
Erfamøde

for sociale tilbud på psykiatri- og 

misbrugsområdet 13. maj 2019

Tid og sted: Danske Handicaporganisationer. Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Klokken 13.00 – 16.00

Socialtilsyn Øst

Socialtilsyn Hovedstaden

Slides vedr. workshop om når målgruppen 
forandrer sig



Workshop om magtanvendelser

Dagsorden for workshop v. tilsynskonsulent Frank 
Pedersen, Socialtilsyn Hovedstaden og 
tilsynskonsulent Lau Laursen, Socialtilsyn Øst

- Præsentation af facilitatorer
- Navn, stilling, socialtilsyn

- Forløb/tidsramme
- Workshoppens forløb og tidsramme

- Introduktion om emnet 
- Vigtige pointer fra socialtilsynenes anbefalinger samt hvorfor emnet er vigtigt at drøfte

- Drøftelse ved bordene
- Vi håber I vil byde ind og dele konkrete erfaringer med at udvikle Jeres tilbud  - hvad er det I lykkes med, hvor 

bliver det svært, og hvordan oplever I samarbejdet med socialtilsynet undervejs?

- Opsamling
- Vigtige pointer, spørgsmål og gode ideer



Workshop om magtanvendelser

Statistik 

2017 2018 2019

Antal 
magtanvendelses-
indberetninger på 
voksenområdet

923 822 211

Skærpede tilsyn 
med baggrund i 
bl.a. 
magtanvendelser

1 0 3 

Påbud relateret til 
magtanvendelser 1 0 3 

2017 2018

Antal magtanvendelses-
indberetninger på 
voksenområdet 1.056 1.023

Skærpede tilsyn med 
baggrund i bl.a. 
magtanvendelser

0 0

Påbud relateret til 
magtanvendelser 0 0

Hovedstaden Øst



Workshop om magtanvendelser 

Emnet tager udgangspunkt i anbefalinger fra Socialtilsyn 
Hovedstaden og Socialtilsyn Øst

De vigtigste pointer er:

- Viden om mulig lovhjemmel til at anvende magt

- Ledelsen har ansvar for formidling af reglerne

- Bruge og udvikle pædagogikken i stedet for magt

- Procedure i forhold til dokumentationspraksis (herunder 
korrekt registrering i indberetningsskemaer)

- Løbende og systematisk refleksion til forebyggelse af 
magtanvendelser

- Bevidsthed om egen konflikt op – eller nedtrappende adfærd



Workshop om magtanvendelser

Det er væsentligt at drøfte emnet fordi:

• Samarbejdet mellem socialtilsyn og tilbud er vigtigt på dette 
område fordi der kommer ny lovgivning og vi skal følge 
udviklingen tæt

• Socialtilsynene ser, at ledelsen her har et særligt ansvar

• Socialtilsynene møder gode eksempler på veltilrettelagt 
pædagogisk praksis til borgere med udadreagerende adfærd

• Tendens til, at tilbud ikke har tilstrækkelig viden om, hvornår 
en borgere er en del af personkredsen, der er omfattet af 
loven 

• Socialtilsynene har særligt fokus på indholdet af 
indberetningerne og på om alle magtanvendelser bliver 
indberettet – set ift. tilbuddets målgruppe



Workshop om magtanvendelser

I bedes drøfte følgende spørgsmål ved bordene:

Hvilke gode erfaringer har I med at arbejde med 

magtanvendelser?

Hvad synes I er særligt udfordrende ved hele 

magtanvendelsesområdet?

Hvordan har I oplevet samarbejdet med 

socialtilsynet om at udvikle tilbuddets kvalitet ift. 

magtanvendelsesområdet?



Workshop om magtanvendelser

Opsamling/afrunding:

- Hvilke vigtige pointer?

- Gode ideer 

- Spørgsmål

- Feed back på form og udbytte tages i plenum


