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Servicelovens regler om magtanvendelser bygger på det enkelte 
menneskes ret til selvbestemmelse og har til formål at begrænse 
magtanvendelser mest muligt. Men som socialpædagog kan man 
komme ud for situationer, hvor man kan være nødt til at gribe ind 
over for en borger. Derfor er forebyggelse af magtanvendelser 
en vigtig faglig opgave, der handler om at udfordre sin vante 
tænkning og se en given situation på ny. At gøre brug af 
magtanvendelser fører dog ofte en række etiske problemstillinger 
med sig; for hvilke beslutninger må man helt præcist træffe på 
en borgers vegne? Og hvordan kan man vide sig sikker på, at en 
mindre indgribende foranstaltning ikke ville være nok?

Spørgsmål som disse vil såvel praktikere som forskere tage 
op på konferencen, der er planlagt af koordinationsgruppen 
i fagligt selskab om mennesker med fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser i boenheder.

Mennesker med fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser i boenheder



MOTIVATIONSARBEJDE 

v/ Per Revstedt

Per Revstedt vil i sit oplæg pege på, at mødet mellem 
socialpædagog og borger har to vigtige dimensioner.  
På den ene side er socialpædagogens mål med sit arbejde 
at styrke borgernes selvstændighed og udvikling. På den 
anden side har man en formel, juridisk opgave i at sikre,  
at magtanvendelser sker på en korrekt måde. I oplægget 
vises forskellige måder at håndtere de to opgaver på  
en god og hensigtsmæssig måde. Der findes blandt  
andet en ”beskyttelsesdragt” bestående af fire forhold,  
som socialpædagogen kan bruge med henblik på altid  
at se en mening i sit arbejde, uanset hvordan en 
magtanvendelse vurderes.

Per Revstedt er psykolog og psykoterapeut og har 40 års 
erfaring i arbejdet med latent motiverede borgere. Han har 
udviklet en teori og metodik i arbejdet med borgere, som ikke 
forekommer motiverede for at lave om på deres tilværelse.

AUTONOMIBEGREBET I 
EN PÆDAGOGISK RAMME  

v/Bo Hejlskov Elven

Magt handler altid om begrænsning af autonomi. Autonomi 
er en grundlæggende menneskerettighed, så vi skal 
være meget bevidste om, hvordan vi forholder os til 
medbestemmelse, selvbestemmelse, selvstændighed og 
brug af magt, som alle handler om autonomi. Oplægget 
vil handle om, hvordan vi kan forstå autonomibegrebet 
i en pædagogisk ramme og forholde det både til 
magtanvendelser og den pædagogiske opgave. Oplægget 
udgår fra rettighedsfilosofien men med begge fødder på 
jorden i en pædagogisk virkelighed. 

Bo Hejlskov Elvén er psykolog og forfatter med mange års 
erfaring af arbejde med at mindske magtanvendelser. Bo 
indgår i en forskergruppe på Birmingham City University.

OPLÆG I PLENUM
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PROGRAM 
9.00  Morgenmad og indskrivning

9.30:  VELKOMST  
 v/ Marie Sonne, forbundsnæstformand 
  
9.35: PRÆSENTATION AF DAGEN
 v/ konferencier Tue Anders 

Johansson 

9.45: MOTIVATIONSARBEJDE
 v/ Per Revstedt

10.45:  PAUSE

11.00:  FØRSTE SESSION
 Vælg mellem én af tre sessioner: 

 1. Erfaret magt v/ Stine Grønbæk Jensen 
 2.  Magtanvendelser på Autisme Center 

Vestsjælland v/ Winnie Thorsø  
og Zenel Koko

 3. Metoder og etik v/ Søren Holst

12.00:  FROKOST 

12.45:  ANDEN SESSION

13.45:  PAUSE 

14.00:  AUTONOMIBEGREBET  
 I EN PÆDAGOGISK RAMME
 v/ Bo Hejlskov Elven

15.15: AFSLUTNING 
v/koordinationsgruppen  
og konferencier Tue

15.30:  TAK FOR I DAG!
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1.ERFARET MAGT
V/ Stine Grønvæk Jensen

