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1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) 
 
Moder-FKB: 
2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 
 
Arbejdsfunktioner 
Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder inden for 
voksenhandicapområdet og det socialpsykiatriske område.  Det kan eksempelvis være omsorgs- og 
pædagogmedhjælpere, værkstedsassistenter, pædagogiske assistenter og social- og sundhedsassistenter, 
der arbejde på bo- og beskæftigelsestilbud. Ligeledes er uddannelsen også rettet mod det 
specialpædagogiske område i forhold til børn og unge med udviklingsforstyrrelser og/eller 
problemskabende adfærd, målgruppen er her personale der arbejder på døgninstitutioner og 
opholdssteder. 
 
Deltagerforudsætninger 
Målgruppen for denne uddannelse er medarbejdere i ovennævnte tilbud. Da det ikke kan forventes, at 
deltagerne er vante med undervisningsmiljøer, skal der gennem undervisningen tages højde herfor. 
Underviseren skal være opmærksom på, at der i AMU-målgruppen er deltagere, hvor stave- og 
læseproblemer kan være udtalte. 

 
Relevante uddannelser at kombinere med  

2223 Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap 
40631 Arbejdet med ældre udviklingshæmmede 
48215 Arbejdet med autismespektertilstande 
44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis 
44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 
44627 Magt og omsorg  
44863 Mennesker med udviklingshæmning og rusmiddelbrug 
48217 Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning 
44859 Neuropædagogik i pædagogisk arbejde 
45602 Samarbejde med pårørende 
40600 Socialpædagogik og aktiverende metoder 
42901 Støtte ved selvskadende adfærd 
42663 Tegn til tale 
44783 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet 
44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 
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2. Ideer til tilrettelæggelse 
 

Det anbefales at tilrettelægge uddannelsen med fjernundervisning 1-1,5 dag. I nedenstående forslag er der 
taget udgangspunkt i et 5 dages forløb dvs. kursus af 1 uges varighed, hvor der midt i ugen kan arbejdes 
med fjernundervisning på baggrund af det lærte.  

Mandag - UV Tirsdag -UV Onsdag – UV/evt. 
1/2 FUV dag 

Torsdag – UV /evt. 
1 FUV dag 

Fredag UV og 
produktvisning 

Tema 1  

Introduktion til 
tema 2+3 

 

Tema 2+3 Tema 3 Tema 4 Tema 5 

  

Det er en forudsætning at temaerne går ind over hinanden, hvilket betyder at emnerne tages løbende op 
uddannelsen igennem, efter relevans. Fx introduceres ”Handleplanen” på første undervisningsdag – og vil 
fortløbende blive tematiseret i sammenhæng med de efterfølgende temaer og emner. Ovenstående 
temaer er således angivende hovedpunkter i uddannelsen. 

Undervisningen anbefales, på baggrund af deltagernes forudsætninger og erfaringer, at være 
handlingsrettet. Undervisningen foreslås at veksle mellem oplæg fra underviser, deltageroplæg på 
baggrund af praksis – og praksisudvikling, cases og eksempler, diskussion og gruppearbejde. Cases kan jf. 
deltagererfaring med arbejdsområdet produceres af deltagerne selv – derved sikres diversiteten i forhold til 
forudsætninger og erfaringer.   

 

3. Temaer 

Oversigt 
• Tema 1, Lovgivning, voksenudredningsmetoden og handleplaner. 

o Tema 1: FN’s handicapkonvention 
o Emne 2: Introduktion til Serviceloven  
o Emne 3: Voksenudredningsmetoden 
o Emne 4: Handleplan og visitation til socialtilbud 

 
• Tema 2, Omsætning af § 141 handleplan til pædagogisk praksis. 

o Emne 1: Udarbejdelse af pædagogisk plan  
o Emne 2: Observation og iagttagelse, analyse  
o Emne 3: Mål og delmål, herunder metode og metodevalg 

 
• Tema 3, Journalnotat, statusrapporter og handleplansmøde, Socialtilsyn og fokusområder  

o Emne 1: Det gode journalnotat – ”den omvendte nyheds trekant” 
o Emne 2: Statusrapporter, fokusområder 
o Emne 3: Socialtilsynets fokusområder 
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• Tema 4, Dokumentation i pædagogisk arbejde, implementering og evaluering. 

(fjernundervisningsegnet, fx ved hjælp af Google-konto) 
 

o Tema 1: Deltagerne skriver et journalnotat – evt. via Google-konto 
o Tema 2: Deltagerne laver en pædagogisk plan 
o Tema 3: Deltagerne laver en statusrapport 

 
• Tema 5, Magt og omsorg i pædagogisk arbejde, samarbejde med kollegaer og pårørende med 

udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. 
o Tema 1: Magt og omsorg i pædagogisk arbejde  
o Tema 2: Livskvalitet og menneskesyn 
o Tema 3: Selv - og medbestemmelsesret 
o Tema 4: Samarbejde med pårørende 
o Tema 5: Opsamling på praksisudvikling 

 

Temaerne vægtes med følgende fordeling: 

• Tema 1: Introduktion til lovgivning 10 % 
• Tema 2: Lovgivningens omsætning til praksis 15 %  
• Tema 3: Dokumentation i praksis 15 % 
• Tema 4: Udmøntning af skriftlighed til almen daglig praksis 20 % 
• Tema 5: Selv – og medbestemmelsesret 15 %   

Magt og omsorg 10 %  
Samarbejde med pårørende 5 % 
Fremlæggelse af opgave 10 % 
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Tema 1: Lovgivning, voksenudredningsmetoden og handleplaner 
 
Tema 1 præsenterer de lovgivningsmæssige rammer og forpligtigelser der implicit er forbundet hermed. 
Der er i dette tema endvidere fokus på borgerinddragelse i forhold til dét at være aktør i eget liv, med de 
ønsker, mål og behov, det enkelte menneske måtte have.  
Det er endvidere oplagt at have fokus på, at der i lovgivningen er sket et paradigmeskifte; fra bistand til 
service, hvorfor det pædagogiske omsorgsarbejde med udviklingshæmmede mere har karakter af en række 
serviceydelser i borgernes hjem, end et generelt institutionstilbud. 
 
Emne 1, FN’s Handicapkonvention 
Underviser kan med fordel lave en kort præsentation af målgruppen f.eks. ved at tage udgangspunkt i 
WHO’s diagnoseliste (gældende fra 1. januar 1994) hvor udviklingshæmning er defineret som: 
 
”En tilstand af forsinket eller mangelfuld udvikling af evner og funktionsniveau, som normalt 
viser sig i løbet af barndommen, og som bidrager til det samlede intelligensniveau, dvs. de 
kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder”. 
 
Der kan være store forskelle på målgruppens generelle funktionsniveau, hvorfor underviser med fordel kan 
tilrettelægge opgaver og cases ud fra diversiteten i målgruppen.  
 
I forhold til emnet er det endvidere centralt at belyse målgruppens ret til eget liv. Introduktionen bør tage 
udgangspunkt i FN’s handicapkonvention, som Danmark har været omfattet af siden august 2009. 
 
”FN's handicapkonvention skal sikre, at personer med handicap fuldt ud kan nyde samme 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre”.  

Konventionen indeholder nogle generelle principper, som blandt andet omfatter: 

• Frihed til at træffe egne valg og være uafhængig af andre personer 
• Ikke-diskrimination 
• Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet 
• Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige 

mangfoldighed 

Der kan med fordel introduceres til Handicapkonventionen via filmklip, udarbejdet af Det Centrale 
Handicap Råd og Socialministeriet. Link til materialet er placeret i litteraturhenvisningen til emne 1, 
Websider; se (punkt 1.1 og 1.2) 
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På Social- og indenrigsministeriets hjemmeside, findes en socialpolitisk redegørelse, som kortlægger den 
socialpolitiske indsats i Danmark for mennesker med handicap. Her er det muligt for deltagerne at få et 
indblik i de konsekvenser på positivlisten, som tiltrædelsen har medført for målgruppen (punkt 1.3) 

• Børn og voksne med fysisk eller psykiske handicap har efter serviceloven mulighed for at få støtte gennem sociale 

indsatser og tilbud. Disse indsatser skal bl.a. tilgodese de behov, der følger med en nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne, og indsatserne gives også for at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion og 

udviklingsmuligheder. 

• Det er kommunerne, der har det daglige ansvar for at tilbyde hjælp og støtte til den enkelte borger. Kommunerne 

træffer afgørelse i sociale sager efter en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp og støtte. 

Og det er kommunalbestyrelsen, der fastlægger kommunens serviceniveau og beslutter indholdet og omfanget 

af hjælpen inden for lovgivningens rammer. 

Emne 2, Introduktion til Social Service 
Mennesker med handicap tilbydes via Lov om Social Service en række serviceydelser i forhold til deres 
nedsatte funktion, så de har mulighed for deltagelse i det omkringliggende samfundsliv. Ydelserne er 
forbundet med tilbud om service, hvorfor der med fordel kan medtages relevant lovgivning om 
”Brugerinddragelse”(1.4).  
 
Det kan være fordelagtigt i undervisningen, at have fokus på, at borgere således har mulighed for; At takke 
”nej tak” til tilbud om service. Omvendt er der også en kommunal omsorgsforpligtigelse overfor mennesker 
der har nedsat funktion, dvs. målgruppen af mennesker med udviklingshæmning og andre psykiske og 
fysiske funktionsnedsættelser. Tilbud om service, brugerinddragelse og omsorgsforpligtelse kan derfor 
være dilemmafyldt.  
Undervisningen kan tilrettelægges således, at dilemmaer fra praksis diskuteres med afsæt i 
omsorgsforpligtelsen på den ene side og selvbestemmelsesretten på den anden side. 
 
Under dette emne vil det endvidere være hensigtsmæssigt at tage afsæt i de botilbud og 
beskæftigelsestilbud som målgruppen visiteres til og som deltagerne ønsker/ eller er ansat i. 
 
 
Emne 3, Voksenudredningsmetoden  
Forud for tilbud efter Servicelovens bestemmelser, er der en række kriterier der skal være opfyldte. I 9 ud 
af 10 kommuner i Danmark benyttes Voksenudredningsmetoden, i daglig tale kaldet VUM (1.5), til at 
belyse om kriterierne er opfyldt samt sikre borgerens retssikkerhed i forhold til god og fyldestgørende 
forvaltning af sagen. VUM blev udviklet i perioden 2009-2011 i samarbejde mellem KL og Social – og 
Integrationsministeriet, for at sikre kvalitet og ensartethed indenfor det sociale område. VUM er bygget op 
omkring faserne i sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksne -området og understøttes af en række 
redskaber.  
 
Resultatet af VUM består af en række faktorer til brug for den rette visitation i forhold til borgerens 
funktionsnedsættelse og de sociale ydelser som socialtilbuddet udfører. Eksempelvis er der i 
udredningsfasen taget udgangspunkt i ICF.  
ICF er WHO’s internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand 
(1.6).  Metoden fokuserer på at afdække, hvordan borgerens funktionsnedsættelse påvirker muligheden for 
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at gennemføre aktiviteter og deltage i samfundet og belyser samtidig hvilke områder borgeren vil have 
behov for hjælp til at klare. 
 

 
 
Kilde: http://www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/ICF/ICF_og_ICF-CY_-
_en_dansk_vejledning_til_brug_i_praksis.pdf   ( 1.6) 
 
Udredningsmetoden i VUM er bygget op omkring 11 temaer, som dækker forskellige aspekter af borgerens 
liv og situation. Hvert tema indeholder et eller flere undertemaer, som kan være relevante i belysningen af 
borgerens behov. De 11 temaer er derfor relevante at have fokus på, i forhold til de efterfølgende 
undervisningsdage, idet disse temaer også er dem, der bliver evalueret på i forhold til kommende status – 
og opfølgningsmøder når borgeren er visiteret til socialtilbud. 
 
VUM, de 11 tema/ fokusområder: 
 Psykisk funktionsnedsættelse   

• Fysisk funktionsnedsættelse 
• Socialt problem 
• Praktiske opgaver i hjemmet 
• Egenomsorg 
• Kommunikation 
• Mobilitet 
• Omgivelser 
• Samfundsliv 
• Socialt liv 

 
  

http://www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/ICF/ICF_og_ICF-CY_-_en_dansk_vejledning_til_brug_i_praksis.pdf
http://www.marselisborgcentret.dk/fileadmin/filer/ICF/ICF_og_ICF-CY_-_en_dansk_vejledning_til_brug_i_praksis.pdf
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Metoden afdækker myndighedsfaserne og samarbejde med udfører dvs. det sociale tilbud som borgeren 
visiteres til.  
 

 
 
Kilde: http://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/sagsbehandling-og-organisering/link-metodehandbog-vum-1.pdf 
(1.5) 
 
Der kan med fordel i dette emne trækkes en tråd til den form for resultatdokumentation, der lægges op til i 
forhold til både de berørte borgere, som har behov for socialtilbud, kommunerne som visiterer dertil samt 
Socialtilsynet som vurderer på kvaliteten af indsatsen. 
 
Emne 4, Handleplan og visitation til socialtilbud 
Resultatet af VUM, samtaler med borger/pårørende og indsamlede oplysninger fra andre fagpersoner, 
bevirker at der kan foregå en samlet vurdering af borgerens situation, herunder en vurdering af borgerens 
fremtidige støttebehov og relevante indsatser.  
 
Afklaringen udmønter sig i, at borgeren bliver tilbudt en handleplan efter Lov om Social Service § 141. 
Handleplanen er borgerens samarbejdsplan med myndigheden. Handleplanen udmønter sig i en række 
områder indenfor de 11 VUM temaer, som borgeren har behov for at udvikle og – eller få støtte til. VUM og 
handleplan efter Lov om Social Service § 141, er visitationsgrundlaget til de serviceydelser borgeren har 
behov for og ret til i forhold til kommunens generelle serviceniveau. Handleplanen efter Lov om Social 
Service bliver ofte sidestillet med en ”bestilling” af en række ”ydelser” hos ”Leverandøren” dvs. 
socialtilbud (1.7). 
 
Der kan i undervisningen være en debat om det lovgivningsmæssige paradigmeskifte, også har medført en 
ændring af kommunernes tilgange og arbejdsgange i forhold til visitationen af borgeren til de sociale tilbud.  
Der er fx implementeret begreber i den kommunale sagsgang som også benyttes i de socialtilbud, hvor 
kommuner og socialtilbud anvender virksomhedsbegreber såsom ”bestillingsopgaver”, ”resultatmåling” og 
”kvalitetsstandarder”.  
 
