sådan flytning betragtes også som en 
magtanvendelse, idet der er tale om et 
markant indgreb i den enkeltes tilvæ-
relse og hverdagsliv. 

Når det gælder voksne med udviklings-
hæmning, så tages beslutningen om 
at foretage en flytning uden samtykke 
ikke af kommunen på egen hånd. Loven 

kræver i dag, at kommunen skal indstille 
til Statsforvaltningen, som herefter træf-
fer afgørelsen. I den indstilling skal kom-
munen dokumentere, at lovens krav er 
opfyldt, og de krav er ret præcise. For at 
en flytning uden samtykke kan tillades, 
skal det således blandt andet være do-
kumenteret, at det er absolut påkrævet, 
og at den nødvendige hjælp ikke kan 
gennemføres i borgerens hidtidige/eksi-
sterende bolig. Som i resten af magtan-
vendelsesreglerne skal der være tale om 
risiko for væsentlig personskade.

Reglerne har det grundlæggende 
udgangspunkt, at en kommune er 
forpligtet til at gøre, hvad den kan for 
at ændre på omfanget og karakteren/
kvaliteten af den hjælp, som borgeren 
modtager, før en flytning kan komme 
på tale. Respekten for borgerens hjem 
gør, at forskellige kommunale hensyn til 
eksempelvis driften af et botilbud ikke 
kan begrunde noget så indgribende.
  
Ovenstående gennemgang må ikke ses 
som en fuld juridisk præsentation af  
magtanvendelsesreglerne i serviceloven. 
Der er foretaget udvalg, ligesom der er 
fokuseret på de overordnede linjer i de 
mest centrale paragraffer. 

Reglerne tilskynder 
med andre ord, 

at personalet løbende 
har fokus på, hvordan 
man kan afværge den 

nærliggende risiko for 
personskade
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AFMAGT
Låste døre som

FOTO: CAMILLA REENBERG  n

Med påstanden om at voksne mennesker fungerer som små børn, 
risikerer man at umyndiggøre mennesket. Det siger psykolog Dorthe 
Birkmose, der er en af landets førende eksperter i faglighed og etik 
i medarbejderens møde med mennesker, som er helt afhængige 
af den relation. I dette interview med LEV Bladet forklarer Dorthe 
Birkmose desuden, at risikoen ved at tillade mere magt og tvang er, 
at der kan komme flere tilfælde, hvor professionelle hurtigere tyr til 
magtanvendelse. Og magtanvendelse sætter spor i mennesket – både 
hos dem som foretager den og dem, som udsættes for det. 
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Kan det ikke være ok og nødvendigt 
at give personalet flere beføjelser i 
forhold til at låse dørene eller andre 
former for indgreb? Vi hører jo, at det 
er voksne med et udviklingstrin som 
helt små børn?
- Lad mig svare på det sidste først. 
Debatten i medierne har kredset en del 
om argumentet om, at ”når voksne er 
fungerende som børn, så svarer de låste 
døre på bostederne blot til de låste døre 
i børnehaverne”. Det er et argument, 
der umiddelbart kan virke logisk. Og 
det kan lyde så præcist med udsagn om 
”som en 3-årig”, at man kommer til at 
tro, at der ligger en præcis videnskab 
til grund for konklusionen. Men tal 
kan være en illusion om præcision. Og 
problemet er, at der ikke er belæg for 
at hævde, at voksne mennesker skulle 
fungere som børn. 

Det bliver du nødt til at uddybe…
- Idéen om udviklingsstadier var alment 
accepteret i udviklingspsykologien frem 
til 1990'erne. Man antog dengang, at 
børn udvikler sig i fastlagte universelle 
stadier afhængigt af deres alder. Men 
forskningen, der tog udgangspunkt i 
utallige observationer af børn, viste, at 
børns udvikling sker i forskellige tempi 
og i forskellige rækkefølger – så forskel-
lige, at det ikke giver mening at tale om, 
at 3-årige er på én måde, og at 4-årige 
er på en helt anden måde. Med andre 
ord: Børn udvikler sig forskelligt. Derfor 
forlod man stadietænkningen til fordel 
for en forståelse af den enkeltes indivi-
duelle udvikling af kompetencer. 