Ifølge Grundloven er den personlige 
frihed ukrænkelig. Men for mennesker 
med psykiske funktionsnedsættelser 
har der altid været indskrevet 
undtagelser i den gældende lovgivning. 
I starten af det tyvende århundrede 
var undtagelserne vidtgående, men 
også i dag, hvor gruppen modtager 
hjælp efter Serviceloven, er der 
indskrevet særregler, som blandt 
andet muliggør fastholdelser i 
akutte situationer. På baggrund af 
et forskningsprojekt med fokus på 
beboernes erfaringer vil oplægget 
blandt andet berøre spørgsmålene: 
Hvordan skaber beboerne mening 
med situationer, hvor de fastholdes? 
Hvilke muligheder har de for at gøre 
brug af deres rettigheder? Hvordan 
væver fastholdelser sig sammen med 
følelser og selvfølelser? Hvordan kan 
mønstre med vold og fastholdelser 
brydes? Og hvad kan vi lære af at lytte 
til de mennesker, som har erfaret 
fastholdelser på egen krop?

Stine Grønbæk Jensen er antropolog 
og Ph.d. og arbejder pt. på et 
forskningsprojekt om erfaringer 
med selvbestemmelse, omsorg og 
magtanvendelse blandt beboere på 
botilbud for udviklingshæmmede.

3. MAGTANVENDELSER 
PÅ AUTISME CENTER 
VESTSJÆLLAND 

På Autisme Center Vestsjælland skal 
alle medarbejdere på uddannelse i 
social-kognitive udviklingsforstyrrelser 
med henblik på at skabe et fagligt 
fællesskab med ekstra viden om 
målgruppen. Målgruppen består både 
af skoleelever samt børn og voksne 
i dag-, aflastnings- og botilbud, som 
har autismediagnosen til fælles, og 
som derudover kan have forskellige 
tillægsdiagnoser og andre udfordringer. 
Med det faglige fællesskab og den 
viden, som det har ført med sig, har 
Autisme Center Vestsjælland formået at 
nedbringe antallet magtanvendelser. I 
oplægget fortæller to socialpædagoger 
fra ACV om, hvordan de i praksis har 
opnået dette.

De to oplægsholdere er ansat 
på henholdsvis skoleområdet og 
døgnområdet i voksenregi, hvorfor 
oplægget vil tage udgangspunkt deri.

2. METODER OG ETIK 
V/ Søren Holst

Kravet om evidens i det sociale 
arbejde har medført, at der lanceres 
flere og flere standardiserede 
metoder i arbejdet med vores 
svageste borgere. Ofte udvikles disse 
metoder i én kontekst og anvendes 
derefter i andre. Oplægget tager 
udgangspunkt i afhandlingen ”Mellem 
Topstyring og Improvisation”, hvor 
der fokuseres på anvendelsen af 
metoder til voldsforebyggelse og 
konflikthåndtering på den sikrede 
institution Kofoedsminde. Hvordan 
bidrager metoderne til en kvalificering 
af det socialpædagogiske arbejde 
med domfældte udviklingshæmmede? 
Hvilke etiske problemstillinger og 
konflikter skal man være opmærksom 
på, når man anvender metoder og 
koncepter i arbejdet med mennesker? 
Og endelig: Hvem er det meningen at 
standardiserede metoder skal hjælpe?

Søren Holst er Ph.d., cand.scient.
soc og ansat som forsknings- og 
udviklingskonsulent på Kofoedsminde. 
Han har ti års erfaring som VISO 
specialist med fokus på mennesker 
med udviklingshæmning og 
udfordrende adfærd.

SESSIONER

HVORNÅR MANDAG D. 21. SEPTEMBER 2020 KL. 9.30-15.30 

STED Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

TILMELDING  TILMELD DIG HER 

PRIS 300 kr. 

TILMELDINGSFRIST Fredag d. 14. august 2020

I tilfælde af, at konferencen aflyses grundet Covid-19-situationen  
tilbagebetales tilmeldingsbeløbet.

*Bemærk, at der er et begrænset antal pladser til konferencen
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https://sl.dk/nyt/arrangementer/arrangement/fagligt-selskab-konference-magten-i-et-etisk-og-praktisk-perspektiv/36f2edf4-c078-ea11-a94c-2818787d2485