Socialstyrelsen har i den forbindelse udgivet en database med ”Sociale begreber” for at fremme et fælles 
fagligt sprog på tværs af faggrænser, - dette som et led i et ønske om ensartethed indenfor området. 
Socialtilsynet anvender ligeledes disse begreber, fordi deres funktion er, at vurdere socialtilbuddenes 
resultater alias ”effektmåling” i forhold til kvalitet af indsats overfor borger og kommune. (1.7) 

http://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/sagsbehandling-og-organisering/link-metodehandbog-vum-1.pdf
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I undervisningen kan der lægges op til en debat omkring dilemmaerne om borgerens ret til 
selvbestemmelse og medindflydelse på eget liv og kommunernes omsorgsforpligtigelse. Underviseren kan 
eventuelt tilrettelægge nogle dilemmaspørgsmål omkring ”retten til selv at vælge hvor man vil bo”, ”retten 
til selv at vælge sine naboer”, ”retten til selv at vælge hvad man vil beskæftige sig med i sit arbejdsliv” osv.    
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Litteratur – Tema 1 
 
Emne 1 
Websider: 
1.1) Handicapkonventionen: 
http://sm.dk/arbejdsomrader/handicap/handicappolitik/handicapkonventionen  
1.2)Det Centrale Handicap Råd; FN’s Handicap Konvention: 
http://www.dch.dk/content/handicapkonvention 
1.3) Social – og indenrigsministeriet; Socialpolitisk redegørelse:  
http://sim.dk/arbejdsomraader/handicap.aspx  
 
Emne 2 
Websider: 
1.4) Retsinformation, Lov om Social Service ”Brugerinddragelse” kapitel 5 § 16 stk.1.; 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175036#id2024f075-cd0c-42e7-b534-
ae598b43da95 
 
Emne 3: 
Websider: 
1.5) Metodehåndbog VUM:  
http://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/sagsbehandling-og-organisering/link-metodehandbog-vum-
1.pdf 
 
Emne 4: 
Websider: 
1.6) WHO internationale klassifikation af funktionsnedsættelse, Sundhedsstyrelsen: 
https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/BD80BC1D13784CE3ACC03814AB0ED9D2.ashx 
1.7) Sociale begreber, Social og Indenrigsministeriet – begrebs databasen: 
http://www.socialebegreber.dk/begrebsarbejde/begrebsdatabasen/find_begreb 
 

Bilag til tema 1: Lovgivning, voksenudredningsmetoden og handleplaner: 
 

Filmklip som intro til emnerne under dag 1, varighed mellem 3-5 minutter. 

Filmklip om medborgerskab, Socialstyrelsen: 
http://socialstyrelsen.dk/handicap/udviklingshaemning/temaer/indsatser-i-botilbud-bo-
liv/kompetenceudvikling-i-botilbud 
 

Filmklip om ”eget hjem”, Knaggården: 
Knaggården – udviklingshæmmedes eget hjem: 
https://www.youtube.com/watch?v=kIDr2XHWw0s 
Filmklip om udviklingshæmmedes arbejde, Odense kommune: 
Udviklingshæmmede driver egen it-café: 
https://www.youtube.com/watch?v=fwsQNd7n0Qk 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175036#id2024f075-cd0c-42e7-b534-ae598b43da95
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175036#id2024f075-cd0c-42e7-b534-ae598b43da95
http://www.socialebegreber.dk/begrebsarbejde/begrebsdatabasen/find_begreb
https://www.youtube.com/watch?v=kIDr2XHWw0s
https://www.youtube.com/watch?v=fwsQNd7n0Qk
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Forslag til digitalisering til undervisningsdag 1 
 
Det er vigtigt at få rørt sig, særligt hvis deltagerne er personale som er vant til at være i bevægelse. Der kan 
således med fordel arrangeres en QR-kode skattejagt sidst på undervisningsdagen – dels får deltagerne 
herigennem mulighed for at komme i bevægelse, dels er det en oplagt mulighed at lære undervisnings-
stedet at kende.  

Forberedelse for underviser 
Der skal forud for undervisningsdagen tages en række billeder f.eks. 9 stk. Billederne tages via Ipad eller 
Iphone – de kan efterfølgende meget nemt blive printet ud på et a-4 ark. Billederne sættes sammen på 
arket 3 X 3. Det er en god idé at have nogle helt centrale områder med f.eks. kantinen, p-pladsen, toilet o.l. 
således at deltagerne opnår viden om hvor man kan finde de mest basale stede på undervisningsstedet.  
I de områder hvor billederne er taget, opsætter underviser en QR-kode med refleksionsspørgsmål i forhold 
til dagens tema f.eks. ”kan man sige Nej-tak til en handleplan?”, begrund dit svar…. 

Hvordan laver man en QR-kode? 
Download en APP på din smart-phone, I-pad el. hvor der står ”Create QR Code”, tryk på + tegnet i højre 
hjørne. Der vil nu fremkomme en blankside hvor det er muligt at skrive en tekst   her skrives et 
refleksionsspørgsmål. Tryk efterfølgende på ”Done” og der vil fremkomme en kode. Koden er et billede 
som, når det scannes vil vise det refleksions spørgsmål man har skrevet. Man kan printe koden ud ved at 
trykke på ikonet ”Share” og ”send to Email”. Sådan gøres der med alle de udformede spørgsmål. Når alle 
refleksionsspørgsmålene er udprintet, er det bare om at sætte dem op på de udvalgte steder som 
underviser har fotograferet. 
Det kan godt være der er lidt forberedelsestid den første gang, men både billeder og spørgsmål kan 
justeres og genanvendes til andre undervisningsforløb.  
 
 
 Vejledning til brug af QR - kode – skattejagt 

1. Kursisterne opdeles i passende grupper (3-4 personer).  
 

2. Dernæst udleveres arket med billeder taget på undervisningsstedet. Deltagerne skal herefter finde 
de områder på undervisningsstedet hvor de forskellige billeder er taget. Der vil i dette område 
være placeret en QR-kode som de skal scanne med deres Iphone, Tablet, Ipad.  

 
3.  QR-koderne indeholder nogle refleksionsspørgsmål i forhold til den undervisning som deltagerne 

har fået dagen igennem. Efterfølgende besvarer deltagerne spørgsmålene i deres grupper. 
 

4.  Der er herefter mulighed for, at kursisterne enten reflektere I plenum eller kommer med en 
skriftlig tilbagemelding på spørgsmålene. 

 
Scaning af QR-koder for deltager: 

Program til aflæse QR-koder. Du skal bruge en mobiltelefon med kamera. Afhængig af modellen, er der 3 
muligheder: 
Er det en android telefon - så kan du hente applikationen "Barcode Scanner" fra android. 
Er det en Iphone - så kan du hente den gratis NeoReader fra appstore. 
Er det en anden telefon - så prøv adressen her: http://reader.kaywa.com/ i din mobiltelefons browser. 
Derfra kan du hente et program til din telefon, så den kan aflæse QR-koder. Den virker med de fleste Nokia 
og Sony Ericsson modeller. 

http://reader.kaywa.com/
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Tema 2: Omsætning af § 141 handleplan til pædagogisk praksis 
 
Tema 2 præsenter hvordan det pædagogiske personale støtter op omkring borgeren i hverdagen, således 
at borgeren bliver kompenseret for sin funktionsnedsættelse, herunder bistået i forhold til de 
udviklingsmuligheder som borgeren ønsker opnået. Derudover vil der i dette tema være fokus på, at det 
pædagogiske personale via dokumentation også får mulighed for, at reflektere over den daglige praksis i 
arbejdet med mennesker med udviklingshæmning. Det er således helt centralt, at etiske overvejelser i 
forhold til borgerens integritet danner en rød tråd igennem arbejdet med pædagogisk dokumentation. 

Emne 1, Udarbejdelse af pædagogisk plan 
Med tilsynsreformen fra 2014 kom der et krav om, at alle socialtilbud skal kunne redegøre for anvendte 
metoder og sandsynliggøre, at disse metoder har en positiv effekt for borgeren. Det har medført og 
understreget behovet for, at det pædagogiske personale beskriver, dokumentere og vurdere på, hvad der 
virker og hvorfor.  Det er et oplagt tema for undervisningen, at videns baserede indsatser giver mulighed 
for, at prioritere ressourcerne derhen, hvor de gør den bedste og største forskel til gavn for borgerne.  

Dokumentationsarbejdet skal være meningsfuldt, produktivt og opfylde sine formål. Derved er det oplagt 
for underviser, at have fokus på de forhold der nødvendigvis må spille sammen.  

Dokumentationsarbejdet skal: 
• Have tilknytning til hverdagen i socialtilbuddene: aktiviteter, rutiner og kultur osv. 
• Befordre personalets refleksion over deres arbejde 
• Kunne anvendes til at evaluere de formål, som er opstillet i lovgivning, af kommunalbestyrelse og 

institutionen selv  
• Bevare eller fremme borgerens perspektiver, integritet, handleevne og fællesskaber 
• Kunne formidles til forskellige interessenter: borgeren, pårørende, forvaltning og politikere 

Billesø & Baltzer, 2013 s. 140. (1.1) 

 

Med afsæt i borgerens handleplan, jf. Lov om Social Service § 141, skal personalet på socialtilbuddet 
udarbejde en pædagogisk plan. Som det fremgår af lovteksten for § 141 angiver handleplanen hvad der er 
formålet med indsatsen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet og andre forhold 
vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v.  

I og med at § 141 handleplanen fungerer som en ”bestilling” af ydelser, er det væsentligt at ydelserne er 
beskrevet. Ligeledes er det væsentligt om ydelserne afhjælper/ kompenserer borgeren i forhold til de 
indsatsområder der er bestilt. Ydelserne er i dette fokusområde de pædagogiske tiltag som borgeren 
modtager på socialtilbuddet. (1.2) Jf. Lov om Social Service § 141. 

Underviseren kan med fordel tage udgangspunkt i det ”årshjul” som handleplanen angiver. Det vil 
endvidere være relevant at uddybe de 6 faser som årshjulet indikerer, idet disse vil have indflydelse på 
struktureringsarbejdet på socialtilbuddet. Fx er det lovpligtigt at der sker opfølgning på handleplanen hvert 
½ år og at der skal afholdes statusmøde i borgersager en gang årligt. Der vil forud for sådant møde ofte 
være behov for en beskrivelse om de fokusområder der fortsat skal udvikles på, eller områder som 
borgerens har fået udviklet, set i perspektiv til den bestilte opgave som myndigheden har bedt 
socialtilbuddet om at udfører. Der ligger således implicit en resultatmåling i dette årshjul.  
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De 6 faser, årshjul 

 

1. Handleplanen jf. § 141 indeholder en række bestillinger af ydelser som socialtilbuddet skal udføre. 

 
 

2. Socialtilbuddet udarbejder en pædagogiskplan med fokus på de ydelser som er bestilt, herunder 
udarbejdes en beskrivelse på hvordan, der fremadrettet vil blive arbejdet med bestillingen dvs. mål, delmål, 
metoder, evaluering – og opfølgningspunkter på den lagte plan.    

 

 
3. Personalet på socialtilbuddet bliver enige om hvorledes de tilrettelagte pædagogiske mål bliver 
implementeret i borgerens hverdag.    
 
 
 
 
4. Opfølgning og evaluering af de tilrettelagte mål foregår dels i personalegruppen, dels som et samtale 
/fokusområde med borgeren og evt. pårørende/væge (kræver samtykke af borgeren). 
 
5. Det pædagogiske personale udarbejder en statusskrivelse forud for det tilrettelagte opfølgningsmøde 
med borgeren og forvaltningen. 

 
 

 
 
6. Opfølgningsmøde / handleplansmøde. 
 

Årshjul og guide; udarbejdet at Ina Fried 

1.
Handleplan § 141 

(bestiller)

2.
Pædagogisk plan 

(udfører)

3.
Implementering

(udfører)

5. 
Statusskrivelse

(udfører)
4. 

Opfølgning/ 
evaluering/

6 
Handleplansmøde

(bestiller og 
udfører)
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Underviser kan med fordel inddrage VUM fokusområder til brug for udarbejdelse af en pædagogisk plan for 
en borger. Ofte vil målgruppen af borgere med udviklingshæmning have nedsatte funktioner i forhold til 
flere af VUM fokusområderne, ligesom borgerne også vil have ønsker i forhold til at udvikle kompetencer 
eller blive kompenseret i forhold til flere af fokusområderne.   
Det er således et vigtigt aspekt, at der sker borgerinddragelse i det omfang det er muligt, når det handler 
om fx deltagelse i samfundslivet, socialt liv og hjælp til praktiske opgaver i hjemmet. Borgeren skal, så vidt 
det er muligt, inddrages og være aktør i eget liv.  
 
Den pædagogiske plan er en udviklingsplan, som er en konkret udmøntning af handleplanen Jf. SEL § 141. 
Den pædagogiske plan er samtidig en detaljeret plan, hvor borgerens behov for detailplanlægning er 
beskrevet. Endvidere er den pædagogiske plan et redskab for personalet i forhold til en koordineret indsats 
og en tydeliggørelse af forpligtigelserne for alle involverede personalegrupper på socialtilbuddet.  
Den pædagogiske plan fungerer således som et brugbart måleinstrument i forhold til den tilrettelagte 
pædagogik på socialtilbuddet, dvs. virker personalets indsatser efter hensigten? Ligeledes er den 
pædagogiske plan er et brugbart måleinstrument i forhold til en synliggørelse af, om borgere bliver tilbudt 
den indsats som han/hun har behov for.  
 
Det kan være en fordel for underviser at medtage nogle refleksionspunkter i forhold til undervisningen;  
Fx hvorledes sikrer den pædagogiske plan, at borgeren får styrket sine funktioner og kompensations-
muligheder? Hvorledes sikrer den pædagogiske plan, at borgeren får øget sin selvhjulpenhed? 
Hvorledes bidrager den pædagogiske plan til at borgeren får øget sine sociale kompetencer og får en 
forståelse for sin egen og andres situation?   
 
Der kan i det pædagogiske arbejde med målgruppen af borgere med udviklingshæmning være stor forskel 
på borgernes reelle funktionsniveau, hvorfor planlægningen af den pædagogiske indsats kan spænde vidt. 
Der er dog et fokusområde, som vil være relevante for alle borgere; udvikling af livskvalitet.  
 
Det kræver af personalet, at de har et godt kendskab til den gruppe af borgere med store 
funktionsnedsættelser, for hvad er livskvalitet for det enkelte menneske? Underviser kan sætte rammen for 
at kvalificere diskussioner, og øge deltagernes opmærksomhed på, at borgerens oplevelse af livskvalitet er 
af afgørende betydning.  
 
Madis Kajandis livskvalitetsbegreb kan være til inspirationskilde i forhold til et sådan tema. (1.4)   
Den svenske psykiater Madis Kajandi udfærdige sidst i 1970'erne en rapport for Psykologiska enheten på 
Ulleråkers sjukhus, hvori han havde foretaget en litteraturanalyse omkring anvendelsen af begrebet 
livskvalitet i den videnskabelige litteratur, herunder tekster inden for adfærdspsykologien. I forlængelse af 
sin undersøgelse ønskede Madis Kajandi at formulere en definition »som kan användes innom psykiatrin 
som mål- eller kriterievariabel för dess olika vårdinsatser.« Hensigten var at opstille et skema som kunne 
bruges til at foretage en vurdering af forholdet mellem psykosociale forhold, oplevelse af livskvalitet og 
motivering. 

Madis Kajandi når frem til følgende formulering:  

»Livskvalitet betyder för mig - som en konsekvens av det sagda - att människan har för det förste vissa yttre 
livsvillkor uppfyllda genom att ha ett arbete, en egen ekonomi och ett boende som motsvarar hennes 
kapacitet och förmåga, för det andra att hon har goda, mellanmänskliga relationer av vilka minst en utgör 
ett nära förhållande med en annan människa och som helst inbegriper sexuell samvaro och för det tredje 
att människans inre psykologiska liv i övrigt präglas av aktivitet, självkänsla och en god grundstämning av 
glädje och trygghet.« 
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Kilde: Madis Kajandi: Livskvalitet, Psykologiske enheten, Forskningskliniken, Ulleråkers sjukhus - Uppsala, 
1985 
Se endvidere illustrationer: Tema 2, emne 1, bilag 1  
 
 
Den pædagogiske plan kan i undervisningen tilrettelægges ud fra følgende arbejdspunkter:  

 Samvær og dialog med borgeren – hvad ved vi om borgeren. 
 Observation og beskrivelse af borgeren (fx dagbogsnotater) 
 Opstilling af mål og delmål, herunder succeskriterier og evaluering af samme  
 Udarbejdelse og afprøvning af kompensations -, lærings – og rehabiliteringsstrategier  
 Strukturering af hverdagen og fremtiden 
 Koordinering af indsatsen på tværs af faggrupper 
 Gøre borgerens hverdag meningsfuld og værdig 

 
Underviser kan understøtte dette tema ved at bede deltagerne om at lave en opgave: ”Lav en pædagogisk 
plan”, ud fra deres kendskab til de borgere, som er tilknyttet deres arbejdsplads.  
 
