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Orientering om nye indgrebsmuligheder i servicelovens kapitel 24 a 

 

Den 1. april 2018 træder lov nr. 221 af 20. marts 2018 om ændring af lov om social 

service (Mulighed for forbud mod enheder, der muliggør internetadgang, undersøgel-

se af effekter samt brug af afskærmningslokale m.v. i boformer med sikrede afdelin-

ger) i kraft. 

 

Med loven tilføjes følgende indgrebsmuligheder til servicelovens kapitel 24 a:  

 

 Mulighed for nedlæggelse af forbud mod enheder, der muliggør internetad-

gang 

 

 Mulighed for anvendelse af scannere 

 

 Mulighed for undersøgelse af den anbragte person 

 

 Mulighed for åbning og kontrol af post til den anbragte 

 

 Mulighed for undersøgelse og opbevaring af effekter for besøgende 

 

 Mulighed for brug af afskærmningslokale 

 

De nye indgrebsmuligheder omfatter udelukkende boformer med sikrede afdelinger, 

dvs. på nuværende tidspunkt alene Kofoedsminde. 

 

Mulighed for nedlæggelse af forbud mod enheder, der muliggør internetadgang 

Fra den 1. april 2018 vil driftsherren af en boform efter § 108 i serviceloven med sikre-

de afdelinger kunne beslutte, at der i hele boformen nedlægges et generelt forbud 

mod besiddelse eller anvendelse af computere, mobiltelefoner, tablets og andre en-

heder, såfremt disse muliggør internetadgang. 

 

Det forbud, der efter bestemmelsen kan nedlægges, omfatter alene computere, mobil-

telefoner, tablets og andre enheder, såfremt enheden muliggør internetadgang. For-

buddet omfatter således ikke fastnettelefoner og mobiltelefoner, som ikke kan anven-

des til at gå på internettet. 

 

Såfremt et generelt forbud nedlægges, skal driftsherren sørge for, at de anbragte i 

boformen på anden vis har adgang til internettet, for eksempel ved at der etableres et 

lokale med computere med internetadgang, som de anbragte kan benytte sig af i et 

nærmere fastsat tidsrum. På denne måde får beboerne fortsat adgang til f.eks. at 
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kommunikere med deres familier eller læse nyheder. De beboere, der har domsvilkår 

om overvåget adgang til telefon og internet, skal overvåges, når de anvender rummet. 

Der må ikke foretages elektronisk overvågning af de anbragtes internetaktivitet, men 

overvågningen skal foretages manuelt af boformens personale, dvs. via personligt 

opsyn. 

 

Mulighed for anvendelse af scannere 

Det tydeliggøres, at der i boformer med sikrede afdelinger kan anvendes scannere for 

at forhindre, at anbragte, eller besøgende til anbragte, er i besiddelse af effekter, der 

kan true ordenen eller sikkerheden eller anvendes til at begå kriminalitet med. 

 

Anvendelse af scannere kan ske rutinemæssigt for at undersøge, om den anbragte 

eller besøgende opbevarer genstande på sin person, som kan true ordenen eller sik-

kerheden eller anvendes til at begå kriminalitet med. Det kunne f.eks. være en kniv. 

Det kunne også være en smartphone, som en anbragt med domsvilkår om overvåget 

adgang til telefon og internet, opbevarer på sin person. Med scannere menes hånd-

scannere, lufthavnsscannere o. lign. 

 

Indgrebsmuligheden vil omfatte personer med nedsat psykisk funktionsevne, der er 

anbragt i en boform efter servicelovens § 108, med sikrede afdelinger, samt besøgen-

de til disse personer. Scannere kan ikke anvendes overfor boformens personale. 

 

Anvendelse af scanner udgør ikke en afgørelse, og der er derfor ikke klageadgang. 

Anvendelsen forudsætter ikke opfyldelse af materielle betingelser, ligesom der ikke 

knytter sig formkrav til anvendelsen. 

 

Mulighed for undersøgelse af den anbragte person 

Fra den 1. april 2018 kan der i boformer med sikrede afdelinger træffes afgørelse om 

undersøgelse af, hvilke effekter den anbragte har på sin person, når det skønnes 

nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, herunder for at forebygge 

eller forhindre kriminalitet. 

 

Bestemmelsen skaber mulighed for undersøgelse af overflader på den anbragte per-

sons krop for effekter. Personalet kan for eksempel undersøge, om en person har en 

lommekniv i strømperne eller et usb-stik, der indeholder børnepornografi, sat fast med 

hæfteplaster på sin person. 

 

For personer, som har domsvilkår om overvåget adgang til telefon og internet, skaber 

bestemmelsen f.eks. mulighed for, at personalet kan undersøge, om den anbragte 

opbevarer en mobiltelefon eller et simkort, så det kan sikres, at den strafferetlige afgø-

relse udmøntes efter sit formål. 

 

Undersøgelsen af, hvilke effekter en anbragt har i sin besiddelse på sin person, kan 

have karakter af legemsbesigtigelse, der ikke kræver egentlig afklædning, men f.eks. 

opknapning af en skjorte eller opsmøgning af et ærme for at se efter skjulte effekter. 

 

Derudover kan der også foretages en nærmere undersøgelse af den anbragte, der 

kræver afklædning, hvor beføling af legemet er et led i selve undersøgelsen. Persona-

let kan ikke undersøge den anbragte persons kropsåbninger. 

 

Mulighed for åbning og kontrol af post til den anbragte 

Fra den 1. april 2018 kan der uden retskendelse træffes afgørelse om åbning og kon-

trol af post til anbragte i boformer efter servicelovens § 108 med sikrede afdelinger.  

