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PROGRAM

• KONFLIKTFOREBYGGELSE – konfliktens felt, at være i konflikt, påvirkninger og begrænsninger i konfliktsitua]oner.
• SIKKERHED OG LOVGIVNNG – Serviceloven + straffeloven § 13 – nødværge + § 14 nødret
• RISIKOVURDERING – oplæg + egne retningslinjer

PAUSE

• ROLLEFORDELING OG SAMARBEJDE SOM METODE:
For at sikre et godt samarbejde medarbejderne imellem skal rollerne være tydelige og velkendte. Herved sikrer vi 
et trygt arbejdsmiljø for medarbejderen og et trygt miljø for borgeren. 

• TRYGHEDSTRÆNING - DEN PSYKO-FYSISKE METODE:
– Egen sikkerhed/placering i mødet med borgeren
– Deeskalering – at skabe ro i en opkørt situa]on
– Bevægelse og strategier
– Ikke optrappende fysisk kontakt
– Skånsomme frigørelsesteknikker
– Omsorgsgreb + støfe/guidegreb
– Sikkerhed og samarbejde ved forflytning og pleje
– Inddragelse og begrænsninger i de fysiske rammer 

KonflikBorebyggelse
- hvad er det der virker?
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Prototype på konflikter
- At være I konflikt

Hvad er en magtanvendelse?

Magtanvendelse er et fysisk indgreb i selvbestemmelsesrefen, dvs. et ak]vt indgreb, 
der sæfes i værk over for en borger, som ak]vt modsæfer sig eller forholder sig 
passivt (dvs. ikke samtykker) ]l et konkret ]lbud eller opfordring.
Magtanvendelse omfafer alle ]lfælde, hvor en borger ved en andens, som regel 
fysiske, indgriben begrænses i sin frie færden og dermed i sin selvbestemmelse. 



Centrale principper i magtanvendelsesreglerne og 
forebyggende praksis.
Formålet med reglerne om brug af magt over for voksne er at begrænse 
magtanvendelse og andre ind- greb i refen ]l selvbestemmelse ]l det absolut 
nødvendige.

Det er centralt hele ]den at tænke i forebyggelse af magtanvendelse. Brug af magt er 
kun en mulighed, hvis det er umuligt at løse situa]onen på en anden måde. 

Brug af magt er undtagelsen og må aldrig erstafe omsorg, pleje og socialpædagogisk 
indsats. 

Magtanvendelse må kun ske for at sikre borgerens omsorg, værdighed og tryghed 
eller for at Mlgodese hensynet ]l fællesskabet på bo- eller dag]lbuddet eller hensynet 
]l andre.

Typer af magtanvendelse
- Der kan kun lovligt iværksæfes de typer af magtanvendelse, der er nævnt i følgende paragraffer i 
serviceloven:

• § 124 c. Afværgehjælp
• § 124 d. Fastholdelse m.v.
• § 125. Anvendelse af særlige døråbnere
• § 128. Anvendelse af stofseler
• § 128 b. Anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi på baggrund af 

afgørelse
• § 128 c. Låsning og sikring af yderdøre og vinduer
• § 129. Optagelse i særlige bo]lbud uden samtykke
• § 129 a. Optagelse i særlige bo]lbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre 

eller særligt truende eller chikanerende adfærd



Omsorgspligt

Kommunen har pligt ]l at yde omsorg for borgerne. Det fremgår af 
servicelovens § 82. Omsorgspligten gælder, uanset om borgeren giver sit 
samtykke eller ej. Borgeren har ret ]l at afslå hjælpen. Kommunen skal se, om 
der er pårørende eller andre, der kan inddrages, så de kan medvirke ]l at 
varetage borgerens interesser.

Du må dog ikke bruge fysisk magt, med mindre 
magtanvendelsesreglerne giver mulighed for det.

I arbejdet med borgere med betydelig og varigt nedsat 
psykisk funk]onsevne skal du ome balancere indsatsen 
mellem de to primære hensyn: at borgeren har behov for
omsorg fra andre, og at borgeren er et akMvt, selv-
bestemmende menneske.