For de deltagere som endnu ikke har et kendskab til målgruppen, kan der via en case udarbejdes en 
pædagogisk plan (bilag 2 til tema 1, indeholder opgaven: ”Lav en pædagogisk plan”). 

 
 

Emne 2, Observation og iagttagelse, analyse 
Det pædagogiske personale i socialtilbud er bevidst om, at observationer og iagttagelse er et brugbart 
redskab i forhold til viden om udvikling af kompetencer hos målgruppen. Observation og iagttagelse er også 
en metode som viser, hvorvidt de pædagogiske tiltag har den ønskede effekt, og viser noget om, hvorvidt 
samspillet mellem personale og borgere har et udviklingsstøttende aspekt.  
   
”Systematisk iagttagelse retter sig mod helt vitale forhold i forhold til udvikling af kvalitet i institutionerne, 
idet øgede kvalifikationer omkring iagttagelse og beskrivelse vil styrke personalet i forhold til kernen i 
pædagogisk arbejde”. 
 
” En sådan faglig styrkelse vil samtidig give personalet større sikkerhed omkring pædagogisk arbejde og 
derved virke befordrende på det pædagogiske personales kompetencer og kvalifikationer i forhold til såvel 
samarbejdet med beboerne, deres pårørende som ift. samarbejdet med relevante eksterne faggrupper ”. 
(2.1)  

Kilde: ”Iagttagelse og fortælling” (1998) s. 22 
 
Underviser kan med fordel, tage udgangspunkt i ”Marte Meo”-metoden og der kan hentes inspiration på 
både Marte Meo foreningens hjemmeside, som på Systime Academic (2.2.) 
 
I bogen; Systime, psykologiens veje beskrives observation som en metode, hvorpå deltagerne opnår viden 
om borgernes adfærd på;  
 
”Direkte og (deltagende) observation er en måde at indsamle oplysninger om menneskelig adfærd. 
Observation er desuden velegnet i en række sammenhænge som vi ønsker at undersøge, hvor de mennesker 
som iagttages ikke selv er i stand til at give svar verbalt, eller ikke ønsker det” 
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Og videre beskrives det, at observationer er vanskelige at udfører objektivt, idet personalet som observerer 
ubevidst er præget af egen subjektivitet dvs. kultur, opvækst, holdning og mening om en bestemt adfærd. 
 
”En observation skal være objektiv, dvs. sige noget om det objekt, der observeres uafhængigt af hvilket 
subjekt, der udfører observationen. Det er klart, at observatørens holdning er uinteressant, men i 
registreringen af observationen, må observatøren også skære en masse sansedata bort og reducere 
observationen, så kun det væsentlige registreres. Det er ikke altid entydigt, at dette kan gøres objektivt” 
(2.3) 
 
Underviser kan i undervisningen benytte forskellige filmklip, f.eks. findes der adskille muligheder på 
Youtube og billeder på internettet (2.4) for derigennem at vise fejlkilder i forhold til det som øjet ser 
 (Se bilag tema 2, emne 2.2 med eks. på øjets synsbedrag dvs. fejlkilde). 
 
Det er endvidere en fordel i undervisningen, at have fokus på, at det pædagogiske personales 
tilstedeværelse i en observation / setting, kan have stor indflydelse på, hvorledes borgeren interagerer.  
Marianne Hedegaard’s ”Interaktionsbaseret iagttagelsesmetode”(2.5) er et rigtig godt supplement i 
forhold til belysning af personalets betydning i forhold til en observation.  
Metoden er særlig brugbar fordi langt de fleste andre teorier og metoder fokuserer på manglerne hos 
brugerne, hvor Marianne Hedegaard’s Interaktionsbaseret iagttagelsesmetode koncentrerer sig om 
samspillet mellem den, der observeres, og dem, der indgår i samspillet. 
 
Der er til dette tema udarbejdet en case samt en beskrivelse af metoden som med fordel kan benyttes i 
undervisningen for belysning af dette. (case og metodebeskrivelse: bilag til tema 2, emne 2.3) 

Emne 3, Mål og delmål, herunder metode og metodevalg 
Som anført, er der som følge af ”Tilsynsreformen fra 2014”, et krav om, at alle socialtilbud kan redegøre for 
de anførte metoder samt sandsynliggøre, at disse metoder har en positiv effekt for borgerne.  
 
Underviser kan tilrettelægge undervisningen med refleksion og debat i forhold til helt basale spørgsmål, 
som ”Hvad ville være sket, hvis vi ikke havde forebygget eller tilrettelagt et bestemt pædagogisk forløb for 
borgeren?” 
 
I praksis kan det være lidt af en udfordring for det pædagogiske personale at måle og vurdere på, for 
hvordan kan der måles på forebyggelse? 
Underviseren kan i forhold til emnet, trække en rød tråd til planlægning og udformning af den pædagogiske 
indsats med de pædagogiske planer samt de gennemgåede observationsmetoder og case arbejde, hvor den 
pædagogiske indsats giver refleksionsmuligheder set i perspektiv til det pædagogiske personales 
aktørandel.  
 
I forhold til borgerens udbytte af en tilrettelagt pædagogik, kan underviser med fordel lade sig inspirere af 
Scott Millers metode FIT ”Feedback Informed Treatment”, hvor borgerens oplevelse af indsatsen og 
borgerens oplevelse af samarbejdet med det pædagogiske personale, tillægges værdi. Borgeren har derved 
mulighed for selv at evaluere på kvaliteten af indsatsen.    
 
”FIT er en meta-metode, og kan derfor anvendes uafhængig af specifik målgruppe, behandlingsmetoder, 
referencerammer og pædagogiske tilgange. Formålet er at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten 
af forskellige indsatser og metoder. FIT består af to enkle og lettilgængelige skemaer, der omfatter en stor 
grad af borgerinddragelse. Den fagprofessionelle og borgeren tager i forbindelse med hvert møde 
udgangspunkt i skemaerne, hvor de taler sammen om borgerens oplevelse af effekten af 
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indsatsen/tilbuddet, samt borgerens oplevelse af samarbejdet med den fagprofessionelle. Både indsatsen 
og samarbejdet bliver således evalueret. Med anvendelsen af FIT kan den professionelle undersøge den 
borgeroplevede effekt af indsatsen, udvikle sin praksis og tilpasse indsatsen til den enkelte borger.” (3.2) 
 
 
Kilde; http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-voksne-og-
handicap/om/feedback-informed-treatment-fit 
 
Underviseren kan med fordel vise et FIT skema så deltagerne kan få et indblik i, hvorledes 
evalueringsspørgsmålene kan op - og nedjusteres i sværhedsgrad, hvorfor målgruppens diversitet kan 
tilgodeses med redskabet.  
Der findes både slides og skema som er lettilgængeligt materiale på internettet, ligesom det også er muligt 
at tilkøbe adgang til en I-pad-version af FIT- modellen på Soluttionfocus (3.3.)  
 
Underviser kan ligeledes, med udgangspunkt i den værktøjskasse for sociale tilbud, som er udgivet af 
Socialstyrelsen, ”Borgerrejse” (bilag tema 2, emne 3.), anvende dette redskab som resultatdokumentation, 
hvor borgerens tilfredshed bliver det centrale, set i perspektiv til den tilrettelagte pædagogiske indsats.  
 
Andre velegnede metoder kan f.eks. være SMTTE-MODELLEN (3.2) Se bilag tema 2, 3.2., der i praksis 
fungerer som rammesættende metode i forhold til evalueringen af tilrettelagte pædagogiske indsatser. 
Boye Andersens ”Tegn er noget vi bestemmer…”(3.3) kan være god inspirationskilde til dette formål.  
 
 
Litteratur – Tema 2 
 
emne 1  
1.1 Billesø & Baltzer (2013):  
Metoder i pædagogers praksis, Gyldendal 
 
Websider: 
1.2 Resultatdokumentation – Vidensportalen på det sociale område; 
http://vidensportal.dk/images/udviklingshaemning 
1.3 Retsinformation, Lov om Social Service kap.  
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175036#id2024f075-cd0c-42e7-b534-
ae598b43da95 
1.4 Kajandis, Madis Livskvalitet 
http://somet.dk/psykologi/art_livskvalitet.htm 
 
Emne 2 
2.1 Søren Smidt, Henning Kopart,  
”Iagttagelse og fortælling” (1998) s. 22 
  
2.2. Birk Sørensen, Jytte – ekstern redaktion: Kurt Alling Nielsen. 2002. Systime. 
Marte Meo metodens teori og praksis 
 
Supplerende litteratur: 
Bjørndal, Cato R. P. – oversat fra norsk af Alf Andersen. 2003. Klim. 
Det vurderende øje: observation, vurdering og udvikling i undervisning og vejledning 
 

http://vidensportal.dk/images/udviklingshaemning
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175036#id2024f075-cd0c-42e7-b534-ae598b43da95
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175036#id2024f075-cd0c-42e7-b534-ae598b43da95
http://somet.dk/psykologi/art_livskvalitet.htm
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Borgbjerg, Dorte. 2000. Danmarks Lærerhøjskole. 
Principperne i Marte Meo metoden anvendt i specialpædagogisk arbejde 
 
2.5 Mariane Hedegaard, 2013. Århus universitetsforlag 
Beskrivelse af småbørn 

 
Websider: 
2.1 Vygotsky NUZO;  
http://www.sopu.dk/wp-content/uploads/2013/03/NUZO.pdf 
 
2.2 Marte Meo foreningen – om metoden:  
http://www.martemeo.dk/ 
 
2.3.Systime, psykologiens veje, om observationer: 
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=1183 
https://vm.systime.dk/index.php?id=185 
 
2.4 Filmklip til belysning af fejlkilde ved observation: 
https://www.youtube.com/watch?v=oR2V2RKZn1U 
 
Billede ide´ til fejlkildebelysning findes i bilag, tema 2, emne 2.1 
 
Emne 3: 
3.2 Boye Andersen, Frode (2000), Danmarks Lærerhøjskole Århus  
Tegn er noget vi bestemmer (….) – Evaluering, kvalitet og udvikling i omegnen af SMITTE-tænkning. I: 
Splinter af en lærende skole.  
 
3.3. Scott D. Miller & Bob Bertolino (2012), International Center for Clinical Exellence *Susanne Bargmann 
etal ** Henrik Vesterhauge-Petersen, danske oversættelser 
 Feedback Informed Treatment, danske manualer,  
 
3.4 Billesø & Baltzer (2013) s 205:  
Metoder i pædagogers praksis, Gyldendal 
 
Webside: 
3.1 Socialstyrelsen, Håndbog for sociale tilbud; 
www.socialstyrelsen.dk 
3.2 Socialstyrelsen, FIT af Scott Miller  
http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-voksne-og-
handicap/om/feedback-informed-treatment-fit 
 
3.3 I-pad adgang og litteratur til FIT, Scott Miller 
https://www.solutionfocus.dk/shop/item/feedback-informed-treatment-danske-manualer/ 
 
 
 
 
 

https://www.saxo.com/dk/forfatter/mariane-hedegaard_4771724
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=1183
https://vm.systime.dk/index.php?id=185
https://www.youtube.com/watch?v=oR2V2RKZn1U
http://www.socialstyrelsen.dk/
https://www.solutionfocus.dk/shop/item/feedback-informed-treatment-danske-manualer/
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Bilag til tema 2. emne 1: pkt. Livskvalitet 

Kilde: Madis Kajandi: Livskvalitet, Psykologiske enheten, Forskningskliniken, Ulleråkers sjukhus - Uppsala, 
1985 
I sin definition af livskvalitetsbegrebet formulerer Kajandi ni variabler, der er opdelt i tre overordnede 
temaer: 

• Ydre levevilkår 

o adækvat arbejdssituation 

o adækvat økonomi 

o adækvat boligsituation 

• Interpersonelle relationer 

o Velfungerende nære relationer 

o Gode sociale relationer 

o Velfungerende familierelationer 

• Indre psykologiske forhold 

o Aktivitet 

o Positivt selvbillede 

o Grundstemning 

Til sidst i sin rapport gennemgår Madis Kajandi kort de ni variabler, som stadig er anvendelig i dag til 
belysning af individets oplevelse af livskvalitet. 

En grafisk opstilling af Madis Kajandi's livskvalitetsbegreb følger her:  
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 Kilde; Madis Kajandis  http://somet.dk/psykologi/art_livskvalitet.htm  

 

Bilag til tema 2. emne 2. 1: Pædagogiske planer, opgave; 

Lav en pædagogisk plan: 
Det er vigtigt i praksis, at borgeren bliver inddraget i sine ønsker, drømme og mål, ligeledes er det vigtigt at 
borgerens mål er realistiske, overskuelige og relevante set i forhold til succes for områderne. Det 
pædagogiske personale bør derfor altid have en dialog med borgeren (ud fra funktionsniveau) og sammen 
med borgeren tilrettelægge målene.  
Underviseren kan med fordel bede deltagerne om, at udfylde skema og refleksionsspørgsmål for på den 
måde at gøre temaet mere praksisnært. 
 

• Beskrivelse af mål og delmål 
1) Nedskriv det overordnede mål/arbejdspunkter.  
2) Dernæst diverse delmål for hver af de overordnede mål/arbejdspunkter 

 
• Prioritér mål 

1) Her og nu 
2) Nærmeste fremtid 
3) På sigt 

 
• Specifikt i forhold til hvert enkelt mål 

Detailplanlægning af hvert enkelt mål/delmål – hvem, hvad, hvor, hvornår, hvordan osv. 
 
 

http://somet.dk/psykologi/art_livskvalitet.htm
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• Målbart  
1) Hvordan kan indsatsen ”måles” 

 
• Succes 

Hvad er vigtigt for borgeren? Hvad interesser borgeren i forhold til dét der ønskes opnået? 
 

• Realistisk og relevant 
Er målet realistisk at opnå, når der tages hensyn til borgerens fysiske, psykiske, kognitive, sociale og 
omgivelsesmæssige situation i betragtning? 
Er målet meningsfuldt for borgeren? 

 
• Tidsbestemt 

Reflekter indenfor hvilken tidsramme, målet skal være opnået – på kort og på lang sigt. 
 
Refleksions drøftelse med borgeren – hvis muligt: 

1) Hvem/hvad skal hjælpe dig til at opnå målet? 
2) Hvad kan hindre du når dit mål? 
3) Hvad skal du gøre nu? 

 
 
 
Nedenstående skema kan være medvirkende til, at både borgeren og personalet får en mere struktureret 
tilgang til den pædagogiske plan.   
 
Fokusområde VUM; Socialt liv 

Fokusområde 
Socialt liv: 

Mål 
 

Delmål 
 

Metode 
 

Evaluering 
 

Eks. Jørgen 
ønsker at kunne 
gå fra botilbud 
over til 
købmanden for 
at købe sit 
ugentlige blad 
 

At Jørgen 
selvstændigt kan 
gå til købmanden 
og købe sine 
fornødenheder. 

