
Selvbestemmelse 
Medbestemmelse og 

Brugerinddragelse  



Definitioner

• Selvbestemmelse, det vil sige retten til at bestemme over sig selv og 
sit eget liv.

• Medbestemmelse, det vil sige retten til at bestemme sammen med 
andre. 

• Brugerinddragelse, det vil sige retten til at blive inddraget i 
beslutningsprocesser i relation til tildeling og indhold af sociale 
ydelser 



Brugerinddragelse, brugerindflydelse, 
selvbestemmelse
BRUGERINDDRAGELSE
Brugerens synspunkter sikres 
og inddrages i 
tilrettelæggelsen og
beslutninger om det tilbud, 
brugeren benytter sig af. 
Men synspunkter alene 
påvirker ikke nødvendigvis de 
afgørelser, der træffes. 
Brugerinddragelse
handler om, hvordan og 
hvornår brugeren bliver 
spurgt eller hørt
– altså inddraget.

BRUGERINDFLYDELSE
Brugerens synspunkter har 
reel betydning i praksis, og 
han eller
hun er med til at træffe 
beslutninger
om tilrettelæggelsen af det
tilbud, han eller hun 
modtager.
Brugerindflydelse handler 
om, hvor meget brugeren er 
med til at bestemme i 
praksis – altså i hvor
høj grad brugeren har reel
indflydelse.

SELVBESTEMMELSE
En bruger er også en borger, 
som har ret til at bestemme 
over
sine private forhold. 

Selvbestemmelsesret
handler om, at alle
mennesker - som 
udgangspunkt
- har ret til at bestemme over 
deres økonomi og personlige 
forhold.



Borgerrettigheder / Brugerrettigheder
BORGERRETTIGHEDER:
SELVBESTEMMELSE OG MEDBESTEMMELSE
• Selvbestemmelse og medbestemmelse er 

fundamentale
borgerrettigheder.
• Selvbestemmelse handler om retten til at 

bestemme over sig selv og sit liv. I hjemmet er 
selvbestemmelsesretten suveræn, her kan 
man gøre stort set, hvad man vil.

• Medbestemmelse er retten til indflydelse delt 
med andre, og man skal typisk indgå 
kompromisser. I en familie deler man fx 
beslutningsretten med sin kæreste, børn 
og/eller sine forældre. På bosteder deler man 
beslutningsretten omkring fx fælles arealer 
med de øvrige beboere, mens man på 
væresteder i fællesskab fx kan udarbejde 
regler for, hvordan man må opføre sig på 
stedet.

• Mer overordnet har vi alle medbestemmelse 
på det danske samfund via vores stemmeret 
ved fx folketings- og kommunalvalg.

BRUGERRETTIGHEDER:
BRUGERINDFLYDELSE OG BRUGERINDDRAGELSE

• Ret til inddragelse og indflydelse 
knytter sig specifikt til de 
situationer, hvor borgeren også 
er bruger af et socialt tilbud. Det 
kan fx være indflydelse på den 
hjælp, vedkommende får på et 
botilbud, et herberg, et 
værested, via en kontaktperson, 
hjemmehjælp, økonomisk støtte, 
et uddannelsestilbud eller 
beskæftigelsesvejledning.



Borgerrettigheder/Brugerrettigheder

• Pædagoger og andre professionelle i de sociale tilbud har ansvar for 
at tage brugernes rettigheder – som både borgere og brugere –
alvorligt og integrere dem som en naturlig del af den hjælp og støtte, 
som ydes.

• Det er en del af den pædagogiske opgave. 

• At arbejde med brugerindflydelse i de sociale tilbud handler derfor 
om at skabe kultur og rammer, som understøtter brugernes 
muligheder for at udøve både bruger- og borgerrettigheder.



Lovgivning på området 
den europæiske konvention om menneskerettigheder

• Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er en del af dansk lovgivning.
Konventionen fastsætter
nogle grundlæggende rettigheder, en af disse (konventionens artikel 8) lyder sådan:
• Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin 

korrespondance.
• Selvbestemmelsesretten er en del af den beskyttelse af privatlivet, som denne 

regel (artikel) handler om.
• Staten har forpligtet sig til at sikre, at offentlige myndigheder respekterer 

borgernes privatliv både ved ikke selv at krænke borgernes privatliv og ved at
sørge for, at borgere ikke krænker hinandens privatliv.



Lovgivning på området
grundloven 

Grundlovens regler om frihedsrettigheder skal ligeledes i nærmere 
bestemte situationer værne om borgernes ret til at bestemme over 
egne forhold. 