Forebyggelse
- borgerinddragelse

Med udgangspunkt i, hvad der er væsentligt for borgeren, skal du og dine kolleger 
finde frem ]l den måde, borgeren ønsker at modtage hjælp på. Et godt kendskab ]l 
borgerens livshistorie, reakMonsmønstre, ruMner, ønsker og behov kan være med ]l, 
at du er forberedt på situa]onen og kan reagere med ]ltag allerede inden, der opstår 
en kri]sk situa]on.

Når du inddrager borgeren, hvor det er muligt, kan det være med ]l at finde 
alternaMve måder at håndtere mulige konflikter på. Fx ved at du og borgeren sammen 
undersøger, hvad der udløser en konfliktsitua]on, og I får et fælles billede af, hvad der 
fremadrefet skal ]l for at forebygge sådanne situa]oner.



Indflydelse på eget liv
- selvbestemmelsesrefen

Servicelovens regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesrefen 
bygger på det enkelte menneskes ret Ml selv at bestemme. Den personlige frihed skal 
beskyfes – uanset om man har betydelig og varigt nedsat psykisk funk]onsevne eller 
ej.
Det kan i sig selv være forebyggende, hvis borgeren oplever at have indflydelse på og 
kontrol over sit eget liv og bliver støfet i at opfylde sine ønsker og at bestemme mest 
muligt selv.
Brug af magt bliver tydelig, når det handler om fx fastholdelse. Men det er også 
væsentligt at være opmærksom på dagligdagssitua]oner, hvor det er knap så tydeligt, 
om den enkelte får mulighed for at bestemme over sit liv. Det kan fx være i forhold ]l, 
hvem der beslufer, hvad den enkelte borger skal spise, hvad borgeren vil købe m.v.

Se også: hfps://socialstyrelsen.dk/udgivelser/na]onale-retningslinjer-for-forebyggelse-af-voldsomme-episoder-pa-bo]lbud-og-
boformer-for-hjemlose

Grundlovens § 71

Stk. 1. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin 
poli]ske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for 
frihedsberøvelse.
Stk. 2. Frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven.



Håndtering
- ikke muligt at opnå borgerens frivillige medvirken

• Begrænse magtanvendelsen mest muligt, det vil sige, at socialpædagogisk støfe, 
omsorg og pleje al]d går forud for brug af magt.

• Mindsteindgrebsprincippet, der betyder, at magtanvendelsen skal begrænses ]l 
det absolut nødvendige og være så lidt indgribende som overhovedet muligt.

• Propor6onalitetsprincippet, der betyder, at magtanvendelsen al]d skal stå i 
rimeligt forhold ]l det, du ønsker at opnå.

• Skånsomhedsprincippet, der betyder, at magtanvendelsen al]d skal være så 
skånsomt og kortvarigt som muligt – med stor hensyntagen ]l den pågældende og 
andre ]lstedeværende.

Kompetenceudvikling og beredskab
- forebyggelse og brug af magt

• Tilstrækkelig viden om lovgivningen
• Kompetencer ]l at forebygge og håndtere magtanvendelser
• Klare retningslinjer, der er kendt og anvendt
• Godt kendskab ]l borgeren og en ak]v indsats for borgerindflydelse
• En god og klar organisering af ]lbuddets arbejde med området



Kapitel 24: Magtanvendelse og andre indgreb i 
selvbestemmelsesrecen over for alle voksne med 
betydelig og varigt nedsat psykisk funkMonsevne

Alle



Husorden

§ 123. Lederen af et bo- eller dag]lbud emer denne lov kan fastsæfe en vejledende 
husorden, der angiver de nærmere regler og retningslinjer for ophold på bo- eller 
dag]lbuddets fællesarealer.

Stk. 2. Beboerne i bo- eller dag]lbuddet og deres pårørende skal inddrages i 
udarbejdelsen af en husorden emer stk. 1.