Jørgen finder 
selv penge frem 
til sine indkøb. 

Personalet følger 
Jørgen til 
købmanden de 
første par gange. 
Gradvist 
bevæger 
personalet sig 
bag Jørgen og   
Støtter ham 
verbalt i ruten 
derover.  

Personalet evaluerer 
efter 3 måneder på, hvor 
langt i forløbet, Jørgen er 
kommet – dvs. kan han 
mestre opgaven alene? 
Har han fortsat behov for 
guidning og vejledning? 
Osv. 

Fokusområde 
 

Mål 
 

Delmål 
 

Metode 
 

Evaluering 

 
 
 
 
 
 
 
 

    



23 
 

Bilag til tema 2. emne 2.2, Observation - billede; 
 

 

Zöllners illusion  
 

 
 
 
 
De lodrette linjer er parallelle – men vi ser det, som om de er skrå.  

Eksemplet viser, hvor vanskeligt det er – selv i denne simple situation – at observere noget objektivt. Dvs. 
noget, der er en egenskab ved objektet selv og ikke en egenskab ved den måde, vi sanser det. 

 
  

https://vm.systime.dk/fileadmin/_processed_/1/d/csm_t4780464_95Mb_a6c0040b04.jpg
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Marianne Hedegaard, Interaktionsbaseret observationsmetode 
 
Metodebeskrivelse: 
Langt de fleste andre teorier og metoder fokuserer på manglerne hos borgerne, koncentrerer Marianne 
Hedegaards observationsmetode sig om samspillet mellem den, der observeres, og dem, der indgår i 
samspillet; dvs. borgeren opfattes som et subjekt og ikke et objekt som i de tidligere teorier. Derudover 
dækker metoden borgerens kapaciteter, intentioner og eventuelle udviklingsproblemer.  
  
Formuler et klart, tydeligt og afgrænset formål med iagttagelsen. Eks. Hvorfor er Gry trist og indadvendt? 
Guide følger casen i forhold til hvordan og hvad man skal reflektere over i opgaven. 
 
Gruppen består af:  
Gry: ”Mennesket i centrum” 
Mona: bruger 
Lulu: bruger 
Katrine: bruger 
Jon: bruger 
Else: personale 
Ketty: personale 
 
Formål:  
Vi har valgt at iagttage Gry, idet hun i en periode virkede trist og indadvendt men hun er i Aktivitets og 
samværstilbuddet. Vi har bemærket, at der er sket en ændring og formålet er derfor, at se hvad det er Gry 
beskæftiger sig med i dagligdagen. Ydermere vil vi se hvad der sker i kontakten til andre brugere af stedet 
ved hjælp af sprog og udtryksformer. 
 

Case: 
Gry sidder ved bordet sammen med Ketty og 5 andre brugere. De trækker knapper på en snor. Gry snakker 
lidt med sig selv, koncentrerer sig og siger; ”Uh den falder, der er mange på” Ketty siger ”ja”. 
Gry sidder lidt ”for sig selv”, hun har mistet koncentrationen og kigger ud af vinduet, fortsætter lidt uden at 
kigge på arbejdet. Ketty sidder lidt fra Gry, Jon kommer hen til Ketty og Gry og lytter til deres samtale. 
Gry putter en knap mere på. ”Færdig” siger Gry til Ketty. ”Så put den op i kurven” siger Ketty, - det gør Gry. 
Gry rejser sig og går hen til Else som sidder i hyggekrogen, henvender sig ikke til Else, men lytter til en 
samtale mellem Else og Katrine. Gry opdager en pude der ligger skævt og går hen for at rette på den. Gry 
hiver lidt i sin bluse og siger til Else; ”det er koldt”. Else nikker, der er mange brugere omkring hende. Gry 
går herefter over til Else og lægger sit hoved på hendes skulder (i 20 sek.). Gry rejser sig efterfølgende og 
begynder at pille ved nogle klude der ligger i hyggekrogen, hun får øje på noget garn og rækker ud efter 
det. Mona når at tage det, Gry sutter på sin bluse og kigger på Mona og forlader så hyggekrogen.  
Gry går over til bordet og tager et puslespil. Hun står op og ligger brikkerne på. Døren til stuen bliver åbnet 
og nye brugere kommer ind. Gry kigger ikke op, hun prøver at få en genstridig brik på plads. Hun siger til 
Ketty; ”Ikke der”, men Ketty hører det ikke. ”Far har gemt sig” siger Gry om billedet på puslespillet. Ketty 
svarer; ”ja, det er rigtigt”. Gry lægger sig på maven på bordet, Ketty bliver afbrudt af andre brugere. 
Gry skubber puslespillet væk og går. Hun går derefter lidt rundt, tager tungen ind og ud mens hun små – 
nynner. Derefter går hun ind på stuen, vender rundt og kommer tilbage. Else sidder alene på sofaen i 
hyggekrogen, Gry skynder sig hen til hende. I det samme kommer Lulu. Else udtrykker stor glæde ved synet 
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af Lulu og krammer hende ca. 30 sek. Gry kigger på, vender dem så ryggen og piller lidt ved noget garn. Hun 
sidder efterfølgende og kigger på de andre brugere og synger så lidt for sig selv.  
Mona søger kontakt med Gry, men Gry smiler bare og lidt efter går Mona. Gry rejser sig, hun tager en stol 
og vælter den. Derefter lægger hun sig på knæ og læner sig ind over stolen, så den begynder at vippe. 
Sådan ligger hun i et minuts tid. 

Det er i alt 14 min. iagttagelse.   

Marianne Hedegårds Interaktionsbaseret metode: 

1) Mennesket i centrum, intention understreg dem med gul farve. 
Dvs. marker de steder hvor mennesket har nogle intentioner: vilje & grunde i det han/hun siger og 
gør. 
Konkluder: hvad er menneskets intention? 
 

2) Personalets/ anden brugers intention   understreg dem med grøn farve. 
Dvs. markere alle de steder hvor personalet/ den anden bruger gennem handling eller udsagn viser 
intentioner i forhold til mennesket der er i fokus for iagttagelsen. 
Konkluder: Hvad var intentionen?  
 

3) Problem og konflikt 
a) Hvor løber mennesket ind i problemer, uanset hvem der har skylden for det? 
b) Hvor løber mennesket ind i konflikter? Og hvordan tackles de af mennesket? 
Konkluder: Hvad er karakteristisk for de problemer/konflikter mennesket løber ind i? 
 

4) Interaktion 
a) Hvem retter mennesket henvendelse til og hvordan? 
b) Hvem retter henvendelse til mennesket? 
c) Hvordan reagere mennesket på andres kontaktforsøg? 
d) Hvordan reagere personalet på menneskets kontaktforsøg? 
Konkluder: Hvad er karakteristisk for den måde, som mennesket i fokus, er sammen med hhv. 
andre brugere og personalet? 
 

5) Kapaciteter 
a) Hvad kan mennesket? 

• Forestillingsmæssigt 
• Samarbejdsmæssigt 
• Følelsesmæssigt  
• Faglige færdigheder 
• Færdighedsmæssigt 
• Viljemæssigt  

 
b) Har mennesket lært noget nyt? 
c) Har mennesket opnået kapaciteter som er særligt udviklende/relevante? 
d) Er mennesket på vej til at udvikle nye intentioner, motiver eller ønsker? 

              Konkluder: Hvilke kompetencer mennesket viser i iagttagelsen. 
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Bilag tema 2, emne 3.1: mål, delmål, metode og metodevalg 
Resultat af borgerrejse-metoden  
Konkret beskrivelse og illustration af det samlede indsatsforløb med markeringer af, hvornår og evt. hvordan 
den relevante dokumentation skal indsamles og anvendes. Nedenstående illustrerer, hvordan et udsnit af et 
konkret eksempel på en borgerrejse kan se ud.  
 

 
 

Kilde; Socialstyrelsen, metodehåndbog side 94. 
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Bilag tema 2, emne 3.2: Mål, delmål, metode og metodevalg 
 

SIMITTE-MODELLEN som redskab: 

SMTTE-MODELLEN er et dynamisk redskab, som er nyttigt i forhold til at styre udviklingsprocesser. SMTTE-
MODELLEN består af en pentagon. De fem spidser indeholder hver sit element, der er forbundet med de 
fire andre. Modellen på denne måde et dynamisk redskab, hvor man kan springe frem og tilbage mellem de 
fem elementer: Sammenhæng, Mål, Tegn, Tiltag, Evaluering. 
 
Fordelen ved modellen er, at den kan rumme den kontekstuelle usikkerhed, dvs. den usikkerhed der kan 
ligge i, at omverdenen kontinuerligt forandrer sig, et grundvilkår der medfører, at de krav der stilles til eks. 
Handicapområdet, også ændre sig.  
Billesø & Baltzer s. 205 (3.4) 
 

Sammenhæng/baggrund: 
Kontekst, aktører og aktivitet rammesættes – problemstilling tydeliggøres. 
Mål: 
Hvad vil vi gerne opnå? 
Tegn: 
På hvilken måde skal vi kunne ”se”, at vi er på vej mod målet? 
Tiltag/metoder: 
Nye aktiviteter, ny organisering, refleksionsspørgsmål/analysemetoder, fx iagttagelser, praksisfortællinger – 
lyd/billedoptegnelser, mødereferater. 
Evaluering: 
Hvor langt er vi? Nye praksis og evalueringsformer præsenteres. Erfaringsudveksling og vidensdeling. 
                                                   

                                                                                      Kilde: (Boye Andersen, 2000) Billesø & Baltzer s. 205 (3.4) 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMyJHw5onOAhUrD5oKHYRADIgQjRwIBw&url=http://legogmotion.blogspot.com/2013/10/smtte-model.html&psig=AFQjCNEMmok5XnRyErbaVmGKTWQ7zWdZsw&ust=1469370238147054
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Tema 3, Journalnotat, statusrapporter, handleplansmøde, Socialtilsyn og fokusområder 
 

I daglig praksis vil de fleste af deltagerne være vant til, at der er skriftlighed i arbejdet omkring borgerne. 
Dels stilles der ydre krav om dokumentation i forhold til lovgivning, kommuner, pårørende og borgeren 
selv. Dels stilles der indre krav om dokumentation fra kollegaer, ledelse samt i forhold til, at det 
pædagogiske personale synliggør deres egen arbejdsindsats. Undervisningen kan derfor sagtens 
tilrettelægge som delvis fjernundervisning evt. med ½ dags introduktion til emnet og ½- 1 dags 
fjernundervisning f.eks. via Google – konto (se vejledning til oprettelse af Google-kontor til brug for 
fjernundervisning i bilag 3, emne 1) hvor underviser kan komme med skriftlig feedback til deltagerne. 

Emne 1, Det gode journalnotat; Den omvendte nyhedstrekant 
De fleste af deltagerne vil nikke genkendende til, at skriftlighed i arbejdet kan være lidt af en ”tidsrøver”, 
som i daglig praksis tager noget af tiden fra borgerne. Underviser kan i dette emne lægge vægt på, hvordan 
der aktuel skrives dagbogsnotater samt journalskrivning i praksis på socialtilbuddene. 

Der kan endvidere med fordel introducere til det journalistiske redskab ”Den omvendte 
nyhedstrekant”(3.1), hvor den væsentlige information i en beskrivelse, adskilles fra det mindre væsentlige.  

Ved brug af den omvendte nyhedstrekant, vil det være lettilgængeligt for det pædagogiske personale, at 
orientere sig i et dagbogsnotat, i en ofte travl hverdag.  Der kan med fordel, i forhold til dette emne, være ½ 
dag med oplæg og tavleundervisning i skriftlig fremstilling af journalnotater, referater og statusrapport 
skrivning. Herefter kan deltagerne enten arbejde i grupper eller individuelt, fx i forhold til en case. 

Underviser kan med fordel udarbejde en kort case, hvor deltagerne skal systematisere det beskrevne som 
et journalnotat til dagbog, set i perspektiv til meget væsentlige informationer, som i forhold til mindre 
væsentlig information om en borger. Der kan eks. trækkes på den undervisning, der har været omkring 
Nyhedstrekanten (3.1)  
 
Ligeledes kan der i undervisningen, tilrettelægges øvelser i referatskrivning med omdrejningspunkter i 
forhold til forkortelser, brug af argot og etik i skriftlig fremstilling på socialtilbud. Der kan endvidere 
tilrettelægges øvelser i forhold til e-mail skrivning og brug af elektronisk sprog.  
 
Understøttende inspiration for hele emnet, kan findes i ”Dokumentation i Praksis” (3.3). Her er der 
mulighed for, at finde eksempler på hvorledes den skriftlige dokumentation i almen daglig praksis kan 
udformes. (Christine Donatzky og Christina Thulin, 2007 (3.2)) 
 

Der kan endvidere som inspiration, i forhold til brug af argot på socialtilbud, benyttes nogle af de 
dagbogsnotater, der er tilgængelige i ”Pædagogik i døgninstitutionen” (Jørgen Christiansen og Brian Degn 
Mårtensson (red.), 2013) (3.3) 

”I praksis anvender pædagogikken sprog, ord og begreber fra forskellige terapiformer, fra sociologi, 
pædagogik og psykologi. Parallelt med denne sproganvendelse har socialpædagogikken udviklet og fået 
kanoniseret, hvad man kan kalde fag-private begreber (argot), som mangler forankring i videnskabsfaget…”  

Underviser kan med fordel inddrage begrebsdatabasen, som blev præsenteret på temadag 1 (3.5), for at 
belyse vigtigheden af et fælles tværfagligt sprogbrug.  Derudover kan underviser tage udgangspunkt i de 
refleksionsspørgsmål og den case medfølgende øvelse, der er tilrettelagt til emnet Bilag tema 3, emne 1. 
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Emne 2, Statusrapporter, fokusområder 
I forhold til dette emne, kan underviser med fordel trække paralleller til temadag 1, hvor beskrivelse af 
borgerens tilbud om handleplan efter servicelovens § 141 og visitation til Socialtilbud blev klarlagt. Som 
opfølgning på visitationen og den tilrettelagte pædagogiske indsats, har kommunen behov for 
dokumentation i forhold til, om borgeren bliver tilbudt de støtteforanstaltninger og de pædagogiske tiltag 
som borgeren har ret til og krav på.  

Deltagerne fik i tema 1, et indblik i hvorledes de pædagogiske planer er et fremadrettet arbejdsgrundlag til 
brug for tilrettelæggelsen af borgerindsats, jf. handleplanen SEL § 141.  

Statusrapporten er den bagudrettede dokumentation til kommunen, i forhold til den indsats som borgeren 
har modtaget på socialtilbuddet.  

Statusrapporten indeholder en beskrivelse af borgeren, ud fra et objektivt syn samt personlige og faglige 
mål for borgeren. Statusrapporten indeholder blandt andet punkter som: personlig hygiejne, almindelig 
daglig levevis, træning, fysisk og psykisk tilstand, interesser og fritid, økonomi, social formåen og relationer 
samt fremtiden m.fl. 
 Indholdet varierer fra beboer til beboer, ud fra det enkelte menneskes behov, ønsker og drømme. 
Skabelon for udarbejdelse af statusrapporten er vedlagt som bilag 3, tema 3 emne 2. 
 