Reglerne er således ment som en beskyttelse af vilkårlige indgreb i 
disse forhold fra statens side. 

Det er regler om retten til frit at kunne bevæge sig, privat ejendomsret,
brevhemmelighed, forsamlingsfrihed osv.



FN’S KONVENTION FOR PERSONER MED 
HANDICAP

Formålet med denne konvention er at fremme, beskytte og sikre 
muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod 
med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. 
Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, 
psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil 
med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage 
isamfundslivet på lige fod med andre.



Retten til at bestemme over sit private liv

• Således har en borger med handicap ret til at bestemme over sit 
private liv, men han eller hun har måske brug for andres hjælp for 
reelt at kunne udnytte denne rettighed.



Et eksempel

• Laila bor i et botilbud og ønsker spontant at gå i biografen en aften. 
Hun har selvfølgelig ret til at bestemme, hvad hun vil lave om aftenen, 
og hvad hun vil bruge sine penge til. 

Det er en del af selvbestemmelsesretten, som skal respekteres, fordi det 
er en borgerlig rettighed. Men hvis hun har brug for social hjælp 
(ledsageordning, støtteperson) til at udføre sine planer, så er der tale 
om en social rettighed, som ”blot” hen ad vejen skal opfyldes, så 
borgere med handicap ikke diskrimineres.



Lovgivning 

Det kan således i praksis være vanskeligt at udnytte grundlæggende 
rettigheder som fx selvbestemmelsesretten i forhold til sit private liv, 
når man har brug for offentlig hjælp til formålet. 

Kommunale serviceniveauer kan bliver en udfordring i forhold til retten 
til ikke at blive diskrimineret på grund af handicap. 

Men offentlige myndigheder har pligt til at inddrage overvejelser om
handicapdiskrimination i hver eneste afgørelse, når der er tale om 
social hjælp til borgere med handicap.



SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORGSPLIGT

• Retten til respekt for sit privatliv og hermed selvbestemmelsesret 
gælder for alle borgere. Det betyder, at også borgere med ganske 
alvorlig psykisk svækkelse skal sikres beskyttelse af retten til 
selvbestemmelse.

• Det er selvsagt en udfordring, da ubetinget beskyttelse af retten til at 
bestemme over sit private liv indebærer en risiko for, at nogle af de 
allersvageste borgere kan blive udsat for omsorgssvigt,



SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORGSPLIGT

• Det er selvsagt en udfordring, da ubetinget beskyttelse af retten til at 
bestemme over sit private liv indebærer en risiko for, at nogle af de 
allersvageste borgere kan blive udsat for omsorgssvigt, hvis d bruger 
deres ret til selvbestemmelse til at træffe beslutninger, som i nogle 
tilfælde kan være uhensigtsmæssige eller endda direkte skadelige for 
dem selv.

Det kan give nogle dilemmaer for de medarbejdere, som både skal 
drage omsorg for disse borgere og sikre deres ret til selvbestemmelse.



SELVBESTEMMELSESRET OG OMSORGSPLIGT

Forestil dig, at du fx arbejder med at yde pædagogisk støtte og hjælp til 
disse personer, som alle har betydeligt nedsat psykisk funktionsevne:
• Erik lider af KOL og har gerne ild i en smøg hele dagen.
• Frida vil ikke have klippet tånegle og kan derfor ikke længere passe 

sine sko.
• Gudrun ligger i sin seng det meste af dagen med ryggen til verden –

hun er våd af tis og vil hverken vaskes eller ud af sin seng.
• Janus elsker sin knallert, men han har ingen forståelse for 

færdselsregler.



Omsorgspligt 

DEN OFFENTLIGE OMSORGSPLIGT
Serviceloven indeholder regler om de sociale myndigheder spligt til at undgå 
omsorgssvigt og i visse tilfælde med mulighed for at gennemtvinge hjælpen 
med fysisk magt. Reglen om de sociale myndigheders pligt til at undgå 
omsorgssvigt findes i Servicelovens §
82, stk.1, som lyder:
• Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse 

med formålet, jf. § 81, til personer med betydelig nedsat psykisk 
funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om 
der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved 
brug af fysisk tvang.



ADGANGEN TIL OMSORGSMAGT

• Reglerne omhandler:
Installering af alarm- og pejlesystemer ved farlige situationer
tilbageholdelse i og tilbageførsel til boligen ved farlige situationer
Fysisk fastholdelse i akutte farlige situationer
Fysisk fastholdelse i få udvalgte situationer i forbindelse med hygiejne
Fastspænding med stofseler for at undgå alvorlige faldskader
Flytning til botilbud mm., når borgeren ikke er i stand til at give et 
informeret samtykke til flytningen.