- Og når det ikke længere giver mening 
at tale om udviklingsstadier for børn, 
bliver man også nødt til at opgive reto-
rikken om voksne på et bestemt udvik-
lingsstadie. Vi bør til gengæld tale om, 
at nogle voksne har hver deres unikke 
sammensætning af sansemæssige, 
perceptuelle, koncentrationsmæssige, 
indlærings- og hukommelsesmæssige, 
sproglige, følelsesmæssige, erkendelses-
mæssige og eksekutive vanskeligheder. 

Men har skiftet i udviklingspsykolo-
gien nogen betydning for debatten 
om låste døre?
- Debatten om låste døre handler om 
reelle bekymringer for andres sikkerhed 
og et ægte ønske om at passe godt på 
andre. Fagfolk og pårørende har selv-

følgelig gode og ordentlige intentioner, 
når de beskriver voksne som børn. Og 
vi skal høre godt efter, når det bliver 
kommunikeret, at man ikke kan stille 
de samme krav til alle mennesker. Men 
problemet med at beskrive voksne 
som børn er, at vi kan komme til at give 
os selv lov til at behandle voksne som 
børn. Dermed opstår risikoen for umyn-
diggørelse. 

Spørgsmålet er vel stadig, om det 
ikke er en hjælp at give personalet 
flere beføjelser i forhold til for eksem-
pel at låse dørene?
- Der kan bestemt være situationer, hvor 
det kan være fagligt forsvarligt at låse 
døre; men der er også låste døre, som 
er udtryk for personalets afmagt. Jeg er 
en af dem, der hurtigt bliver bekymret, 
når snakken falder på magt, tvang og 
låste døre.  I dansk handicaphistorie har 
vi nogle mørke kapitler, der handler om, 
hvordan mennesker er blevet udsat for 
fysiske og psykiske magtanvendelser, 
hvor det i dag er åbenlyst, at der var tale 
om unødvendige og ødelæggende kræn-
kelser. Om 50 år må historikerne helst 
ikke kunne se tilbage på vores handlinger 
og konstatere, at historien gentog sig.

- En lovgivning med flere magtbeføjel-
ser til professionelle vil være med til at 
legitimere brugen af magt. Risikoen ved 
at tillade mere magt og tvang er, at der 
kan komme flere tilfælde, hvor professi-
onelle hurtigere tyr til magtanvendelse. 
Bekymringen er, at det kan foranledige, 
at professionelle bruger magt i situatio-
ner, hvor magtanvendelsen kunne være 
undgået, hvis man havde brugt mere tid 
på at undersøge alternative faglige ind-
satser. Bekymringen for unødvendige 
magtanvendelser øges af det faktum, 
at der spares på handicapområdet. Der 
kan melde sig en nagende tanke om, at 
professionelle på grund af manglende 
økonomiske ressourcer kan komme til at 
føle sig nødsaget til at låse en dør eller 
på anden vis anvende magt. 

Er det så bedre med en lovgivning 
med færre magtbeføjelser?
- Det er heller ikke løsningen. Risikoen 
ved en lovgivning, der giver færre be-
føjelser til magt og tvang er, at magtan-
vendelserne og tvangen foregår – blot 
bedre skjult og uden at nogen får at 
vide, hvad der foregår.

... problemet med 
at beskrive voksne 

som børn er, at vi kan 
komme til at give os 

selv lov til at behandle 
voksne som børn. Dermed 

opstår risikoen for 
umyndiggørelse
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- Komplekse problemer kan ikke løses 
med lovgivning. Komplekse problemer 
skal løses i fællesskab, og første skridt 
er at tale ærligt og nuanceret om, hvad 
der foregår. Lad os bruge debatten 
til at få talt ordentligt sammen om, at 
der er reelle problemer med, at nogle 
mennesker går ud af ulåste døre uden at 
de ved, hvor de går hen, og hvordan de 
kommer hjem igen. Nogle forstår ikke 
trafikken, og andre bliver bange, når 
de farer vild. Der findes ikke én løsning 
på samtlige problemer, der opstår, når 
nogle mennesker har større gangdi-
stance end de har kognitiv formåen til 
at håndtere. Der bør findes individuelle 
løsninger til hvert enkelt menneske. 
Løsninger, hvor mennesket kan have et 
meningsfuldt og frit liv samtidig med, at 
mennesket passes godt på. 