Stk. 3. Er der fastsat en husorden, jf. stk. 1, skal personer, der har taget ophold i bo-
eller dag]lbuddet, gøres bekendt med denne.

Eksempel på en husorden på et boMlbud eVer serviceloven
Husorden for Helenes Minde

§ 1. Helenes Minde skal være et trygt og rart sted for alle beboere, personale og gæster. 
Husordenen beskriver retningslinjer for den fælles dagligdag på Helenes Minde. 
Retningslinjerne gælder alle beboere, personale og gæster. Husordenen har ]l formål at 
sikre trivsel i hverdagen og opretholde almindelig ro og orden.
§ 2. Husordenen hænger på den fælles opslagstavle, så den er synlig for alle.
§ 3. Der er husmøder hver 14. dag, hvor beboere og personale drømer aktuelle spørgsmål 
på Helenes Minde. Referat bliver emerfølgende hængt op på den fælles opslagstavle.
§ 4. Det er vig]gt, at alle kender husordenen. Husordenen skal gennemgås med og 
udleveres ]l beboere og deres pårørende ved indflytning.
§ 5. Rygning må ikke finde sted på fællesarealerne.
§ 6. Der skal være ro på fællesarealerne emer kl. 22.
§ 7. Beboerne skal tage hensyn ]l og være søde ved hinanden. Hvis nogen bliver kede af 
det, skal man bede personalet om hjælp.
§ 8. Beboerne skal så vidt muligt sørge for at holde fællesarealerne ryddelige, f.eks. ved 
hver amen at tage deres egne ]ng med ]lbage ]l deres værelse



Formål og anvendelsesområde

§ 124. Formålet med bestemmelserne i §§ 124 b-137 d er at begrænse magtanvendelse og 
andre indgreb i selvbestemmelsesrefen ]l det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig 
erstafe omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.
Stk. 2. Anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesrefen må alene ske for at 
sikre personens omsorg, værdighed og tryghed eller ]lgodese hensynet ]l fællesskabet på 
bo- eller dag]lbuddet eller hensynet ]l andre.
Stk. 3. Forud for enhver form for magtanvendelse og andre indgreb i 
selvbestemmelsesrefen skal kommunen foretage, hvad der er muligt for at opnå personens 
frivillige medvirken ]l en nødvendig foranstaltning.
Stk. 4. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold ]l det, der søges opnået. Er mindre 
indgribende foranstaltninger ]lstrækkelige, skal disse anvendes.
Stk. 5. Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst 
mulig hensyntagen ]l den pågældende og andre ]lstedeværende, således at der ikke 
forvoldes unødig krænkelse eller ulempe

Målgruppe

§ 124 a. Bestemmelserne i §§ 124 b-135 b gælder for personer med betydelig og varigt 
nedsat psykisk funk]onsevne, der får personlig og prak]sk hjælp eller 
socialpædagogisk bistand m.v. emer §§ 83-87, behandling emer §§ 101 og 102 eller 
ak]verende ]lbud emer §§ 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning 
emer §§ 124 b-129 a. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige 
dokumenta]on for den nedsafe psykiske funk]onsevne.



Fysisk guidning

§ 124 b. Personalet kan anvende fysisk guidning over for personer som led i omsorgen, 
herunder for at sikre tryghed og trivsel på bo- og dag]lbud. Fysisk guidning kan 
anvendes

1) af hensyn ]l personen selv for at sikre dennes tryghed og værdighed,
2) af hensyn ]l andre i situa]oner, hvor personens adfærd er    
grænseoverskridende eller konfliktskabende, eller
3) i situa]oner, hvor en beboer på et bo- eller dag]lbud er gået ind i en anden 
beboers egen bolig, uden at den anden beboer ønsker det.
Stk. 2. Fysisk guidning emer stk. 1 må ikke indebære fastholdelse.
Stk. 3. Fysisk guidning er ikke magtanvendelse eller et indgreb i 
selvbestemmelsesrefen. Der skal derfor ikke ske registrering og indberetning 
emer § 135 a

Afværgehjælp

§ 124 c. Personalet kan kortvarigt fastholde eller føre en person væk fra en situa]on, 
når det er nødvendigt for at afværge, at vedkommende forårsager væsentlig 
ødelæggelse af indbo eller andre værdier.