Hvornår kan oplysninger deles?

- Ved hjemmel i lov
- samtykke



Samtykke og fuldmagt 
• Borgeren kan samtykke til, at personalet må involvere pårørende
• Krav til samtykke
- Frivilligt 
- Informeret 
- Specifikt

• Generalfuldmagt
• Generalfuldmagt er en form for vedvarende fuldmagt. 
Den oprettes med henblik på, at den skal træde i kraft den dag, man ikke længere selv kan varetage sine 
anliggender. På denne måde kan man udstrække sin mulighed for selvbestemmelse til at gælde også eftertab af 
handleevne.

• En generalfuldmagt kan blandt andet indeholde en bestemmelse om, hvem der skal varetage ens forhold 
den dag, man ikke længere selv kan. Generalfuldmagten kan omfatte såvel personlige som økonomiske 
forhold.



Serviceloven § 124 magtanvendelse 
1. § 124 
2. 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.
3. Stk. 2. 
4. 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.
5. Stk. 3. 
6. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal 

disse anvendes.
7. Stk. 4. 
8. 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.
9. Stk. 5. 
10.Indgreb efter § 126 kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af regionen eller af de private leverandører, der efter kommunal 

visitation yder service over for den pågældende, jf. § 124 a. Det påhviler kommunalbestyrelsen at vejlede private leverandører af 
service om betingelserne for at foretage indgreb i medfør af § 126, herunder om kravet om indberetning, jf. § 136. I tilbud 
etableret af regionsrådet påhviler vejledningsforpligtelsen efter 2. pkt. regionsrådet.

https://danskelove.dk/serviceloven/126
https://danskelove.dk/serviceloven/124a
https://danskelove.dk/serviceloven/126
https://danskelove.dk/serviceloven/136


Pårørendes rettigheder

• Udgangspunkt:
- Selvbestemmelse for borgeren
- Tavshedspligt for tilbuddet
- Regler om samtykke

• Pårørende kan få kompetence via:
- Værgemål
- Gyldige aftaler



Typer af værgemål
• Grundlæggende om værgemål 

• Det væsentligste for jer, som pårørende er at vide hvilke typer af værgemål, der findes og hvad de konkrete værgemål indebærer. 

• Typer af værgemål: 
• Almindeligt værgemål, jf. værgemållovens § 5 
• a. Borgeren er myndig, men får beskikket en hjælpeperson til at varetage de forhold, 

som borgeren ikke selv kan klare 
• b. Værgemålet kan enten angå økonomiske eller personlige forhold eller begge dele 
• c. Værgemålet kan begrænses til at angå bestemte økonomiske (bestemte aktiver 

eller anliggender) eller bestemte personlige forhold 
• d. Borgeren er ikke frataget den retlige handleevne 
• e. Værgemålet kan tidsbegrænses, jf. værgemållovens § 8 – OBS på om værgemålet 

er udløbet 

• samværgemål

• Der kan iværksættes samværgemål for en person, der på grund af uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand, har behov for hjælp til at administrere sin 
formue eller varetage andre økonomiske anliggender  Samværgemålet kan begrænses til at angå bestemte økonomiske aktiver eller anliggender  Der kan ikke iværksættes 

  



Værgemål med fratagelse af den retlige 
handleevne jf. værgemållovens 6 

• a. Borgeren er ikke myndig 
• b. Borgeren kan ikke selv forpligte sig økonomisk eller indgå en 

retshandel 
• c. Værgen kan eksempelvis søge om aktindsigt på borgerens vegne 
• d. Det er værgen der fx skriver under på en lejekontrakt, opretter en 

bankkonto mv. 
• e. Værgen kan inddrages i tilsynsarbejdet, fx til at udtale sig på vegne 

af borgeren i forhold til trivsel i tilbuddet 



Samværgemål

• Der kan iværksættes samværgemål for en person, der på grund af 
uerfarenhed, svækket helbred eller anden lignende tilstand, har 
behov for hjælp til at administrere sin formue eller varetage andre 
økonomiske anliggender. Samværgemålet kan begrænses til at angå 
bestemte økonomiske aktiver eller anliggender. Der kan ikke 
iværksættes samværgemål vedrørende personlige forhold.

• Det er en forudsætning for at iværksætte samværgemål, at den 
pågældende selv ønsker værgemålet iværksat. 



Tavshedspligt 

• Straffelovens § 152

• Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som 
uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil 
den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med 
bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

• Overfor pårørende
• Overfor socialtilsynet
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