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Deltagerne havde på forhånd haft 
mulighed for at indsende juridiske 
spørgsmål, som Dorthe Buus havde 
forberedt svar til. Seminaret bar 
præg af en ivrig spørgelyst. Spørgs-
målene var meget forskellige og 
specifikke i forhold til konkrete pro-
blemstillinger, som seminarets delta-
gere stod over for, eller mødte i 
hverdagens arbejdssituationer. 
 
Det er tankevækkende, at magtan-
vendelsesreglerne endnu kan give 
anledning til så mange spørgsmål og 
gråzoneområder, som det fortsat er 
tilfældet. Flytning uden samtykke, 
brugen af chip, alarmmåtter general-
fuldmagt og værgemål var nogle af 
de emner, som blev berørt i løbet af 
de to timer, seminaret varede. 
 
Dorthe Buus forklarede, at udgangs-
punktet i spørgsmål om brug af 

magtanvendelsesreglerne er: Om 
borgeren har handleevnen i behold – 
og dermed har retten til selvbestem-
melse, – eller om handleevnen er 
læderet i en sådan grad, at der er 
retslig grundlag for indgriben på 
grund af omsorgspligten. 
 
Seminaret rundede også problem-
stillingen: Det juridiske tomrum en 
ægtefælles sættes i, i forbindelse 
med aflastning, når den demente 
ægtefælle nægter at blive aflastet. 
Det er en svær situation at håndtere, 
men det kan i disse situationer være 
nødvendigt, at ty til tvangsaflastning 
ud fra begrundelsen om, at borgeren 
ikke kan klare sig selv i hjemmet. I 
øvrigt blev det præciseret at general-
fuldmagter ikke kan anvendes i for-
bindelse med aflastning, idet den 
aflastede borger skal give sit sam-
tykke hertil. Dorthe Buus forklarede 

at generalfuldmagter primært anven-
des i forbindelse med en borgers 
økonomi og lignende forhold.  Gene-
ralfuldmagter er anvendelige indtil 
borgeren protester, derefter træder 
lovgivningen om magtanvendelse i 
kraft. 
 
Seminaret rundede også sagsbe-
handlingstiden for en magtanvendel-
sessag. Det opleves som urimelig 
lang tid fra en sag opstartes, til der 
er truffet beslutning om magtanven-
delse.  Seminardeltagerne drøftede 
om demenskoordinatorer, som fag-
personer, kan blive bedre til at rea-
gere hurtigere, så egen sagsbe-
handling bliver mere effektiv. Ofte 
mangler dokumentation fra kommu-
nens side. Plejepersonalet kan lige-
ledes blive bedre til at dokumentere 
skriftligt, når der er behov for magt-
anvendelse. 

Seminarer ved DKDKs Årskursus  
 
Under Årskurset 2010 blev der afholdt syv seminarer. Seminarreferaterne er hovedsagligt refereret af DKDK´s 
tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer og regionsrepræsentanter. Referaterne er efterfølgende redige-
ret af DKDK´s sekretariat. 

Seminar 1 - ”Den juridiske spørgetime”  
Dorthe Vennemose Buus, cand. Jur., Ph.d., juridisk fagkonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens. 

Tina Jørgensen holdt et interessant 
seminar om strategi for kompetence-
udvikling, herunder hvordan kompe-
tenceudvikling skal målrettes? Gra-
den af specialisering af fagpersona-
let og til glæde for hvem? Samt hvil-
ke personalegrupper der skal inddra-
ges i en langsigtet strategi? 
 
Kampen om kompetencer 
I dag foregår der en kamp om kom-
petencer. Dette skyldes ikke mindst, 
at der med tiden er kommet en efter-
spørgsel på flere, og mere komplek-
se kliniske kompetencer. Endvidere 
er der en tendens til et øget fokus på 
hverdagsrehabilitering, samt sund-
hedsfremme- og forebyggelse. Disse 
faktorer indebærer at den skriftlige 
og mundtlige kommunikation og for-
midling er kommet i højsædet, sam-
tidig med at der er et øget behov for 
koordinering. 
 
Hvilken virkelighed skal vi kompe-
tenceudvikle i? 
Virkeligheden i dag er, at der er op-
gaver nok og der er en tendens til at 

de bliver mere og mere komplekse. 
Endvidere er det ikke noget nyt, at 
riget i øjeblikket fattes penge. I den-
ne forbindelse kom Tina Jørgensen 
også ind på, at de traditionelle orga-
nisationsformer er i opbrud, blandet 
andet i forhold til de funktionsbæren-
de enheder og spørgsmålet om spe-
cialister kontra generalister. Sidst 
men ikke mindst kom Tina Jørgen-
sen ind på problemstillingerne i for-
hold til nu og i fremtiden. 
 
Hvad ved vi? 
Alle kommuner har et tilbud om de-
mensuddannelse og som det er nu, 
tilbydes medarbejdere på ældreom-
rådet minimum 2 dages efteruddan-
nelse. I forhold til uddannelsestilbud, 
udvikler størstedelen af kommuner 
egne uddannelsestilbud til fagperso-
nalet. Dog er der mange uddannel-
sesinstitutioner som udbyder forskel-
lige former for efteruddannelse i de-
mens, eksempelvis AMU-systemet, 
som udbyder forskellige forløb. I 
denne forbindelse nævnte Tina Jør-
gensen, at vi dermed sender en stor 

andel af ressourcerne tilbage til sta-
ten. 
 
Tina Jørgensen viste resultaterne fra 
en undersøgelse som var ganske 
overraskende. Undersøgelsens re-
sultater påviste, at der for nyuddan-
nede social- og sundhedshjælpere 
og nyuddannede social- og sund-
hedsassistenter var henholdsvis 
67% og 92% der mente, at disse kun 
i nogen grad har de kompetencer, 
der matcher de opgaver som de skal 
varetages. Når der i stedet fokuse-
res på, hvor stor en andel af de ny-
uddannede som har brug for efterud-
dannelse er det for over 50% af soci-
al- og sundhedshjælperne samt 33% 
for social- og sundhedsassistenter-
ne.  Afslutningsvist påviste undersø-
gelsen, at når det kommer til de ny-
uddannedes faglige kompetencer, 
mener 67% at det primært er både 
faglige og personlige kompetencer, 
hvor det for 42% primært er de fagli-
ge hos social- og sundhedsassisten-
terne. 

Seminar 2 – Strategi for kompetenceudvikling 
Tina Jørgensen, chefkonsulent, Kommunernes Landsforening 