 

Det er en betingelse for at gennemføre indgrebet, at det skønnes nødvendigt af or-

dens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, herunder for at forebygge eller forhindre kri-

minalitet. Åbning og kontrol af post kan således alene foretages ved mistanke om, at 
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posten indeholder effekter, der kan true ordenen eller sikkerheden i boformen eller 

bruges til at begå ny kriminalitet. 

 

Indgrebsmuligheden omfatter alene fysisk post, dvs. fysiske breve og pakker. Der 

gives ikke adgang til, at personalet kan læse den anbragtes breve, men alene åbne 

brevene for at tjekke om brevet indeholder ulovlige genstande, som f.eks. euforise-

rende stoffer.  

  
Mulighed for undersøgelse og opbevaring af effekter for besøgende 

Fra den 1. april 2018 kan der træffes afgørelse om undersøgelse af effekter, herunder 

tasker og pakker, som besøgende til anbragte bringer ind i en boform med sikrede 

afdelinger. Det er en betingelse for at gennemføre indgrebet, at det skønnes nødven-

digt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn, herunder for at forebygge eller for-

hindre kriminalitet. 

 

Undersøgelsen kan bestå i visitation af det tøj, som den besøgende er iført ved frem-

mødet, og nærmere undersøgelse af den besøgendes yderbeklædning og medbragte 

effekter. Denne form for visitation kan foretages ved at klappe og beføle uden på tøjet, 

hvorved det kan undersøges, om den besøgende har effekter gemt i tøjet, i lommerne 

eller på kroppen under tøjet. En sådan visitation skal i givet fald foretages af personale 

af samme køn som den besøgende. 

 

Visitation af den besøgendes tøj kan endvidere foretages ved, at den besøgende op-

fordres til at fremvise genstande, som den pågældende har i lommer m.v. Der vil lige-

ledes kunne foretages en nærmere undersøgelse af den besøgendes medbragte ef-

fekter, herunder tøj, som den besøgende ikke er iført. Den nærmere undersøgelse af 

den besøgendes yderbeklædning og medbragte effekter kan bestå i gennemsyn og 

undersøgelse af lommer, tasker m.v., ligesom lommer og tasker m.v. kan tømmes 

med henblik på eftersyn af indholdet. 

 

Det er forudsat, at undersøgelse af effekter, som den besøgende bærer på sin krop, 

alene kan foretages, hvis der i det enkelte tilfælde er en begrundet mistanke om, at 

den besøgende vil foretage indsmugling. Der foreligger begrundet mistanke, når per-

sonalet har en begrundelse for mistanken. En sådan begrundelse kan for eksempel 

være, at personalet har set den besøgende lægge en kniv ned i sin lomme. Der stilles 

således højere krav til mistanken ved undersøgelse af effekter, som den besøgende 

bærer på sin krop, end ved undersøgelse af effekter, som den besøgende ikke bærer 

på sin krop. 

 

Undersøgelse kan ikke indebære afklædning. Hvis den besøgende nægter at lade 

sine effekter undersøge, kan undersøgelsen ikke gennemtvinges. Personalet kan i 

disse tilfælde afvise besøget. 
 

Mulighed for brug af afskærmningslokale 

Fra den 1. april 2018 kan der træffes afgørelse om, at anbragte i boformer med sikre-

de afdelinger skal anbringes i et afskærmningslokale, når der er overhængende fare 

for, at den pågældende skader sig selv eller andre. 

 

Anbringelse efter bestemmelsen skal ske i et særskilt lokale, der er indrettet til formå-

let. Den anbragtes eget værelse kan således ikke udgøre et afskærmningslokale. 

Lokalet skal være indrettet således, at det er egnet til, at der kan opholde sig fysisk 

udadreagerende beboere. Lokalet må f.eks. ikke indeholde effekter, som beboeren 

kan anvende til at skade sig selv eller andre med. 

 

Anbringelsen skal være så kortvarig som mulig og må ikke udstrækkes ud over to 

timer. Anbringelsen skal bringes til ophør straks, når betingelserne for at gennemføre 

indgrebet ikke længere er til stede. Der kan således være tilfælde, hvor den anbragte 
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person for eksempel efter en halv time falder til ro, og der dermed ikke længere er 

grundlag for at gennemføre indgrebet. 

 

Indgrebet forudsætter, at det er forsvarligt og ikke indebærer en sundhedsmæssig 

risiko for den anbragte, og at den anbragte ikke er selvmordstruet. Derudover er det 

en forudsætning, at den anbragte har tilkaldemuligheder fra afskærmningslokalet, som 

den pågældende er i stand til at betjene, og at personalet via disse kan tilkaldes, samt 

at den anbragte har adgang til toilet og vand, og at der iværksættes jævnlig overvåg-

ning i det tidsrum, hvor den pågældende er låst inde. Jævnlig overvågning kan f.eks. 

være hvert 10. minut. Såfremt der er tale om en affektpræget beboer, skal et persona-

lemedlem opholde sig ude foran afskærmningslokalet under hele anbringelsen, så 

personalemedlemmet kan føre hyppige tilsyn og vurdere de lyde, der eventuelt udgår 

fra afskærmningslokalet. Afskærmningslokalet skal være udstyret med et vindue, så 

personalet kan føre tilsyn med den anbragte uden at skulle åbne døren ind til af-

skærmningslokalet. 

 

Opdatering af vejledning 

 

Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for 

voksne, herunder pædagogiske principper, vil blive opdateret med de nye indgrebs-

muligheder ved førstkommende relevante lejlighed. Indtil da henvises til bemærknin-

gerne til lovforslaget (L 119). 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Hanne Stig Andersen 

Kontorchef 