Fastholdelse m.v.

§ 124 d. Personalet kan fastholde, Mlbageholde eller føre en person ]lbage ]l boligen 
eller ]l et andet opholdsrum, når personen udviser en adfærd, der er ]l fare for den 
pågældende selv eller andre.
Stk. 2. En person, over for hvem der er foretaget indgreb emer stk. 1 for at forhindre 
den pågældende i at forlade boligen eller et opholdsrum eller for at føre den 
pågældende ]lbage ]l boligen eller et opholdsrum, kan begære indgrebet indbragt for 
refen emer reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a.
Stk. 3. Begæring emer stk. 2 kan indgives af en pårørende, en værge, en 
frem]dsfuldmæg]g eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen 
vedrører, når den person, som foranstaltningen vedrører, ikke selv er i stand ]l at 
indgive begæring.
(I forhold ]l ]dligere regler om fysisk magtanvendelse qernes kravet om forudgående 
afgørelse fra kommunalbestyrelsen, ligesom be]ngelsen for fastholdelse m.v. lempes 
fra ”væsentlig personskade” ]l ”fare”). 

Særlige døråbnere
§ 125. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere 
ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode, når
1) der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller 
dag]lbuddet udsæfer sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og
2) forholdene i det enkelte ]lfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne 
risiko og
3) lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt.
Stk. 2. Hvis foranstaltninger emer stk. 1 iværksæfes, skal der af hensyn ]l beboernes 
frie færden opsæfes en døralarm, som sikrer, at beboere, der ikke selv kan betjene 
den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp her]l. Beboere, der er omfafet af 
foranstaltningen emer stk. 1, vil således alene kunne ]lbageholdes, hvis bestemmelsen 
i §§ 124 d eller 136 d sam]dig hermed finder anvendelse.



Tryghedsskabende velfærdsteknologi

§ 128 b. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende tryghedsskabende 
velfærdsteknologi for en person i en afgrænset periode, når der er risiko for 
personskade og forholdene i det enkelte ]lfælde gør det påkrævet for at afværge 
denne risiko, jf. dog § 136 e.

Låsning og sikring af yderdøre og vinduer

§ 128 c. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at låse eller på anden vis sikre 
yderdøre eller vinduer ]l en beboers egen bolig på bo]lbud i en afgrænset periode, 
når der er risiko for, at beboeren vil forlade sin bolig og derved udsæfe sig selv eller 
andre for fare.
Stk. 2. Afgørelser emer stk. 1 kan ikke omfafe aflåsning af døre ]l bo]lbuddets 
indendørs fællesarealer.
Stk. 3. Der skal al]d være mindst én uaflåst dør i beboerens egen bolig.



Optagelse i særlige botilbud uden samtykke

§ 129. Kommunalbestyrelsen kan, jf. § 131, inds]lle ]l Familieretshuset at træffe 
afgørelse om, at en person, der modsæfer sig flytning eller mangler evnen ]l at give 
informeret samtykke her]l, jf. dog § 136 f, skal optages i et bestemt bo]lbud emer 
denne lov, bo]lbud i boliger opført emer den nu ophævede lov nr. 378 af 10. juni 1987 
om boliger for ældre og personer med handicap, friplejebolig emer lov om 
friplejeboliger eller bo]lbud emer lov om almene boliger m.v., når
1) det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og
2) hjælpen ikke kan gennemføres i personens hid]dige bolig og
3) den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og
4) den pågældende udsæfer sig selv for at lide væsentlig personskade og
5) det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.