- I stedet for at lovgive om magtanven-
delse kunne lovgiverne måske overveje 
at lovgive om retten til at få faglig spar-
ring og supervision. I stedet for at gøre 

det nemmere at låse døre kunne man 
gøre det nemmere at få adgang til et 
rejsehold af faglige specialister indenfor 
sanseintegration, intensive interaction, 
low arousal, rehabilitering, marte meo, 
trauma informed care, neuropsykologi 
og så videre. Lad os få tid og hjælp til at 
afsøge alle muligheder, inden vi tyr til 
magtanvendelse. 
 
Synes du, at det ville være fornuftigt 
i højere grad at se magtanvendelse 
som omsorg?
- Jeg tror, at det kan være forførende at 
tænke i enten/eller. Især når man bliver 
afmægtig over, hvor svært det er at løse 
problemerne. Men hvis spørgsmålet stil-
les, som om man kun kan vælge mellem 
enten at låse dørene eller overlade folk 
til at vandre forvirret rundt i lokalom-
rådet, så bliver spørgsmålet manipu-
lerende. Det har været forstemmende 
at følge, hvordan debatten i medierne 
er blevet reduceret til et spørgsmål om 
låste døre eller ej. Blandt fagfolk kan 
man i svære situationer støde på samme 
enten/eller-tænkning i form af spørgs-
målet om, hvorvidt man skal bruge 
tvang eller omsorgssvigte. Nogle gange 
formuleres det endda som et spørgsmål 
om omsorgssvigt eller ”omsorgspligt”. 
Dette ordvalg indikerer, at magt er 
omsorg. Spørgsmålet er forkert. Det at 
hjælpe andre bør ikke reduceres til et 
enten/eller. Man behøver heldigvis ikke 
at vælge mellem enten at være totalt 
styrende eller være helt laissez faire. 
Man kunne vælge alt muligt andet ind 
imellem de to ekstremer. Man kunne 
lave en grundig analyse af årsagerne til, 
at netop dette menneske går ud af en 
dør og vandrer afsted, og så kunne man 
overveje, om det kunne være muligt at 
hjælpe mennesket med rastløsheden, 
stimulibundetheden, impulsiviteten, 
trangen til at bevæge sig, lysten til at se 
på biler eller hvad årsagerne nu måtte 
være.

Kan man sige noget generelt om, 
hvordan det at være involveret i en 
fastholdelse eller anden magtanven-
delse påvirker borgerne? 
- Den sundeste reaktion er at reagere 
med modstand. Mennesket har denne 
ubevidste beskyttelsesmekanisme, som 
aktiveres, når man oplever, at andre 
blander sig for meget i ens måde at leve 
på. Man blokerer følelsesmæssigt og 

nægter at gøre, som andre vil tvinge 
eller manipulere én til. Modstanden kan 
komme til udtryk på mange forskellige 
måder: Aktiv protest, tilsyneladende 
men kortvarig underkastelse, uopmærk-
somhed, aggression, ligegyldighed, 
mere af samme uønskede adfærd og så 
videre. Modstand er i udgangspunktet 
en sund beskyttelsesmekanisme, hvor 
mennesket passer på sig selv; men 
modstanden kan blive så massiv, at 
det bliver svært at bevare relationen til 
mennesket. 

- Hvis mennesket oplever, at dets initia-
tiver, ønsker og beslutninger ikke bliver 
respekteret, er der desværre en sand-
synlighed for, at vedkommende lærer at 
reagere med indlært hjælpeløshed. Det 
ses hos mennesker, der reagerer med 
opgivenhed, føjelighed og tristhed som 
følge af, at de har lært, at de ikke har no-
gen mulighed for at bestemme selv eller 
sige fra. De lærer at give op på forhånd, 
da de gentagne gange erfarer, at det 
ikke nytter noget at yde modstand. De 
resignerer, underkaster sig og bliver ku-
ede. Den indlærte hjælpeløshed er den 
mest uhyggelige konsekvens af magtan-
vendelser, tvang og manipulation.

- Mennesker lærer noget af at blive 
bestemt over. De gange, hvor man be-
slutter sig for at bestemme over andre, 
bør man derfor spørge sig selv, om 
det er risikoen for modstanden og den 
indlærte hjælpeløshed værd.

Om 
DORTHE BIRKMOSE
Dorthe Birkmose er selvstændig 
psykolog (cand.psych.), forfatter 
og foredragsholder. Hun har 
blandt andet skrevet bogen 
”Når gode mennesker handler 
ondt”. Derudover står hun 
for den neuropædagogiske 
efteruddannelse på Filadelfia. 