I praksis er Socialtilbuddenes computerprogrammer programmerede med faneblade, som er målrettet 
både de vedtagende Kvalitetsstandarter (3.6), som siden 1998 har været lovbestemt på det sociale område, 
Ligesom de fleste Socialtilbud har målrettet deres computerprogrammer til VUM.  
Deltagerne er derved bekendte med, at når der skriver f.eks. et dagbogsnotatet, så er det en del af den 
arbejdsindsats, der ligger forud for statusskrivelsen, og derved er der allerede tilgængeligt materiale som 
forefindes på Socialtilbuddets computer, når den første statusrapport skal skrives jf. årshjulet. Der er som 
bekendt journalpligt i forhold til de tilbud og serviceydelser, som bevilges i forhold til Service Lovens 
paragraffer, jf. offentlighedsloven, retssikkerhedsloven samt Lov om social service (3.4)  
 
Underviser kan med fordel til dette emne, tage udgangspunkt i deltagernes kendskab til de borgere som de 
har kontaktflade med på arbejdspladsen. Både omsorgs – pædagogmedhjælpere og værkstedsassistenter 
skal bidrage i forhold til udarbejdelse af statusrapporter. Der kan derfor med fordel til dette emne tages 
udgangspunkt i den skabelon for udarbejdelse af statusrapport, der ligger under Bilag 3, Tema 3, emne 2, 
samt koble emnerne her fra til den Pædagogiske plan som deltagerne har arbejdet med den foregående 
dag.  
 

Underviser kan endvidere tilrettelægge halvdelen af undervisningen som gruppebaseret fjernundervisning 
via Googl-konto, i bilag 3 emne 1 og 2 findes en guide, til oprettelse af gruppebaseret fjernundervisning 
via Google-konto.  
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Emne 3, Socialtilsynets fokusområder 
Tilsynsreformens indførsel i Danmark i 2014 medførte, at kommunerne ikke længere skal føre tilsyn med 
deres egne socialtilbud. Det blev i den forbindelse vedtaget, at der skulle nedsættes fem uvildige 
Socialtilsyn som var uafhængige af de enkelte kommunalbestyrelser, for på denne måde at sikre kvaliteten 
på tilbuddene samt at se til, at borgerne bliver tilbudt de indsatser som de har ret og krav på.     
 
Socialtilsynet har to overordnede primæropgaver: 

• Godkendelse af socialtilbud 
• Driftsorienteret tilsyn med socialtilbud 

Underviser kan med fordel differentiere de to begreber godkendelse og driftsorienteret tilsyn ved, at 
påpege at ved godkendelse, skal Socialtilsynet tage stilling til, om det er sandsynligt, at tilbuddet vil kunne 
levere den fornødne kvalitet i indsatsen. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om 
kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. 

Underviser kan endvidere i forhold til emnet, trække en rød tråd til foregående emne om statusrapporter, 
VUM og handleplaner, idet Kvalitetsmodellen som Socialtilsynet benytter til det driftsorienterede tilsyn 
(3.7) indeholder de temaer som deltagerne er indført i, i forbindelse med disse emner.  

”Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår, af § 6, stk. 2, i Lov 
om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som 
konkrete mål for indsatsen i tilbuddene”  

Lov om socialtilsyn fastlægger 7 temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra: 

• Uddannelse og beskæftigelse 
• Selvstændighed og relationer 
• Målgrupper, metoder og resultater 
• Organisation og ledelse 
• Kompetencer 
• Økonomi 
• Fysiske rammer. 

Kilde; http://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/socialtilsyn/kvalitetsmodel-tilbud-18122013-2.pdf 

Der kan ud fra ovenstående temaer forestås undervisning, hvor tema på fokusområderne uddybes 
yderligere. Socialstyrelsen har udgivet publikationer hvor temaerne er velbeskrevet, her kan underviser 
finde inspiration til denne del. (3.8) se endvidere bilag Tema 3, emne 3. 

Socialtilsynets bedømmelse af socialtilbuddet i forhold til ovenstående temaer, fører til og understøtter 
Socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har fornøden kvalitet. Resultatet af Socialtilsynets 
vurdering offentliggøres på Tilbudsportalen.  
 
Underviser kan endvidere give en kort beskrivelse af, at Tilbudsportalen er en søgemaskine, hvor det er 
muligt at finde og sammenligne leverandører af sociale ydelser.  
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Litteratur – Tema 3 
 

Emne 1 
(3.2) Christine Donatzky og Christina Thulin 
Dokumentation i Praksis, Munksgaard 2007 

(3.3) Jørgen Christiansen og Brian Degn Mårtensson (red.), 2013 
Pædagogik i døgninstitutionen, Dafolo 
 

Websider: 
3.5 Sociale begreber, Social og Indenrigsministeriet – begrebs databasen: 
http://www.socialebegreber.dk/begrebsarbejde/begrebsdatabasen/find_begreb 
 

Emne 2 
Websider: 
3.4 Offentlighedsloven, Retssikkerhedsloven og Lov om social Service vedr. journalpligt 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152299#Kap3 
 
3.6 Kommunernes kvalitetsstandarter: 

http://www.statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=23612&reprid=0&filid=10&iarkiv=1 

Emne 3 
Websider: 
3.7 Retsinformation, Lov om Socialtilsyn 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177056 
 
3.8 Socialstyrelsen, Viden til gavn om Socialtilsynet 
http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/redskaber-for-tilsynsforende/forside 
 

Bilag tema 3 emne 1 
 
Guide til fjernundervisning via Google-konto: 
Videoklip med vejledning i, hvordan man opretter en Google -konto til brug for gruppearbejde eller 
individuel baseret fjernundervisning:  
 
https://youtu.be/RMPRDgbo9_g 
 
Udarbejdet af Ina Fried 

Bilag tema 3 emne 1 
(3.1) Den omvendte nyhedstrekant. 

Yderligere information kan findes via Dansklæreforeningens webside: http://aiu.dk/avislayouteren/ 

Der kræves UNI-Log-in. 

http://www.socialebegreber.dk/begrebsarbejde/begrebsdatabasen/find_begreb
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152299#Kap3
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177056
http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/redskaber-for-tilsynsforende/forside
http://aiu.dk/avislayouteren/
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Kilde: Dansklæreforeningens webside: http://aiu.dk/avislayouteren/ 

 

 

Øvelse journalnotat: 

Ved brug af nyhedstrekanten skal du udarbejde et journalnotat ud fra følgende situationsbeskrivelse: 

Sted: Beskyttet Beskæftigelse efter Lov om Social Service § 103. 

Da jeg mødte ind på arbejdet i dag, var der først helt roligt. Senere blev der en del uro og Jens som allerede 
fra morgenstunden af, havde været sur og tvær, fik pludselig nok af det hele. Det var tydeligt at det var 
fredag og at mange af vores brugere enten skulle på familieweekend eller andre spændende ting i 
weekenden. Karen klemte sin finger i døren, hun havde virkelig ondt – det var helt tydeligt! Alt imens dette 
gik på, lugtede der pludselig voldsomt af røg i lokalet.  

Jens havde (måske ikke med vilje?) fået antændt et stykke stof som lå på bordet sammen med køkkenrulle 
og papir. Jens ved udmærket godt, at vi ikke har tændstikker med på arbejdet!! Jeg ved ikke om det er en 
forglemmelse fra Bostedets side, at de ikke har fået tjekket op på det? Men i hvert fald gik der panik i 
brugergruppen, én råbte og skreg, Karen havde brug for hjælp og pleje, Jens stod som lamslået og kiggede 
på røgudviklingen og vi var kun to på arbejdet til 10 brugere! Nå men vi fik slukket ”bålet” og der skete ikke 
materiel skade på noget. 

God weekend til Jer.   

  

Konklusion

meget væsentligt

mindre væsentligt

mindst 
væsentligt

uinteressant

http://aiu.dk/avislayouteren/
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Facit kunne være: 

 

                            

 

 

Bilag tema 3, emne 1 øvelser 
Underviser kan tilrettelægge øvelser i forhold til temaet for dagen eks. Kan deltagerne (sammen eller 
individuelt) reflektere over nedenstående spørgsmål : 

Dokumentation 

Hvad vil det sige at dokumentere?  
Hvad er forskellen mellem overvågning og dokumentation?  
Hvad skal man bruge dokumentation til?  
Lav en liste over hvad I mener der skal dokumenteres = hvad er fokusfelterne?  
Hvilke fordele og ulemper ser du ved at skulle dokumentere den støtte, pleje og omsorg, du 
udføre? 

 
Øvelse, referatskrivning: 
I skal nu formulere et referat ift. nedenstående hændelsesforløb til henholdsvis: 

1. En sagsbehandler  
2. En kollega 
3. En pårørende 
4. Til Matti 

 

  

Røgudvikling på beskæftigelsestilbuddet

Alt er under kontrol, ingen 
mennskelig eller materiel skade 

sket

Besked til botilbud om, at Jens har 
haft tændstikker med på arbejdet

En del fredagsuro på 
generelt plan

God weekend
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Case: Matti 

Matti var netop flyttet ind på et botilbud. Hans mor; Lisa, meddelte på det allerførste møde, at hun 
naturligvis gerne ville have Matti på overnatning indimellem, ”- at det bliver svært at undværer ham i det 
daglige”. Både Matti og personalet hørte Lisa give udtryk for dette ønske. 

Allerede efter den første uge på stedet, begyndte Matti at fortælle personalet, at han gerne ville på 
weekend hos sin mor. Matti pressede meget på hos personalet, ifht. at han havde behov for hjælp til at 
lave en aftale med sin mor…. Han gav endvidere udtryk for, at han savnede kontakt med sin mor, som 
faktisk ikke havde givet lyd fra sig siden hans indflytning på stedet. 

Personalet foretog derfor et telefonopkald til Lisa og indgik endvidere en aftale med Lisa om, at hun skulle 
hente Matti den næstkommende fredag med henblik på at Matti overnattede fra fredag til lørdag i 
hjemmet. 

Weekenden oprandt og Lisa udeblev fra aftalen.  

Personalet oplevede en Matti som blev tiltagende urolig i takt med at tiden gik. Han insisterede flere gange 
på at personalet hjalp ham med at ringe til hans mor, for at høre hvor hun blev af…. Imidlertid tog Lisa ikke 
sin telefon. Fakta var at Matti ikke blev hentet, ligesom hans mor heller ikke gav lyd fra sig….. 

Matti havde efterfølgende en weekend præget af uro og en del konflikter med de øvrige beboere, ligesom 
personalet oplevede en Matti der var i stærk opposition til personalet - weekenden igennem. 

Ovenstående mønster gentager sig med jævne mellemrum det næstkommende halve år. I 
personalegruppen opstår der efterhånden en forståelse for Matti og hans reaktionsmønstre når hans mor 
udebliver fra deres aftaler.  

Matti bliver tiltagende voldsom i forbindelse med morens svigt af deres aftaler og der viser sig nu et 
mønster i personalets skemaer for magtanvendelser ifht. Matti.  
 
 

Bilag 3 Tema 3, emne 2. 
 

 

Statusrapport 
 

 

Borgerinformation: 

 

 

Navn: 

Cpr.nr.: 



35 
 

Indskrivningsdato: 

Dato for Statusrapport: 

 

 

Statusrapporten er udarbejdet af: 

 

 

Medarbejder: 

Borgerens medvirken til rapporten: 

Andre f.eks. pårørende, fagpersoner m.v.: 

 

 

Tillægsydelser og formål: 

 

 

Formål med den tilrettelagte indsats, f.eks. indsats på botilbud, beskæftigelses – og eller aktivitetstilbud 
m.v. 

 

 

Præsentation af borgerens behov: 

 

 

Livshistorie og livssituation: 

Borgerens fysiske og eller psykiske funktionsnedsættelse: 

Sociale problemer: 
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Tidligere indsatsområder: 

 

 

Relevante pædagogiske indsatsområder, der er blevet arbejdet med: 

en er udarbejdet af: 

 

 

 

 

Sundhed og trivsel: 

 

 

Beskrivelse af borgerens ressourcer: 

Borgerens udfordringer og behov for støtte 

Indsats i forhold til borgerens generelle trivsel og udviklingsmuligheder: 

Beskriv: 

• Mål og delmål (Benyt den udarbejdede pædagogiske plan) 
• Indsatser der er arbejdet med (Benyt den udarbejde pædagogiske plan) 
• Resultatdokumentation: - hvad er opnået, hvad arbejdes der videre med osv. (Benyt den 

udarbejdede pædagogiske plan) 
 

Tillægsydelser og formål: 

 

 

Kommunikation: 

 

 

Beskrivelse af borgerens ressourcer: 

Borgerens udfordringer og behov for støtte og indsats 
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Indsats i forhold til borgerens generelle behov for støtte set i perspektiv til kommunikation: 

Beskriv: 

• Mål og delmål (Benyt den udarbejdede pædagogiske plan) 
• Indsatser der er arbejdet med (Benyt den udarbejde pædagogiske plan) 
• Resultatdokumentation: - hvad er opnået, hvad arbejdes der videre med osv. (Benyt den 

udarbejdede pædagogiske plan) 
 

 

Indflydelse på eget liv: 

 

Beskrivelse af borgerens ressourcer: 

Borgerens udfordringer og behov for støtte og indsats 

Indsats i forhold til borgerens generelle behov for støtte set i perspektiv til borgerens ønsker, drømme 
og indflydelse på eget liv: 

Beskriv: 

• Mål og delmål (Benyt den udarbejdede pædagogiske plan) 
• Indsatser der er arbejdet med (Benyt den udarbejde pædagogiske plan) 
• Resultatdokumentation: - hvad er opnået, hvad arbejdes der videre med osv. (Benyt den 

udarbejdede pædagogiske plan) 
 

 

 

Socialt liv: 

 

Beskrivelse af borgerens ressourcer: 

Borgerens udfordringer og behov for støtte og indsats 

Indsats i forhold til borgerens generelle behov for støtte set i perspektiv til borgerens ønsker, drømme 
set i perspektiv til deltagelse i socialt liv: 

Beskriv: 

• Mål og delmål (Benyt den udarbejdede pædagogiske plan) 
• Indsatser der er arbejdet med (Benyt den udarbejde pædagogiske plan) 
• Resultatdokumentation: - hvad er opnået, hvad arbejdes der videre med osv. (Benyt den 

udarbejdede pædagogiske plan) 
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Mobilitet: 

 

Beskrivelse af borgerens ressourcer: 

Borgerens udfordringer og behov for støtte og indsats 

Indsats i forhold til borgerens generelle behov for støtte og hjælp set i perspektiv til borgerens mobilitets 
behov: 

Beskriv: 

• Mål og delmål (Benyt den udarbejdede pædagogiske plan) 
• Indsatser der er arbejdet med (Benyt den udarbejde pædagogiske plan) 
• Resultatdokumentation: - hvad er opnået, hvad arbejdes der videre med osv. (Benyt den 

udarbejdede pædagogiske plan) 
 

 

 

Egenomsorg: 

 

 

Beskrivelse af borgerens ressourcer: 

Borgerens udfordringer og behov for støtte 

Indsats i forhold til borgerens generelle behov for støtte set i perspektiv til egenomsorg: 

Beskriv: 

• Mål og delmål (Benyt den udarbejdede pædagogiske plan) 
• Indsatser der er arbejdet med (Benyt den udarbejde pædagogiske plan) 
• Resultatdokumentation: - hvad er opnået, hvad arbejdes der videre med osv. (Benyt den 

udarbejdede pædagogiske plan) 
Tillægsydelser og formål: 

 

 

Praktiske opgaver: 
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Beskrivelse af borgerens ressourcer: 

Borgerens udfordringer og behov for støtte 

Indsats i forhold til borgerens generelle behov for støtte, behov og indsats i forhold til praktiske opgaver: 

Beskriv: 

• Mål og delmål (Benyt den udarbejdede pædagogiske plan) 
• Indsatser der er arbejdet med (Benyt den udarbejde pædagogiske plan) 
• Resultatdokumentation: - hvad er opnået, hvad arbejdes der videre med osv. (Benyt den 

udarbejdede pædagogiske plan) 
 

 

Samfundsliv: 

 

 

Beskrivelse af borgerens ressourcer: 

Borgerens udfordringer og behov for støtte 

Indsats i forhold til borgerens generelle behov for støtte set i perspektiv til deltagelse i samfundsliv: 

Beskriv: 

• Mål og delmål (Benyt den udarbejdede pædagogiske plan) 
• Indsatser der er arbejdet med (Benyt den udarbejde pædagogiske plan) 
• Resultatdokumentation: - hvad er opnået, hvad arbejdes der videre med osv. (Benyt den 

udarbejdede pædagogiske plan) 
 

Tillægsydelser og formål: 

 

 

Pædagogisk vurdering af de fremadrettede indsatsområder: 

 

 

Beskrivelse af borgerens ressourcer: 

Borgerens udfordringer og behov for støtte 
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Indsats i forhold til borgerens generelle behov for støtte: 

Beskriv: 

• Mål og delmål  
• Indsatser der skal arbejdes med  
• Resultatdokumentation: - hvad er opnået, hvad arbejdes der videre med osv. (Benyt den 

udarbejdede pædagogiske plan) 
• Nærmeste udviklingszone: 

 

T 
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Bilag tema 3, emne 3 Socialtilsyn 
Socialtilsynets fokusområder, kan vises via Prezi linket herunder: 

https://prezi.com/cdk2oni1rkwa/copy-of-copy-of-untitled-prezi/ 

I nederste venstre hjørne (på det runde ikon) er det muligt at sætte præsentationen på autoplay, det 
anbefales at vælge 20 sek. Eller autoplay. 