Optagelse i et bestemt boMlbud uden samtykke ved 
væsentlig fare for andre eller særligt truende eller særligt 
chikanerende adfærd
§ 129 a. Kommunalbestyrelsen kan inds]lle ]l Familieretshuset at træffe afgørelse om, 
at en person med en betydelig og varigt nedsat psykisk funk]onsevne som følge af en 
sindslidelse, der modsæfer sig flytning, eller som mangler evnen ]l at give informeret 
samtykke heri, i særlige ]lfælde skal optages i et bestemt bo]lbud emer denne lovs §
108, når
1) den pågældende er ]l væsentlig fare for eller udviser en særligt truende eller en 
særligt chikanerende adfærd over for øvrige beboere eller personale,
2) det er uforsvarligt over for øvrige beboere eller personalets sikkerhed ikke at sørge 
for flytning,
3) forholdene i det enkelte ]lfælde gør det absolut påkrævet og
4) det kan godtgøres, at det nye bo]lbud er bedre egnet ]l at imødekomme den 
pågældendes støfebehov



Kapitel 24 a: Magtanvendelse og andre indgreb i 
selvbestemmelsesrecen over for personer med betydelig 

og varigt nedsat psykisk funkMonsevne, som ikke er en 
konsekvens af demens eller anden erhvervet og 

fremadskridende mental svækkelse

Målgruppe

§ 136. Bestemmelserne i defe kapitel gælder for personer med betydelig og varigt 
nedsat psykisk funk]onsevne, som ikke er en konsekvens af en erhvervet og 
fremadskridende mental svækkelse, der får personlig og prak]sk hjælp eller 
socialpædagogisk bistand m.v. emer §§ 83-87, behandling emer §§ 101 og 102 eller 
ak]verende ]lbud emer §§ 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning 
emer § 136 a. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige 
dokumentaMon for den nedsafe psykiske funk]onsevne.



Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situaMoner
§ 136 a. Personalet kan kortvarigt fastholde en person i personlig hygiejne-situa]oner, 
når defe er nødvendigt for at sikre personens omsorg, sikkerhed eller værdighed.
Stk. 2. Personalelederen skal på baggrund af indberetningen, jf. § 135 a, stk. 1, 
vurdere, om der er behov for at anmode kommunalbestyrelsen om at træffe afgørelse 
om ]lladelse ]l kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situa]oner, jf. stk. 3. Er der 
anvendt kortvarig fastholdelse emer stk. 1 mere end én gang inden for 6 måneder over 
for den pågældende person, er personalelederen forpligtet ]l at anmode 
kommunalbestyrelsen om en sådan afgørelse.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan emer anmodning fra personalelederen, jf. stk. 2, 
træffe en ]dsbegrænset afgørelse om, at personalet kortvarigt kan fastholde en 
person i personlig hygiejne-situa]oner, når defe er nødvendigt for at sikre personens 
omsorg, sikkerhed eller værdighed. Det skal sam]dig gennem handleplanen, jf. § 135 
a, stk. 4, søges sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situa]oner i frem]den 
kan undgås
Tidsbegrænset afgørelse på 12 måneder. 

Kapitel 24 b: Magtanvendelse og andre indgreb i 
selvbestemmelsesrecen over for personer med betydelig 

og varigt nedsat psykisk funkMonsevne, som er en 
konsekvens af demens eller anden erhvervet og 

fremadskridende mental svækkelse



Målgruppe

§ 136 b. Bestemmelserne i defe kapitel gælder for personer med betydelig og varigt 
nedsat psykisk funk]onsevne, som er en konsekvens af en erhvervet og 
fremadskridende mental svækkelse, der får personlig og prak]sk hjælp eller 
socialpædagogisk bistand m.v. emer §§ 83-87, behandling emer §§ 101 og 102 eller 
ak]verende ]lbud emer §§ 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning 
emer §§ 136 c-136 f. Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige 
dokumenta]on for den nedsafe psykiske funk]onsevne.

Kortvarig fastholdelse i personlig hygiejne-situaMoner

§ 136 c. Personalet kan kortvarigt fastholde en person i personlig hygiejne-
situa]oner, når defe er nødvendigt for at sikre personens omsorg, sikkerhed 
eller værdighed.