Læs mere på  
dorthebirkmose.dk
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Fra  
skræk-
slagen 
til  
over-
bevist

Låste døre er ikke 
vejen frem for at sikre 
tryghed for menne
sker med udviklings
hæmning, der kunne 
have en vis udlængsel. 
Det siger to pårøren
de fra hver sin ende 
af landet og med hver 
sin historie. Svaret er 
i stedet aktiviteter og 
pædagogisk støtte.

Som pårørende til en datter med omfat-
tende handicap har Alice Hasselgren 
prøvet det meste. Hun har altid fulgt og 
kæmpet for Liselotte. Og Alice Hassel-
gren er ikke i tvivl:

”Låste døre må aldrig erstatte pædago-
gisk samvær og aktivitet med beboerne.”

Sådan skrev hun på Facebook kort efter, 
at TV2 havde vist en række indslag fra 
Sølund, hvor pårørende og lederen af 
Sølund talte for, at botilbuddet fik mu-
lighed for at låse dørene, så beboerne 
ikke kunne gå ud uden ledsagelse.

- Jeg forstår godt de pårørende. Jeg har 
selv været der. Hos 
min datter låste 
man også i mange 
år døren, for at 
forhindre beboerne 
i at gå ud, siger 
Alice Hasselgren og 
fortsætter:

- Så jeg var skræk-
slagen, da man 
efter en ombuds-
mandsafgørelse 
og i øvrigt også 
ansættelse af en ny 
leder meldte ud, at 
loven skulle følges, 
og man ikke ville 
bruge denne frem-
gangsmåde mere. 

- For min datter var og er ikke trafiksik-
ker, og hun kunne ikke finde hjem. Når 
hun så sit snit til det, stak hun af. En 
gang gik hun flere kilometer og blev 
først fundet, da nogle mennesker så, 
at hun stod foran IKEA. Her blev hun 
hentet af politiet og kørt hjem. Så det 
har fyldt meget hos os, at hun kunne 
stikke af.

- Nu har der været åbne døre i mange 
år. Og jeg kunne slet ikke forestille mig, 
at beboerne blev låst inde. Og det selv 
om beboerne er i den målgruppe, der 
har allermest behov for hjælp. Jeg kan 
jo se, at det først og fremmest handler 
om ordentlig tilgang til beboerne. Det 
handler om ledelse.

SAMME NORMERING
Flere har i debatten fremført syns-
punkter som, at det er for dyrt, hvis 
personalet skal mandsopdække enkelte 
beboere for at forhindre, at de forlader 
bostedet uden ledsagelse. På Liselot-
tes bosted i Gentofte har normeringen 
imidlertid ikke ændret sig, efter at man 
holdt op med at låse dørene. Der bor 
otte personer, og der er fire pædagoger. 

Alice Hasselgren vender igen tilbage til 
det med ledelse, når hun skal beskrive, 
hvorfor det kan fungere med samme 
normering. 

- Dengang der var låste døre, oplevede 
jeg flere gange, at pæda-
gogerne ikke var sammen 
med beboerne, når jeg 
kom på besøg. Beboerne 
kunne tulle rundt for sig 
selv. Så selv om de låste 
døre kan give arbejdsro for 
personalet, og tryghed for 
pårørende, så kan det også 
blive en rutine, hvor der 
bliver mulighed for at lave 
andre ting end noget med 
beboerne. 

Efter at man stoppede med 
at låse på Liselottes bosted, 
så har den pædagogiske 
indsats i langt højere grad 
været i fokus. 

- Dygtige medarbejdere 
sørger for, at der er særligt fokus på de 
beboere, der gerne vil ud, men ikke kan 
gå uledsaget. De får tilbud om samvær, 
aktivitet, en snak eller en lille tur.

- Og så er personalet blevet opgraderet. 
Ikke antalsmæssigt, men fagligt, siger 
Alice Hasselgren.

CARL HENNING
I Esbjerg sidder Carl Henning Møller, far 
til Morten. 48-årige Morten har ud-
viklingshæmning og autisme, og i det 
seneste halve til hele år er han taget på 
udflugt nogle gange. Uden ledsagelse. 
Carl Henning Møller siger om oplevelsen:

AF ARNE DITLEVSEN  n  FOTO: PRIVAT
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- Det er da bekymrende. Så jeg forstår til 
fulde bekymringerne fra andre forældre, 
der frygter, at deres pårørende går ud 
og kan komme til skade.