 

 

Prezi præsentation er udarbejdet af Ina Fried 

Materialet som er benyttet i præsentationen er Socialtilsynets Håndbog om kvalitetsmodellen 

Socialstyrelsen, Viden til gavn om Socialtilsynet 
http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/redskaber-for-tilsynsforende/forside 
 

. 

 

https://prezi.com/cdk2oni1rkwa/copy-of-copy-of-untitled-prezi/
http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/redskaber-for-tilsynsforende/forside


42 
 

Tema 4, Dokumentation i pædagogisk arbejde, implementering og evaluering 
 
Undervisningen kan med fordel tilrettelægges som fjernundervisning. Fjernundervisningen kan 
tilrettelægges via Google-konto, se vejledning, udarbejdet som Youtube video samt beskrevet/ visualiseret, 
(Tema 4, bilag 1). 

Kursisterne kan med fordel arbejde hjemmefra eller fra et offentligt rum med internet adgang. Der kan 
ligeledes tilrettelægges fremlæggelse af det færdige produkt i plenum, til brug for yderligere fordybning og 
refleksion i forhold til valgte metoder og tilrettelæggelse.  

Med udgangspunkt i det foregående undervisningsmateriale samt en case (tema 4, bilag 2), kan kursisterne 
f.eks. i grupper, udarbejde et journalnotat – emne 1, en pædagogiskplan – emne 2, en statusskrivelse – 
emne 3 samt evt. en beskrivelse af hvordan samarbejdet med borgerens pårørende kan tilrettelægges. 

Emne 1, journalnotat; 
Kursisterne kan med udgangspunkt i case beskrivelsen (tema 4, bilag 2), tage udgangspunkt i en 
situationsbeskrivelse og herudfra udarbejde et journalnotat. Der kan med fordel trækkes på 
”Nyhedstrekanten” som kursisterne er blevet præsenteret for de foregående dage. 
 
Emne 2, pædagogiskplan; 
Kursisterne kan med udgangspunkt i case beskrivelsen (tema 4, bilag 2) udarbejde en detaljeret plan, hvor 
borgerens behov for detailplanlægning er beskrevet. Den pædagogiske plan bør udformes således, at den 
kan benyttes som et redskab for personalet i forhold til en koordineret indsats samt en tydeliggørelse af 
forpligtigelserne for alle involverede personalegrupper på socialtilbuddet.  
Der bør i denne udarbejdelse tages højde for, at den skal kunne fungerer som et brugbart måleinstrument i 
forhold til den tilrettelagte pædagogik på socialtilbuddet dvs. virker personalets indsatser efter hensigten? 
Ligeledes der bør kunne reflekteres over, om borgere bliver tilbudt den indsats som han/hun har behov for. 
Der kan med fordel inddrages skema fra tema 2 til brug for denne udarbejdelse. 
 
Det kan ligeledes være en fordel for underviser, at medtage nogle refleksionspunkter i forhold til 
undervisningen f.eks.;  

• Hvorledes sikre den pædagogiske plan, at borgeren får styrket sine funktioner og 
kompensationsmuligheder?  

• Hvorledes sikre den pædagogiske plan, at borgeren får øget sin selvhjulpenhed? 
• Hvorledes bidrager den pædagogiske plan til at borgeren får øget sine sociale kompetencer og får 

en forståelse for sin egen og andres situation? o.l. refleksionsspørgsmål.  
 
Emne 3, Statusskrivelse; 
Under dette fokusområde, kan kursisterne inddrage casen (tema 4, bilag 2) og herudfra udarbejde en 
statusskrivelse, omdrejningspunktet bør her tage udgangspunkt i de bagudrettede tiltag som er beskrevet i 
casen. Kursisterne kan endvidere udarbejde statusskrivelsen i det tilhørende skema (tema 3 bilag 3, 
emne2) for på denne vis, at sikre en så helhedsorienteret indsats som muligt.   
 
For de kursister der er i arbejde indenfor området, kan der evt. tages udgangspunkt i en case fra egen 
arbejdsplads, således er der endvidere mulighed for, at kursisterne kan implementere teori til praksis på 
arbejdspladsen. 

Det vil endvidere være oplagt, at tilrettelægge undervisningen som gruppebaserede øvelser, idet der oplagt 
vil/kan fremkomme refleksioner i forhold til valg af metoder og muligheder på tværs af faggrupper. 
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Litteratur - Tema 4 
 

Emne 1, Journalnotat 
Se tema 3, emne 1 s. 28 samt litteraturliste side 31, derudover henvises til øvelserne på side 32-33 i 
inspirationsmaterialet. 
 
Emne 2, Pædagogiskplan 
Se tema 2, emne 1 side 12-15 samt litteraturliste siden 17-18, derudover henvises til øvelserne side 21-27 i 
inspirationsmaterialet. 
 
Emne 3, Statusskrivelse 
Se tema 3, emne 2 side 29 samt litteraturliste side 31, derudover henvises til øvelserne side 34-40 i 
inspirationsmaterialet 
 

Bilag 1, tema 4, emne 1, 2 og 3 
 
Guide til fjernundervisning via Google-konto: 
Videoklip med vejledning i, hvordan man opretter en Google -konto til brug for gruppearbejde eller 
individuel baseret fjernundervisning:  
 
https://youtu.be/RMPRDgbo9_g 
 
Udarbejdet af Ina Fried 
 
Vejledning i oprettelse af tekstdokument, visualiseret- udarbejdet af Poul Erik Løvskov - University 
College Sjælland - 2015 

https://youtu.be/RMPRDgbo9_g
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Vi skal oprette et tekstbehandlingsdokument 

 
Da det er et tekstbehandlingsdokument vi skal lave - så klikker vi på Google Docs. 

Så er der oprettet et dokument 

 

http://itvejledninger.ucsj.dk/m/googleapps/l/49969-tekstbehandling-google-docs/show_image?image_id=7217405
http://itvejledninger.ucsj.dk/m/googleapps/l/49969-tekstbehandling-google-docs/show_image?image_id=7217408
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Dokumentet er oprettet, men har endnu ikke noget ordentligt navn. Dobbeltklik på Ikke-navngivet 
dokument. 

Dokument - Google Docs 

 
Ved at dobbeltklikke på navnet, er det muligt at skrive et nyt navn - jeg kaldte dokumentet 
Søndagsdokument. 

Google Docs 

 
Systemet gemmer hele tiden de ændringer der sker. 

 

http://itvejledninger.ucsj.dk/m/googleapps/l/49969-tekstbehandling-google-docs/show_image?image_id=7217411
http://itvejledninger.ucsj.dk/m/googleapps/l/49969-tekstbehandling-google-docs/show_image?image_id=7217414
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Bilag 2, tema 4, emne 1, 2 og 3 

Case til brug for journalnotat, pædagogiskplan og statusskrivelse – gruppebaseret 
øvelser: Psykologisk undersøgelse 
 

Vedr. Nikolaj Sørensen, cpr. nr. xxxxxx-xxxx. 

Resumé af konklusionen 
Nikolaj er en ung mand på 28 år, som er henvist til klinisk- psykologisk undersøgelse med henblik på en 
udredning af hans reelle funktionsniveau samt en vurdering af, hvilke behov for støtte han har. 
Resultatet af nærværende undersøgelse peger på, at Nikolaj både intellektuelt og kognitivt befinder sig 
nederst i debilområdet. Det vurderes, at Nikolajs problemstillinger først og fremmest skyldes en livslang og 
massiv understimulation, men også at Nikolaj har været meget sårbar pga. et medfødt begrænset 
intellektuelt potentiale. 

Nikolajs personlige funktionsevne bærer præg af emotionelle, sociale og tilknytningsmæssige 
vanskeligheder, der samlet peger på, at han har en tilknytningsforstyrrelse. Det fremgår af tidligere 
sagsakter, at Nikolaj i sin barndom har været tilknyttet specialskoletilbud efter Folkeskolelovens § 20, stk.2. 

Det vurderes på baggrund af nærværende undersøgelse, at Nikolajs forældre i hans barndom ikke har 
kunnet indgå som ”tilstrækkeligt gode” omsorgsgivere i en forståelse og opfyldelse af selv de mest basale 
fysiske og emotionelle behov hos ham. Nikolaj har ikke kunnet føle sig beskyttet, ligesom hans behov for 
omsorg og stimulering ikke er blevet opfyldt i tilstrækkelig grad under hans opvækst.  

Det anbefales på baggrund heraf, at Nikolaj tilbydes at blive visiteret til et botilbud efter Servicelovens § 
107 midlertidigt botilbud, som er i stand til at imødekomme hans særlige behov. Ligeledes peger 
undersøgelsen i retning af, at Nikolaj bør tilkendes førtidspension samt tilbydes et aktivitets - og 
samværstilbud eller lettere beskæftigelsestilbud i form af beskyttet beskæftigelse e.l.  

 

Indholdsfortegnelse 

Indledning 

• Alment indtryk af Nikolaj 
• Konklusion af den psykologiske undersøgelse 

 

Indledning 
Formålet med undersøgelsen er at vurdere, hvilke tiltag der mest hensigtsmæssigt foranstaltes for Nikolaj, 
særligt med henblik på, at man fra forvaltningens side kan finde et egnet bo og beskæftigelsestilbud som 
kan forbedre Nikolajs personlige udviklingsmuligheder. 
Baggrunden for undersøgelsen er ifølge de foreliggende oplysninger, at Nikolajs adfærd har været af en 
sådan karakter, at man fra myndighedernes side er bekymret for hans fortsatte trivsel og velfærd. 
Endvidere har moderen ved møde på forvaltningen d.xxxxxxx i år givet udtryk for, at hun ikke længere 
magter at have Nikolaj boende hos sig.  

Undersøgelsen har bestået af en individuel undersøgelse af Nikolaj. Derudover har der med accept fra 
Nikolaj, været afholdt samtaler med Nikolajs mor. Ud fra de foreliggende sagsakter, fremgår det, at Nikolajs 
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netværk er yderst sporadisk og Nikolaj oplyser endvidere, at han ikke er klar over hvor hans far er henne i 
verden.  

Den individuelle undersøgelse af Nikolaj har fundet sted på bo – og aflastningstilbud efter Servicelovens § 
107. 

Nikolaj har siden august, været indskrevet på botilbud, aflastningsafdelingen. Ifølge de foreliggende 
oplysninger har Nikolaj i en periode været i aflastning on and off gennem de sidste par år.  

Den aktuelle situation er, efter hvad der er oplyst fra myndighedernes side den, at moderen ikke ønsker 
Nikolaj hjem efter nuværende aflastningsophold. 

Der vil i det følgende blive redegjort for undersøgelsens resultat, således som det er forelagt Nikolaj på 
møde d. xxxxxx-xxxx i år. 

 
Nikolaj 
Alment indtryk 
Nikolaj er en høj, spinkel, lyshåret ung mand. Han fremstår lettere usoigneret. Det fremgår af det oplyste, 
at Nikolaj i forbindelse med opholdet på botilbud, har frekventeret tandlæge og at Nikolajs mundhygiejne 
var så ringe, at tænderne måtte tages ud - han har netop fået bevilget tandprotese. 
I den indledende kontakt med Nikolaj viser han ikke en naturlig distance, men forholder sig, som om han er 
vant til at omgås mange forskellige mennesker, og det væsentlige for ham er, hvad denne nye relation har 
at byde på. Det er således ganske let at komme i kontakt med Nikolaj, som også meget hurtigt går tæt på 
og helt tydeligt er uden distance i den måde han relaterer sig til andre på.  
 
Nikolaj formulerer sig med et yderst mangelfuldt sprogbrug. Det er ikke helt let at forstå, hvad han siger, og 
hans udtale såvel som den måde, han bruger sproget på, er således langt fra hvad man kunne forvente. 
Nikolaj kan i øvrigt ofte være meget højlydt, som for på denne måde at sikre sig opmærksomhed. 
 
Opvækst og aktuel situation 
Ud fra samtale med moderen fremgår det, at Nikolaj kom til verden efterfølgende en planlagt graviditet 
uden komplikationer. Moderen ved ikke, om han blev født til termin, men hun nævner hans fødselsdato og 
husker hans fødselsvægt. 
 
Nikolaj var en nem baby. Adspurgt om hans udvikling, eksempelvis første ord og skridt, har moderen meget 
svært ved at huske, hvornår dette fandt sted. Som hun udtrykker det, er det svært at huske så langt tilbage 
i tiden, og det er ikke noget, hun tænker på. Ammeperioden er imidlertid markant i hendes erindring, idet 
Nikolaj blev ammet, indtil han var 2 år gammel. Hun syntes det var for længe, men det var svært at sige 
stop, når Nikolaj skreg, og faderen pressede hende til at give ham bryst, så de kunne få fred. 
 
Nikolajs første leveår var præget af, at moderen var meget alene med ham. Forældrene gik fra hinanden, 
da Nikolaj var 3-4 år gammel, men inden da deltog faderen ikke meget i familielivet. Han havde et stort 
alkohol – og hashmisbrug, hvilket ofte var årsagen til, at der var skænderier og vold parret imellem. Nikolaj 
har været vidne til balladen i hjemmet, og moderen beskriver en episode, hvor faderen havde slået hende 
så voldsomt, at det blødte meget fra hendes næse, og Nikolaj skreg og græd idet han så hvad der skete. 
 
Moderen beskriver, at der foregik meget aktivitet i hjemmet, idet faderen ofte havde sine venner med hjem 
fra værtshus. Nogen gange holdt de også fest til langt ud på natten. Adspurgt om hvorvidt Nikolaj fortsat 



48 
 

var en nem dreng fortæller moderen, at alle jo kan have en dårlig dag, men at Nikolaj ikke var ”slem”, han 
var nærmest en lille maskot for de mange gæster i hjemmet. 
 