Stk. 2. Det skal gennem handleplanen, jf. § 135 a, stk. 4, søges sikret, at 
magtanvendelse i personlig hygiejne-situa]oner i frem]den kan undgås



Fastholdelse m.v. ved meget grænseoverskridende 
eller meget konfliktskabende adfærd
§ 136 d. Personalet kan fastholde, ]lbageholde eller føre en person ]lbage ]l egen bolig 
eller ]l et andet opholdsrum, hvis det er nødvendigt for at sikre en eller flere andres 
tryghed, værdighed og sikkerhed, når personen udviser en adfærd, der er meget 
grænseoverskridende eller meget konfliktskabende over for de øvrige personer på bo- og 
dag]lbuddet, eller i situa]oner, hvor en beboer på et bo- eller dag]lbud er gået ind i en 
anden beboers egen bolig, uden at den anden beboer ønsker det.

Stk. 2. En person, over for hvem der er foretaget indgreb emer stk. 1 for at forhindre den 
pågældende i at forlade boligen eller et opholdsrum eller for at føre den pågældende 
]lbage ]l boligen eller et opholdsrum, kan begære indgrebet indbragt for refen emer 
reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a.

Stk. 3. Begæring emer stk. 2 kan indgives af en pårørende, en værge, en frem]dsfuldmæg]g 
eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, når den 
person, som foranstaltningen vedrører, ikke selv er i stand ]l at indgive begæring.

Tryghedsskabende velfærdsteknologi
§ 136 e. Personalet kan som led i omsorgen anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi for at sikre personens 
tryghed, værdighed og omsorg, medmindre den pågældende modsæfer sig anvendelsen.

Stk. 2. For personer, der har oprefet en frem]dsfuldmagt, der omfafer forhold emer stk. 1, og som er sat i kram, jf. § 7, 
stk. 1, i lov om frem]dsfuldmagter, kan frem]dsfuldmæg]gen modsæfe sig anvendelsen af tryghedsskabende 
velfærdsteknologi emer stk. 1. For personer, for hvem der er beskikket en værge emer værgemålsloven, som omfafer 
forhold emer stk. 1, kan værgen modsæfe sig anvendelsen af tryghedsskabende velfærdsteknologi emer stk. 1.

Stk. 3. Anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi er ikke magtanvendelse eller et indgreb i 
selvbestemmelsesrefen, medmindre den pågældende person, dennes frem]dsfuldmæg]ge eller dennes værge 
modsæfer sig anvendelsen, jf. stk. 1 og 2. Der skal derfor ikke ske registrering og indberetning emer § 135 a.

Stk. 4. Den pågældende person, dennes frem]dsfuldmæg]ge eller dennes værge skal forud for anvendelsen af 
teknologierne informeres om brugen af disse.

Stk. 5. Modsæfer den pågældende person, dennes frem]dsfuldmæg]ge eller dennes værge sig, kan 
kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi, jf. § 128 b. Afgørelsen 
kan gøres ]dsubegrænset. I forbindelse med afgørelsen skal frem]dsfuldmæg]gen og værgen høres om 
kommunalbestyrelsens vurdering.

NYT: Anvendelsesområdet udvides, så det bliver muligt 
• at anvende velfærdsteknologier i borgerens egen bolig og 
• at registrere bevægelser/fald. 

Tidsbegrænset afgørelse på 12 måneder. 



STRAFFELOVEN

Straffeloven
- Nødværge

§13. Handlinger foretaget i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige
for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssig angreb og 
ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn ]l angrebets farlighed, angriberens 
person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt. 

§ 13. stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, 
hvis overskridelsen er rimelig begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller 
ophidselse.

§ 13. stk. 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for 
på en retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksæfe en lovlig pågribelse 
eller hindre en fanges eller tvangsanbragt rømning.



Straffeloven
- Nødret

§ 14. En handling der ellers ville være stratar, straffes ikke, når den var nødvendig ]l 
afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måfe anses 
for at være at forholdsvis underordnet betydning. 