Løsningen er dog ikke låste døre ifølge 
Carl Henning Møller.

- Det handler om udlængsel, og at der 
er pædagoger nok. I Esbjerg har man 
sat en million kroner af til ud-af-huset 
aktiviteter, men det burde være en del 
af det pædagogiske tilbud, at de kunne 
komme ud.

Når Morten er hjemme hos forældrene, 
går han aldrig ud alene. Og det har Carl 
Henning Møller en indlysende forklaring 
på:

- Herhjemme løber han ingen steder, 
men får sine behov opfyldt. Sidst han 
var hjemme, havde han ikke været ude 
at handle i lang tid. Men Morten har be-
hov for at komme ud og i forretninger. 
Så vi tog i en genbrugsforretning, og 
Morten købte nogle Anders And-blade. 
Bagefter ville han i Brugsen, hvor han 
fik et motorblad. Morten kan ikke læse, 
men han vil gerne ud og opleve noget, 
og så ser han måske i bladene og river 
dem i stykker bagefter.

- Det handler jo om udlængsel og at der 
er mulighed for pædagogisk ledsagelse, 
slår Carl Henning Møller fast.

Carl Henning Møller er bange for, at 
mange af de fremskridt, der er opnået 

for mennesker med udviklingshæmning 
siden nedlæggelsen af åndssvageforsor-
gen i 1980, er i fare. 

- Vi skal ikke tilbage til forsorgens tid. Og 
derfor skal vi også passe meget på med 
magtanvendelse. Og låste døre er en 
magtanvendelse. Heldigvis er der meget 
få magtanvendelser i Esbjerg, og man 
gør meget for at få det endnu længere 
ned.

Men besparelser på botilbud er ifølge 
Carl Henning Møller en realitet. Konse-
kvenserne kan ses nu, og han frygter, at 
det bliver endnu værre.  

”Låste døre  
må aldrig 

erstatte 
pædagogisk 

samvær og 
aktivitet med 

beboerne.”
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Med øget fokus på pædagogisk 
indsats stoppede Liselotte 
Hasselgren med at tage på egne 
ture uden ledsagelse.



Sytter Kristensen har en lang og på mange måder  
tankevækkende historie. En historie, som fletter 
sig ind i historien om udviklingen i det danske 
samfunds behandling af mennesker med ud-
viklingshæmning gennem sidste halvdel af det 
tyvende århundrede.

I Sytter Kristensens ungdom havde hun arbejde 
i en af datidens meget store centralinstitutioner. 
Her blev hun vidne til et historisk skifte:
- Som helt ung ansat på en børneafdeling på 
 Andersvænge sidst i 1960’erne var jeg vidne til – 
og jo også deltager i – den måde, som vi dengang 
behandlede mennesker med udviklingshæmning. 
Selvfølgelig var alt ikke forfærdeligt, men det var 
alligevel barsk. Mødet med åndssvageforsorgen 
var dybt chokerende for mig, aldrig havde jeg 
troet, at mennesker kunne leve under sådanne 
forhold. Frihedsberøvelse og forskellige former 
for magtanvendelse over for beboerne var en helt 
integreret del af det, som man dengang anså for 
omsorg for beboerne. Nogle af børnene fik læder-
bælte på, andre fik muffevanter, andre igen fik 
medicin, så de faldt i søvn. Det var en integreret 

Tidligere LEVlandsformand: 

Den pædagogiske 
oprustning risikerer 
at blive 

tabt på 
   gulvet

LEVs forhenværende landsformand, Sytter Kristensen, 
undrer sig over, hvorfor Børne og socialministeriet 
vil lempe magtanvendelsesreglerne. Den historiske 
udvikling i synet på og indsatsen for mennesker med 
udviklingshæmning er beviset på, at magtanvendelse  
i langt de fleste tilfælde kan erstattes af god 
 pædagogik
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del af det, man forstod som omsorgen, 
fortæller Sytter Kristensen. 

Sytter Kristensen forlod Andersvænge i 
1969, og forestillede sig egentlig ikke, at 
hun nogensinde skulle vende tilbage til 
området. Men deri tog hun helt fejl.