Adspurgt om sine ønsker for Nikolajs fremtid fortæller moderen, at hun ikke længere kan magte at have 
ham boende. Han ”fylder” efter hendes mening og hun giver endvidere også udtryk for, at hendes 
værnepligt som mor er aftjent.  Moderen oplyser, at når Nikolaj evt. flytter til et botilbud, vil hun gerne 
have ham hjem i weekender.  
 
Nikolaj har i forbindelse med undersøgelsen givet udtryk for, at han befinder sig fint hjemme hos sin mor, 
han har aktuelt ingen planer om at flytte hjemmefra. 
 
Observation af Nikolaj 
Det er kendetegnende for Nikolajs kontaktevne og sociale færdigheder i relationen med andre mennesker, 
at han virker socialt uengageret og stillestående og har meget svært ved at indgå med fælles 
opmærksomhed i aktiviteter. Han virker overfladisk og flygtig i sin kontakt, eksempelvis henvender han sig 
helt vilkårligt til forskellige personer, for at spørge om de vil med ham i byen. Han når knapt at høre en 
respons på sin forespørgsel, før han er i gang med noget nyt. Dette foregår oftest under høj stemmeføring. 
 
Nikolaj er voldsomt humørsvingende og han kræver en høj grad af opmærksomhed. Hvis han ikke 
umiddelbart får opmærksomheden, reagere han med uro, drillen og følelsesudbrud, ligesom han med ringe 
foranledning kan reagere aggressivt mod omgivelserne. 
 
Et eksempel på Nikolajs følelsesmæssige skift er, at han på et tidspunkt kommer hastende og højt råbende 
ind i lokalet, helt ude af sig selv, som han var kommet alvorligt til skade. Det viser sig, at dette skyldes, at 
han ikke har fået lov til at gå i køkkenet for at lave noget varmt mad til sig selv.  
Han fortsætter med de voldsomme udbrud, men ophører, da personalet henstiller til, at han skal stoppe, - 
”at der kun er en halv time til aftensmaden”. Få sekunder senere er han igen engageret i sine skiftende 
aktiviteter, alt imens han traller for sig selv, som om intet var hændt. 
 
Sammen med de øvrige beboere i gruppen opstår der ofte konflikter. Nikolaj kan i et glimt skabe kontakt, 
men det er helt tydeligt, at han har svært ved at indordne sig og leve sig ind i reglerne for gruppesamvær og 
svært ved at se tingene fra de andre beboeres perspektiv. Herved kommer han let til at forstyrre de andre 
beboeres gøremål og ødelægger således muligheden for selv at have positive sociale oplevelser. 
Eksempelvis render han formålsløst rundt og sætter sig så hos en, der er engageret i en aktivitet, men der 
går kun et par minutter, før den anden beboer råber op og giver udtryk for irritation overfor Nikolaj. I 
denne situation er Nikolaj helt upåvirket. 
 
Overordnet set fremtræder Nikolaj uden fokus. Han synes uden ægte interesse og nysgerrighed, og han 
fordyber sig ikke længe i de forskellige aktiviteter, men udviser en iøjnefaldende rastløshed. Han har svært 
ved at samle sig om beskæftigelsen, følger impulsive tilskyndelser uden at overveje konsekvenserne og 
giver hurtigt op overfor vanskeligheder og krav. 
 
Endelig udviser Nikolaj i sine relationer med andre, en usikker og fattig indlevelsesevne, idet han i højere 
grad er optaget af, at sikre sine egne behov. Han er tillige meget hasarderet i sine fysiske udfoldelser, ofte 
på bekostning af de personer, der kommer i vejen for ham; her viser han ingen hensyn og er ikke 
opmærksom på, om han fx kan skade et andet menneske. 
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Personalet på botilbud 
Personalet fortæller, at Nikolaj blev indskrevet til aflastning for lidt over 3 uger siden. Ved ankomsten 
fremstod han fysisk forsømt, ligesom personalet bemærkede, at hans egen hygiejne var mangelfuld.   
 
Personalet oplyser, at han er en relativ nem person ”at læse”, således at man ikke er i tvivl om, hvorvidt 
han er glad, vred eller ked af det. 
 
Efter indskrivning på aflastningsafdelingen har Nikolaj virket rolig, han har sovet hver nat, og en 
umiddelbare reaktion på opholdet er stort set udeblevet. Man har en formodning om, at Nikolaj har været 
vant til mange miljøskift samt mange skiftende mennesker i sin hverdag. 
 
I sine sociale relationer med andre er det personalets indtryk, at Nikolaj ikke er i besiddelse af de 
nødvendige redskaber til at fungere hensigtsmæssigt. Han kan ikke relatere sig til de øvrige beboere, men 
hvis han oplever en tilpas grad af ro omkring sig, kan han tale i kortere tid med nogle af de yngre beboere, 
dog kun kort tid ad gangen. Når han frustreres i kontakten med andre, reagere Nikolaj med at blive 
aggressiv, og det er personalets indtryk, at han har vanskeligt ved at leve sig ind i, hvad der forventes af 
ham i det sociale samspil. 
 
Følelsesmæssigt har Nikolaj behov for en meget høj grad af ro og forudsigelighed. Han har tendens til at 
kontrollere, hvad der foregår, eksempelvis ved at holde øje med alt og alle samt, at spørge indtil hvornår 
dette og hint sker. Det synes som om, at Nikolaj har svært ved at være i nuet, men mere er optaget af hvad 
der skal ske næst efter og næst efter og næst efter….. 
 
I sin relation med forældrene er det personalets indtryk, at han er glad for dem begge, men de hæfter sig 
ved, at især faderen kan være meget ustabil. Moderen er mere stabil i sine besøg end faderen og ringer 
afbud, hvis hun ikke kommer som aftalt.  
 
Om forældrene i øvrigt er det personalets indtryk, at faderen har massive misbrugsproblemer. Der er ikke 
observeret misbrug hos moderen, som imidlertid fremstår noget svag og umoden. Man fornemmer at 
begge forældre er glade for Nikolaj, men at de ikke magter at relatere sig relevant til ham; de er begge 
enten for konkrete eller udviser en manglende rammesætning i deres kontakt med Nikolaj. 
 
Ligesom det er gældende for Nikolajs forældre, er det personalets indtryk, at Nikolaj selv ikke er så godt 
begavet, han virker ”tung”, beskriver de, ligesom de giver udtryk for, at det er relevant at Nikolaj bliver 
indskrevet i et botilbud med mere personaledækning/døgn. Det er ikke personalets indtryk, at Nikolaj vil 
kunne begå sig i egen lejlighed. 
 
Personalet fortæller, at Nikolaj har en kort lunte. Det er endvidere personalets indtryk, at han befinder sig i 
den ”tunge” ende intellektuelt, men også at han er præget af en barndom med markant understimulation. 

Det er personalets indtryk, at Nikolaj er glad for og profitere af strukturen på afdelingen, måske fordi der 
altid foregår så meget der hjemme, og at strukturen i hjemmet er mere ”løs” end på botilbud. Nikolaj har 
det bedst med at vide hvad der skal ske og hvornår. 
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Beskrivelse af Nikolajs drømme og ønsker for fremtiden 
Nikolaj er meget glad for dans, han drømmer om at finde sig citat; ”en sød kone som er god til at danse”. 
Nikolaj har tidligere frekventeret et danseinstitut, med ringe succes. Nikolaj havde svært ved de 
grovmotoriske udfordringer, hans problemstillinger gav sig udslag i, at han ofte ramte de øvrige deltagere 
under en dans. Ligeledes havde Nikolaj svært ved at forstå en kollektiv besked og han blev meget vred på 
danselæren, hvis hun irettesatte ham. Nikolaj blev ofte fravalgt som dansepartner af de øvrige deltagere og 
derfor holdt han op med at gå til dans. 
Samme mønster tegner sig i forhold til dét at have venner, Nikolaj ønsker at have en omgangskreds men 
det er vanskeligt for ham, at fastholde kontakt i længere tid ad gangen. De få gange Nikolaj har haft 
kammeratskab med nogen, er han flere gange blevet snydt til indkøb af ting på afbetaling som han 
efterfølgende har foræret til den/de ”nye” venner. Nikolaj er efterfølgende blevet registeret i RKI. Nikolaj er 
ikke så god til det med penge, Citat; ”Man kan købe Se & Hør og en pose lakrids for 100 kroner, men man 
kan ikke købe chips og sodavand for 100 kroner…. Kan man?” Nikolaj kan talrækken til 50, han er ikke så 
god til at handle ind, idet hans pengeforståelse er mangelfuld. 

Nikolaj kan ikke begå sig i trafikken, han har svært ved at læse. Vejskilte, bus og tog køreplaner er ikke 
noget som Nikolaj forstå sig på. Alligevel har Nicolaj en drøm om, engang at blive citat; ”Sådan en togmand 
som køre toget”. Nikolaj vil også gerne arbejde i en Café, han kender til rutinerne idet han flere gange har 
været i praktikforløb i Café ”Smørblomsten”. Smørblomsten er et Café tilbud for og med 
udviklingshæmmede borgere samt borgere med andre funktionsnedsættelser.  

Nikolaj kender ikke klokken, han skal have hjælp til dagsstruktur, ellers løber tiden fra ham.  

Når Nikolaj rigtig skal hygge sig, så foregår det på værelset med Playstation, I-pad spil eller film. Nikolaj er 
særlig glad for gamle danske film, hvor det er tydeligt hvem der har skurkerollen og hvem der er helt.  

Nikolaj har behov for hjælp, støtte og guidning i forhold til oprydning og rengøring på værelset, han kan 
godt lide at have det ryddeligt og uden for mange ”input” citat; ”Det forstyrre mig med rod”.  

Nikolaj er glad for en til en kontakt og han nyder f.eks. at komme på tur f.eks. en tur ned til stationen, hvor 
de sammen kan sidde og kigge på tog og busser. I disse situationer er Nikolaj ofte urolig indtil turen 
effektueres og de indfinder sig på perronen.  

Praktikbeskrivelse fra Café Smørblomsten:  
Nikolaj har været i praktik i Café Smørblomsten 3 gange. Personalet fra Smørblomsten oplyser, at Nikolaj 
tilhører målgruppen af borgere som arbejder på tilbuddet dvs. Servicelovens § 104 Aktivitets – og 
samværstilbud.   
Nikolajs praktikforløb har stort set lignet hinanden. Nikolaj er fremmødt til tiden ved hjælp af støtte fra 
personalet på botilbud.  

Den gængse opfattelse af Nikolajs tilgang til arbejdet, har hver gang givet et billede af, at Nikolaj meget 
gerne vil bestemme al ting. Han har derved ofte udvist konfliktoptrappende adfærd, idet han blander sig i 
de øvrige brugers arbejdsområder. Ligeledes har personalet ofte ”lagt øre til” når Nikolaj har syntes at 
nogen af de øvrige brugere har fået særbehandling. Nikolaj beskrives af de øvrige brugere af Smørblomsten 
som den ”uautoriserede politimand” der blander sig i alt. 

Nikolajs grovmotoriske udfordringer har været lidt af en belastning for ham. Køkkenet på Smørblomsten er 
meget lille og Nikolaj har derved fået smadret både glas og porcelæn (ikke selvforskyldt).  Nikolaj har dog 
ikke ladet sig påvirke synderligt af dette faktum.  
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De arbejdsområder som Nikolaj har profiteret bedst af, har været små-opgaver med en-til-en guidning af 
personalet. Særligt har det været brugbart for Nikolaj, hvis personalet har givet instrukser i små korte 
beskrivelser til Nikolaj f.eks. din opgave er: indsamle knive og gafler fra bordene o.l. opgaver.  

Smørblomstens personale oplyser, at Nikolaj vil kunne profitere af Smørblomstens tilbud, men der fordre at 
der er det nødvendige personale som kan støtte, guide og vejlede Nikolaj. 
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Tema 5, Magt og omsorg i pædagogisk arbejde, samarbejde med kollegaer og 
pårørende med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. 
 

Udgangspunktet for samarbejdet mellem pårørende og personalet er respekten for borgernes ret til 
selvbestemmelse og integritet. Herved er omdrejningspunktet for temaet, at de pårørende udgør en 
betydningsfuld støtte for de borgere der bor, arbejder og modtager støtte efter Servicelovens 
bestemmelser. Ligeledes er det vigtigt, at de pårørende opnår bevidsthed om, at den faglige indsats som 
ydes af personalet, sker ud fra en professionel vurdering.  

Således er både de faglige støttepersoner og de pårørende vigtige medspiller i forhold til, at støtte 
borgerne i, at opnå livskvalitet og sikre værdighed i hverdagen.  

Temaet ligger således op til, at kursisterne bliver bevidstgjort om det medansvar der er, både over for de 
pårørende men også overfor borgeren, i forhold til at samarbejdet bliver så vellykket og konstruktivt som 
muligt. 

Emne 1, Magt og omsorg i pædagogisk arbejde  

Underviser kan tilrettelægge dette emne med udgangspunkt i det paradigmeskift, der er sket i samfundet, i 
forhold til målgruppen for arbejdet. Borgere med vidtrækkende nedsatte funktioner har rettigheder i form 
af medborgerskab, inklusionsrettigheder og medindflydelses ret i forhold til eget liv.  

Magt og omsorg er en dimension som følges ad i omsorgsarbejdet omkring målgruppen. Underviser kan 
derfor tilrettelægge undervisningen ved at inddrage relevant lovgivning eks.; Grundlovens § 71, idet det her 
er anført, at den personlige frihed er ukrænkelig;   

”Den personlige frihed er, uanset funktionsnedsættelse eller ej, ukrænkelig. Hjælp efter Serviceloven 
forudsætter som udgangspunkt, at den pågældende er indforstået med at modtage hjælpen, dvs. aktivt 
eller stiltiende har samtykket til hjælpen”. 
 
Kilde: (1.) Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, 
Til myndighedspersoner, 2015 

Dét at målgruppen har fået ”en stemme” har betydning for hvordan det daglige arbejde tilrettelægges i 
forhold til de borgere der er omfattet af servicelovens bestemmelser. Det er endvidere vigtigt at have fokus 
på, at der er en kommunal omsorgsforpligtigelse set i perspektivet til de mennesker som har betydelig 
og/eller varig nedsat funktionsevne og som periodevis/eller stationært har vanskeligt ved at træffe 
tilstrækkelig gode omsorgsbeslutninger for dem selv. 

”Når respekten for den enkeltes integritet og frihed skal håndteres, sker det i en afvejning af de 
forskellige og ofte modstridende hensyn, der indgår i det konkrete tilfælde. I visse situationer vil det 
være nødvendigt at overveje hensynet til individets værdighed, sociale tryghed eller hensynet til andre”. 

Kilde: (1.) Lov om social service § 81, Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat 
psykisk funktionsevne, s. 8 
 
Derudover kan underviser med fordel inddrage formålet med den kommunale omsorgsforpligtigelse: 

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 
problemer en særlig indsats. 
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Formålet med indsatsen er: 
1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, 
2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, 
3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud 
om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og 
4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den 
enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene” 
boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov. 

Kilde: (1.) Lov om social service § 81, Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat 
psykisk funktionsevne, s. 8  
 
Målgruppen for Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse, er borgere med betydelig og varigt 
nedsat funktionsevne, dvs. målgruppen for emnet. Formålet lovgivningen indenfor området er både, at 
nedbringe omfanget af anvendt magt og at øge retssikkerheden for personer med nedsat psykisk 
funktionsevne. Reglerne medvirker til at styrke retssikkerheden både for den enkelte borger og for det 
personale, der professionelt har med borgeren at gøre. 
 