Straffeloven
- Offentlig tjeneste eller hverv.

§ 119. Emer straffelovens § 119 stk. 1, straffes den, som øver vold, truer med at øve 
vold eller offentligt eller med forsæt ]l udbredelse i en videre kreds fremsæcer 
trussel mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller 
hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller 
som på lige måde søger at hindre sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling 
eller at tvinge ham ]l at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel 
ind]l 8 år.

§ 119 stk. 1, 2.pkt. Ved fastsæfelse af straffen skal det indgå som en skærpende 
omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af, at der i 
området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentlig sted, eller at forholdet er 
begået mod den pågældende i dennes fri]d.



Straffeloven
- Offentlig tjeneste eller hverv.

§ 119a. Den, som krænker en af de i § 119 nævnte personers fred ved at kontakte, 
forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udførelsen af 
tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel 
ind]l 2 år.

Risikovurdering
- På baggrund af erfaring.

• Erfarne personalemedlemmer refererer typisk ]l den løbende risikovurdering som 
en ”scanning af miljøet og mønstre – og en ændring af disse.

• Forandringer i kropssprog opfafes som vig]gst.
• Både kollegaer og borgere scannes – kolleger bruges som reference for egne 

fornemmelser. 

”Den Psyko-Fysiske Metode”

Borgeren
”melder sig ind”

Borgeren
”kobler sig af”
uklar/utydelig
Irritabel/vred

handlinger/forholdsregler

Borgeren 
”melder sig ud”

aggression
forholdsregler



Risikovurdering
- Handlestrategier

Undersøgelse (lav risiko)
Undersøger borgerens perspek]v. 
Anerkendelse frem for regulering

KonfrontaMon – krav og grænsesætning (høj risiko)
Når beslutningen er truffet på forhånd og forhandling 
er udelukket

Forhandling (medium risiko)
Når man kan give et valg – invita]on ]l 
samarbejde – krea]v 

Exit/Flugt

ANDRE EMNER

• HVAD SIGER LOVEN - lov om voksensansvar, sundhedsloven, psykiatriloven
• LOW AROUSAL 
• DEESKALERING SOM METODE
• SAMARBEJDE OG ROLLEFORDELING
• EFTERVÆRN – reak]oner og opsamling (defusing/debriefing)
• ANMELDELSER OG REGISTRERING /ANALYSE
• SÆRLIGE MÅLGRUPPER – fx demens, misbrug, au]smespeKtrumforstyrrelser
• UDEKØRENDE – at arbejde i borgerens eget hjem
• APG – AROUSAL FROFIL & GUIDELINE
• TRYGHEDSTRÆNING
• SKÅNSOM MAGTANVENDELSE



DEN PSYKO-FYSISKE METODE
De Psyko-Fysiske Konsulenter er et af Danmarks mest erfarne konsulenfeams. Vi har i mere end  30 år 
undervist personale ansat inden for den offentlige og private sektor i konflikvorebyggelse, konflikthåndtering 
og konfliktløsning. Vores styrke ligger bla. i at omsæfe teori ]l praksis.

Hvad Mlbyder vi?
Vi ]lbyder en bred vime at ]lbud og kompetenceudvikling ]l medarbejdere ansat i psykiatrien, plejesektoren, 
soma]kken, specialområdet, bosteder, ins]tu]oner og kommuner.

Vores kursusudbud kan medvirke ]l, at medarbejderne får de nødvendige værktøjer ]l at sikre et  bedre 
arbejdsmiljø. Vi har al]d borgeren i centrum og inddrager al]d arbejdspladsens egne interne retningslinjer. Vi 
]lbyder kurser ]lpasset jeres ønsker og forventninger. Vi undervier gerne på jeres arbejdsplads og ]lbyder også 
forløb, hvor vi tager hensyn ]l proces og forankring. Kontakt os for mere informa]on og få et uforplig]gende 
]lbud.

Med venlig hilsen
Henrik Møller
Tlf. 28566430

Mail: henrikm@konflikthaandtering.dk