’TILBUDDET’
I 1976 blev Sytter Kristensen mor 
til Laust. Laust var født med Downs 
syndrom. Indtil 1980 blev åndssvage 
registreret under åndssvageforsorgen 
og Laust hørte under Andersvænge. 
 Allerede to dage efter fødslen anbefa-
lede fødeafdelingens overlæge, at den 
helt lille Laust blev anbragt på Anders-
vænge, og at de lod forsorgen overtage 
ansvaret for Laust. Men det afviste Sytter 
og hendes mand.
- Der var anderledes strømninger 
dengang. De strømninger var godt 
nok ikke nået helt til den daværende 
åndssvageforsorg, men min mand og 

jeg fandt styrken til at afvise ’tilbuddet’ 
om at sende Laust til Andersvænge. 
Mine egne erfaringer fra den kortvarige 
ansættelse på børneafdelingen der var 
helt klart afgørende for, at vi aldrig var i 
tvivl om, hvilket valg vi skulle træffe den 
gang, fortæller Sytter Kristensen.

Sytter Kristensen er uddannet socialpæ-
dagog, og fra sidst i 1980’erne og frem 
til 2002, hvor hun blev landsformand 
for LEV, arbejdede hun som leder af et 
beskyttet værksted i Holbæk med både 
beskyttet beskæftigelse og dagtilbud. I 
den periode var hun vidne til – og med-
skaber af – den store faglige udvikling, 
som prægede indsatsen for mennesker 
med udviklingshæmning i Danmark. 
- Efter amternes overtagelse af området 
i 1980 skete der en kæmpe udvikling – 
både hvad angår synet på menne sker 
med udviklingshæmning som ligevær-
dige borgere med rettigheder og den 
faglige tilgang. De ideologiske grund-
sten blev lagt tidligere af forsorgschef 
Bank-Mikkelsen, men det var i den 
periode, det blev omsat i virkelighedens 
verden. Ikke fra den ene dag til den an-
den – men gradvist i den rigtige retning, 
siger Sytter Kristensen.

Frihedsberøvelse og magtanvendelse 
var et af de områder, hvor Sytter Kristen-
sen oplevede en markant forandring i 
forhold til tiden på Andersvænge. Der 
blev støt og roligt gjort op med den 
rutinemæssige magtanvendelse med 
pædagogernes indtog, fortæller Sytter 
Kristensen:
- Servicelovens ikrafttræden i 1998 var 
det store vendepunkt. Nu blev det med 
magtanvendelsesreglerne slået fast, at 
magtanvendelse kun var tilladt, når alle 
pædagogiske virkemidler var afprøvet 
først. Og magt kunne ikke bruges til 
hverken afstraffelse eller disciplinering – 
det var udelukkende et spørgsmål om, i 
yderste tilfælde, at beskytte den enkelte 
borger mod, at han eller andre kom til 
skade. Man kan sige, at der skete en 
pædagogisk oprustning i de år.

RETTEN TIL EGET HJEM
Det var også i denne periode, man fik 
cementeret, at alle mennesker har ret til 
et hjem. Det skete med ophævelsen af 
institutionsbegrebet på voksenområdet, 
og det havde to vigtige betydninger:
- Ophævelsen af institutionsbegrebet 

var et stærkt signal om ligeværdighed. 
Alle har ret til et hjem, og myndighe-
der skal vise respekt for den ret. Men 
det betød også, at hjælp og bolig blev 
adskilt. I hvert fald i teorien, for vi har 
jo kunnet se, hvor langsomt det er gået 
med afviklingen af institutionsstyringen 
i den praktiske virkelighed – i hvert fald 
for en del af LEVs målgruppe.

I tiden op til servicelovens ikrafttræden 
var Sytter Kristensen, som så mange 
andre, der arbejdede med målgrup-
pen, med til at træffe beslutning om 
flytning af borgere rundt i hele amtet. 
Nogle gange gik det godt, andre gange 
mindre godt, og nogle gange skete flyt-
ningerne med baggrund i tilbuddenes 
indhold andre gange, fordi der var le-
dige pladser, som skulle fyldes op. Men 
flytningerne skete altid på foranledning 
af systemet, ikke fordi det var et ønske 
fra borgeren, som blot kunne følge med.