I servicelovens kapitel 24 er der implementeret en række fokusområder hvor snitflader set i perspektivet til 
”magt og omsorg” er beskrevet (Tema 5, bilag 1, emne 1)  

”Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i 
selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og 
socialpædagogisk bistand. 

Stk. 2. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal 
kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig 
foranstaltning. 

Stk. 3. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende 
foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. 

Stk. 4. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig 
hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse 
eller ulempe.” 

 
Kilde: (2.) Lov om social service kap. 24, § 124 
 

Emne 2, livskvalitet og menneskesyn 

Undervisningen kan tilrettelægges med udgangspunkt i små filmklip f.eks. fra dokumentarfilmen ”De 
åndssvages historie” (tema 5, emne 2, 1). Filmklippene tager udgangspunkt i hvordan verden har forandret 
sig i forhold til målgruppens ret til medborgerskab og inklusion i samfundet. Derudover kan der 
tilrettelægges debat i plenum, set i perspektiv til de udfordringer der kan være i forhold til de institutionelle 
imperativer i denne forbindelse, fx fra institution til ikke institution, fra rummelighed til ambition og 
udvikling, fra professionel til borgerekspertise fx definitionsret, sat i perspektiv til egen hygiejne? Og 
lignende refleksionsspørgsmål.  

Det er således et omdrejningspunkt, at livskvalitet i forhold til emnet, er et dialektisk forhold mellem 
omgivelser og den enkeltes behov og oplevelse af eget liv. Der kan i forhold til dette hentes inspiration i 
hæftet ”Handicappsykologi” (2) Bøttcher og Dammeyer, 2010 
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Herudover kan underviser tage udgangspunkt i den sociologiske model; Fra klientperspektiv til medborger 
perspektiv: 

 

Kilde: (3) Sociolog, Elisabeth Kampmann, 2013 

 

Emne 3: Selv - og medbestemmelsesret 

Undervisningen kan med fordel tilrettelægge med en introduktion i forhold til det materiale der er 
udarbejdet for socialstyrelsen:” Undervisningspakke for udviklingshæmmede i medborgerskab”. Her er der 
en række muligheder for, at borgerne bliver opkvalificeret i forhold til egne rettigheder, ønsker og 
muligheder set i perspektiv til eget liv. Undervisningspakken indeholder en række temaer om retten til 
selvbestemmelse og pakken er udformet således, at den indeholder både spil, begrebskort, spørgsmål o.l.  
Underviser kan med fordel lade kursisterne afprøve det tilgængelige materiale med henblik på, 
implementering og afprøvning af undervisningspakken i deres daglige arbejde med målgruppen. 

Kilde: ( 1) Socialstyrelsen, kursus i medborgerskab. 
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Emne 4: Samarbejde med pårørende 

I forhold til dette tema kan der med fordel inddrages teori fra den Israelske sociolog Aron Antonovsky (f. 
1923-1994), idet hans Oplevelse Af Sammenhæng (OAS) kan være et godt afsæt i forhold til 
pårørendesamarbejde.  

Følelsen af sammenhæng er en måde at tænke, være og handle som menneske. Den udvikles i interaktion 
med andre og gennem livserfaringer, blandt andet i form af konsekvenser af ens handlinger, balance 
mellem krav og ressourcer, autonomi og følelsesmæssig nærhed. Omgivelserne spiller derfor en væsentlig 
rolle i udviklingen af følelsen af sammenhæng.  

Der er i forhold til dette udgangspunkt givet handleanvisning på, hvorledes teorien kan anvendes i 
undervisningen. Her er der taget udgangspunkt i, hvorledes rollerne ”pårørende”, ”professionel” og 
”borger” kan have forskelligt udgangspunkt set i perspektiv til samarbejdet. Det er derfor vigtigt, at være 
bevidst om og tage udgangspunkt i, hvorledes en given situation opleves af hhv. en borger, en pårørende 
og en professionel. Hvis udgangspunktet herfor perspektiveres, kan der opstå en forståelse for hinanden, 
hvilket kan danne udgangspunkt for det gode pårørendesamarbejde.  

I et vanskeligt eller et konfliktfyldt samarbejde med en evt. pårørende vil man ofte opleve, at personale og 
pårørende opfatter og forstår sammenhængen i hverdagen forskelligt. - Selvom man tror man taler om det 
samme, kan der bagvedliggende være meget forskellige opfattelser af, hvad der bør gøres og hvordan.  

Der kan for understregningen af forskellighed, tages udgangspunkt i et par refleksionsspørgsmål i plenum  

• Hvordan opfattes hverdagen? Hvordan ser du på ”fænomenet” hverdag? 
• Hvordan er sammenhængen i hverdagen for personale, samarbejdspartnere, pårørende, borgerne i 

det socialtilbud du arbejder i/på? 

Herefter kan der trækkes en parallel til Antonovskys teori om OAS (oplevelse af sammenhæng). 

Antonovskys udgangspunkt i forhold til hvordan mennesker så på deres liv i stressede/belastede 
situationer, tilvejebragte den konklusion, at hvis man oplevede en stærk OAS ville ens modstandsdygtighed 
øges, og derved ville man have nemmere ved at mestre belastninger  være åben og fleksibel overfor 
andre mennesker. 

Antonovskys teori bygger på tre kernekomponenter: 

• Begribelighed/forståelighed 
• Håndterbarhed 
• Meningsfuldhed 

Begribelighed/forståelighed  

Afgørende for både den følelsesmæssige reaktion og for håndteringen er, at man forstår den situation man 
befinder sig i. 

Forståelsen bygger på tidligere erfaringer   forforståelse og erfaring. En vis grad af forudsigelighed kan 
endvidere give tryghed og sikkerhed i at kunne mestre en situation i forhold til samarbejdet med 
pårørende. Der er dog altid en ”risiko” for, at man kommer til at drage paralleller i forhold til tilsvarende 
situationer, og derved kommer til at drage forhastede konklusioner. 

Derfor altid en god idé at få spurgt ind til de pårørendes forståelse af situationen   dette uden at tolke 
eller vurdere.  
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Håndterbarhed  

Forstås på 2 måder;  

1) At man opfatter, at de ressourcer der er, er tilstrækkelige til at håndtere og overkomme de krav man 
stilles overfor   at de svare overens med de erfaringer og kompetencer man besidder: Man opfatter 
”problemet” som udfordringer. 

2) At man kan ”leve” med, at ikke alt kan/skal løses - at frustrationer kan rummes og tåles.  

Håndterbarhed er oplevelsen af at have evnerne, muligheden, den fornødne støtte eller de fornødne res-
sourcer til at klare en situation og håndtere de krav, man mødes med. Når der er balance mellem de krav, vi 
møder, og de ressourcer, vi har til rådighed, så vil det styrke følelsen af håndterbarhed. Her er det vigtigt at 
understrege, at det er lige så vigtigt, at vi ikke mødes med hverken for lave eller for høje krav. Det at blive 
udfordret, er også at få mulighed for at udfolde sine evner, udvikle sig og lære. 

 

Meningsfuldhed 

Alle ønsker at blive anerkendt   motivationsfaktor i forhold til relationer og i sociale sammenhæng. 

• Meningsfuldhed opstår i de sociale sammenhæng vil befinder os i. 
• Et menneske der mødes med anerkendelse vil opnå en stærk Oplevelse Af Sammenhæng, og derved 

opleve et højt/bedre selvværd.  

For at være et sundt menneske skal man først og fremmest have lyst til at handle (meningsfuldhed er 
den motiverende drivkraft). Dernæst skal man vide, hvad man skal gøre og forstå hvorfor (begribelighed), 
og endeligt skal man være i stand til at gøre det (håndterbarhed). 

 

Kilde: 1)Koushede, V. For mental sundhed – et nyt perspektiv. København: Statens Institut for Folkesundhed 2015. 
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Emne 5, Opsamling på praksisudvikling 
 
Dette emne, ligger op til at kursisterne fremlægger gårsdagens gruppearbejde i plenum. Her er det muligt, 
at reflektere i forhold til opgaverne; journalnotat, pædagogiskplan samt statusrapport. Underviser kan 
trække parallel til de temaer og emner der har været benyttet i undervisningen, ligesom der med fordel kan 
være åben refleksion i forhold til valgte metoder og tilrettelæggelse.  
 
Kursisterne har endvidere mulighed for, at fremkomme med feedback i forhold til både materiale samt den 
undervisning de har deltaget i. 
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Litteratur – Tema 5 
 
Emne 1 
Websider: 
(1.) Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, 
Til myndighedspersoner, 2015 

http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/magtanvendelse-i-forhold-til-personer-med-betydelig-og-varigt-
nedsat-psykisk-funktionsevne-til-myndighedspersoner 

 (2.) Servicelovens kapitel 24, Magtanvendelse. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175036#ida1f54fb0-31c5-4508-8938-9fcdaa780ec4 

Emne 2  
Film: 
(1.)DR dokumentar ”De åndssvages historie”,  
https://www.youtube.com/watch?v=pGHPLzxjLz0 
Små filmklip fra Landsforeningen LEV, 
 http://www.lev.dk/nyheder/2016/marts/debatturne-hvor-skal-handicappolitikken-bevaege-sig-hen 

 
Litteratur 
(2) Bøttcher og Dammeyer, 2010 Handicappsykologi, forlag: Samfundslitteratur 

Websider: 

 (3)Elisabeth Kampmann, Sociolog – Handicapbegrebet i dag, 2013 
http://www.ibos.dk/fileadmin/FAKTAARK_TILGAENGELIGE_2013/Handicapbegrebet_i_dag.pdf 

 
Emne 3 
Websider: 
(1 )http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/undervisningspakke-i-medborgerskab 

OBS skal åbnes som Zip-fil! 

Emne 4 
Websider: 
1)Koushede, V. For mental sundhed – et nyt perspektiv. København: Statens Institut for Folkesundhed 
2015. om Aron Antonovskis OAS; 

http://www.si-folkesundhed.dk/upload/elektronisk_version._for_mental_sundhed.pdf 

 

  
  

http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/magtanvendelse-i-forhold-til-personer-med-betydelig-og-varigt-nedsat-psykisk-funktionsevne-til-myndighedspersoner
http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/magtanvendelse-i-forhold-til-personer-med-betydelig-og-varigt-nedsat-psykisk-funktionsevne-til-myndighedspersoner
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175036#ida1f54fb0-31c5-4508-8938-9fcdaa780ec4
https://www.youtube.com/watch?v=pGHPLzxjLz0
http://www.lev.dk/nyheder/2016/marts/debatturne-hvor-skal-handicappolitikken-bevaege-sig-hen
http://www.ibos.dk/fileadmin/FAKTAARK_TILGAENGELIGE_2013/Handicapbegrebet_i_dag.pdf
http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/undervisningspakke-i-medborgerskab
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/elektronisk_version._for_mental_sundhed.pdf
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Bilag tema 5, emne 1, Uddrag af magtanvendelsesskema, Socialstyrelsen 2014. 
 

SKEMA 1 

Registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse  

efter servicelovens §§ 125, 126 a, 127 og 128. 

Skema 1 anvendes, når kommunalbestyrelsen har godkendt, at der i en nærmere afgrænset periode anvendes 

personlig alarm, pejlesystem, særlige døråbnere, fastholdelse i hygiejnesituationer, tilbageholdelse i boligen 

og/eller fastspænding med bløde stofseler.  

Registrering af magtanvendelse på dette skema skal foretages straks og senest dagen efter, at episoden har 

fundet sted. Der skal registreres første gang en godkendelse tages i brug og derefter kun i tilfælde hvor 

godkendelsen benyttes aktivt. 

Ved flere episoder af magtanvendelse over for den samme borger på en dag registreres disse i det samme 

skema. Skemaet udfyldes således kun én gang dagligt. 

Indberetning af registrerede magtanvendelser på skema 1, skal ske én gang om måneden til den 

kommunalbestyrelse der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, jf. §§ 9 og 9b i lov om retssikkerhed og 

administration på det sociale område (handlekommunen). Indberetningen skal herudover af tilbuddet sendes til 

den kommunalbestyrelse, der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. § 2 i lov om socialtilsyn eller § 

148a i lov om social service. Har den borger indberetningen vedrører ophold i et kommunalt eller regionalt 

tilbud, skal tilbuddet endvidere orientere den kommunale eller regionale driftsherre om indberetningen. 

 

1. Oplysninger om borgeren (udfyldes af en medarbejder involveret i magtanvendelsen). 

Navn:  

Adresse:  

Postnr. og by:  

CPR-nummer:  
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Borgerens handlekommune, jf. 

retssikkerhedsloven §§ 9 og 9b: 

 

 

2. Oplysninger om magtanvendelsen (udfyldes af en medarbejder involveret i magtanvendelsen). 

2.1 Angivelse af tidspunkt og type for magtanvendelsen/magtanvendelserne: 

 Angiv periode 
for den type 
indgreb, der er 
godkendt:  

Dato og 
tidspunkt 
for magt-
anvendelse: 

Hvilken 
blev 
anvendt? 

(sæt X) 

Hvor fandt 
den sted?  

(beskriv 
kort) 

Hvad var formålet?  

 

(beskriv kort) 

Personlig alarm (§ 
125): 

 

     

Pejlesystemer (§ 125): 

 

     

Særlige døråbnere (§ 
125): 

 

     

Fastholdelse i 
hygiejnesituationer (§ 
126 a): 

 

     

- Tandbørstning: 

 

     

- Barbering: 

 

     

- Hårvask, badning 
og tøjskift: 

 

     

- Klipning af hår 
og negle: 
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- Skiftning af bleer 
og bind: 

 

     

- Pleje af hud: 

 

     

- Fjernelse af 
madrester i 
kindpose eller 
mundhule: 

 

     

Tilbageholdelse i 
boligen 

(§ 127): 

 

     

Fastspænding med 
bløde stofseler (§ 
128): 

 

     

 

2.2 Beskriv magtanvendelsen:  

 

I Rubrikken kan anføres bemærkninger om hændelsesforløbet, hvad der blev gjort for at genoprette tryghed for 

borgeren, borgerens reaktion, detaljer om de fysiske indgreb samt gode råd eller oplysninger, der kan medvirke 

til at undgå magtanvendelse fremover. 

2.3 Oplysninger om medarbejderen/medarbejdere involverede i magtanvendelsen/magtanvendelserne. I 

rubrikken skal det tydeligt afkrydses hvem der har udfyldt skemaet: 

Navn: Har udfyldt 
skemaet  

(sæt X): 

Arbejdssted: Stilling: 
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3. Nærmeste leders kommentarer til magtanvendelsen: 

 

 

3.1 Oplysninger om tiltag, der skal forhindre eller begrænse magtanvendelse over for borgeren: 

A: Har anvendelsen af magt over for denne borger været behandlet i medarbejdergruppen (ledermøde, 

personalemøde, gruppemøde m.v.)?                                                Ja  Nej  

Hvis ja: Hvornår?________________________   

Hvis nej: Er der planer om at tage magtanvendelsen op til behandling i medarbejdergruppen, og i givet 

fald, hvornår?____________________ 

 

B: Foreligger der en handleplan (SEL § 141) for den pågældende borger?                 Ja  Nej  

 Hvis nej: Så påhviler det den kommunale myndighed i borgerens handlekommune snarest muligt at 

udarbejde og fremsende en sådan (jf. SEL § 136). 

 C: Drives tilbuddet af en kommunal eller regional driftsherre? 

Hvis ja, er denne så orienteret om indberetningen?         Ja  Nej  
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