DEN FAGLIGE UDVIKLING I FARE
Den tidligere landsformand er rystet 
over, at Børne- og socialministeriet 
åbenbart arbejder med en reform, som 
vil gøre op med helt centrale principper 
i servicelovens magtanvendelsesregler. 
- Der tegner sig et billede, hvor man vil 
gøre magt til en slags rutineredskab i 
personalets arbejde med voksne med 
udviklingshæmning. Det er bekym-
rende. Og det angreb på retten til eget 
hjem, der lægges op til, er fuldkommen 
utilstedeligt. Det er bare så krænkende, 
at denne gruppe mennesker skal have 
mindre ret til deres hjem end alle andre 
– ene og alene fordi de har et handicap. 
Jeg fatter ikke, hvordan den idé kan op-
stå – og endnu mindre hvordan den kan 
finde vej til konkrete politiske planer, 
siger Sytter Kristensen.

Hun mener, at en generel lempelse af 
adgangen til at personalet kan anvende 
magt og andre indgreb over for men-
nesker med udviklingshæmning, kan få 
fatale og langsigtede konsekvenser.
- Vi risikerer ganske enkelt, at den 
faglige udvikling tabes på gulvet. Mere 
end 20 års arbejde for at ændre kultur, 
menneske syn og praksis bringes i fare. 
Og så introduceres der et menneskesyn, 
som jeg synes er langt fra den ligevær-
dighed, som vi kæmpede så hårdt for 
op gennem 80’erne, 90’erne, og 00’erne, 
slutter Sytter Kristensen.
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Måske er der nogle, som tror, at man 
kan spare en masse penge ved at låse 
dørene. Jeg ved godt, at man siger, 
at det kun er for at beskytte udvik-
lingshæmmede i botilbud. Men det er 
ubehageligt at tænke på, hvis man inde 
i Finansministeriet sidder og planlægger 
nye besparelser på hjælpen til os – og at 
man vil gøre det ved, at personalet får 
lov til at anvende mere magt. 

Det er nok ikke så mange af ULF’s med-
lemmer, som vil blive låst inde – i første 
omgang i hvert fald. De fleste af vores 
medlemmer kan godt færdes, men an-
dre har brug for ledsagelse og støtte. 

Jeg er træt af, at vi hele tiden sammen-
lignes med børn. Voksne er ikke børn 
– heller ikke selvom vi er nogle, som 
har brug for meget hjælp på forskellige 
måder. Man siger, at nogle er som et 
barn på et år, men hvad betyder det så 
for nogle af os andre? Er jeg så ti år, fordi 
jeg ikke har så omfattende et handicap, 
men alligevel er udviklingshæmmet? 
Jeg er voksen, og synes ikke, at det er i 
orden at kalde mig og andre for børn. 

Jeg forstår godt, at man nogle gange 
kan være bekymret som pårørende for, 
at ens søn eller datter skal komme galt 

afsted. Men jeg tror på, at der næsten 
altid er andre måder at hjælpe på end at 
låse dørene. Hvis der er pædagoger nok, 
kan man hjælpe folk, så de ikke kommer 
galt afsted. Vi vil ikke tilbage til den-
gang, man låste udviklingshæmmede 
inde i de store institutioner. 

Jeg har hørt om de planer, som Børne- 
og socialministeriet har i forhold til 
magtanvendelse. Det lyder ikke rart, sy-
nes jeg. Hvorfor skal det være nemmere 
for personalet at anvende magt over for 
os udviklingshæmmede? Hvorfor skal 
der være mindre retssikkerhed, registre-
ring og indberetning? Og hvorfor skal 
det være nemmere for kommunerne at 
flytte rundt på os, selvom vi er glade for 
at bo der, hvor vi bor? Det synes jeg er 
en rigtig dårlig idé.

Politikerne skal tænke sig rigtig godt 
om. De skal huske, at vi ikke er en anden 
slags mennesker end alle andre. Ingen 
andre vil bryde sig om at blive fastholdt 
eller ’ført til et andet rum’ – det gør vi 
heller ikke. Magtanvendelse kan være 
nødvendigt i helt særlige tilfælde. Men 
det skal altid være undtagelsen – og 
personalet skal gøre, hvad de kan for 
at forebygge, at det overhovedet bliver 
nødvendigt.

AF LARS GJERMANDSEN, FORMAND 
FOR UDVIKLINGSHÆMMEDES  
LANDSFORBUND (ULF)  n

Kommentar fra ULF’s formand:

Er mere magt
den nye 
måde at
spare på?


