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Jyderup d. 21.09.17

Retningslinjer omkring behandling af
magtanvendelser – Lov om voksenansvar.
Indledning.
Denne vejledning forklarer de gældende retningslinjer og
den lovgivning som vore steder og dermed medarbejdere
er underlagt når vi kommer i situationer hvor magtanvendelser er absolut påkrævet og
uundgåelige.
På Søbæk arbejder vi med forskellige målgrupper & aldersgrupper og der er derfor forskel på
hjemmel grundlag ift. behandling af magtanvendelse alt efter om vi taler om magtanvendelser på
vore Opholds & Bosteder eller magtanvendelser i skoletiden
Dette forklares nedenfor.

Grænseflader – Loven.
Når vi taler om magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten så er der forskel alt efter om
magtanvendelsen foregår på Opholdsstederne eller i skoletiden.
Herunder kan i se hvilke regler der aktuelt gælder.

 Lov om voksenansvar for anbragte børn & unge.
Gælder for vore anbragte børn og unge under 18 år som er i foranstaltning på et af vore
Opholds og bosteder (Kun børneområdet). Loven gælder tillige for unge over 18 år, hvis den
pågældende er anbragt i henhold til en strafferetlig dom eller kendelse.
Nyttige link hjemmelgrundlag.
Lov om socialtilsyn
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=181626
Bekendtgørelse til Lov om voksen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185555nsvar
Vejledning til Lov om voksenansvar.
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=186037
Lov om social service
Link til Lov om Social service. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på
sikrede afd. Kapitel 24 §123
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183958
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 Lov om socialservice § 124 + §126 samt §126a
Gælder for voksne over 18 år på vore bosteder.
Nyttige link hjemmelgrundlag.
Lov om Social service. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på
sikrede afd. Kapitel 24 §124 + §126 + § 126a
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183958
Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten
over for voksne.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183611
Indberetning af magtanvendelser på voksenområdet
Link https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse/indberening

 Lov om Folkeskole §52.1
Gælder for Magtanvendelser på grundskoleelever der sker i skoletiden. Reglerne følger af Lov
om folkeskole § 52, 1. pkt. jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014. ” Bekendtgørelse om
fremme af god orden i folkeskolen”. Altså samme regler som andre elever i folkeskolen.
Lov om folkeskole §52 + §52a
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182008
Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=163975
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Etiske retningslinjer ansatte skal respektere ifm. Magtanvendelse på Søbæk.
▪

På Søbæk SKAL gældende love og regler altid overholdes.
Regler og love kan og må ikke gradbøjes. Fortolkningsspørgsmål rettes til Filler / tilsynet.

▪

Ansattes skal selv holde sig ajour om stedets retningslinjer og gældende lovgivning og have
kendskab til muligheder / begrænsninger/ formål.

▪

Ansatte må kun udføre magtanvendelse hvis det er absolut nødvendigt.
Magtanvendelser foretages altid afpasset med respekt og værdighed.
Ansatte er voksne positive forbilleder.

▪

Ansatte skal arbejde ift ” propertionalitetsprincippet” – ”mindsteindgrebsprincip og
”skånsomhedsprincippet”. Ansatte skal sikre at ansatte ikke konfliktoptrapper.

▪

Ansatte skal arbejde løsningsfokuseret med bevidstheden om at anvende Pædagogik og
omsorg fremfor magt og konsekvens.

▪

Ansatte skal kende til og overholde procedurer for indberetning og

▪

Ansatte skal i gruppe på teammøder reflektere magtanvendelser for at forebygge

Hvad er magtanvendelse!
Definition ”Magtanvendelser” kan defineres som ”Et fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten.
Et aktivt indgreb, som sættes i værk overfor personen som er et barn eller en ung, der aktivt
modsætter sig eller forholder sig passivt til et konkret tilbud eller opfordring”.
Ved fysisk magtanvendelse forstås, at barnet fastholdes og / eller føres væk fra stedet”.
Magtanvendelsen skal afpasses ud fra ” proportionalitets princippet” & ”mindsteindgrebsprincip og
”skånsomhedsprincippet”. Sagt med andre ord – en magtanvendelse SKAL altid stå i forhold til
situationen og ikke gå ud over det absolut nødvendige.
Magtanvendelse tilladt eller ikke tilladt
Magtanvendelse og et fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten i form af fastholdelse eller føren til
et andet opholdsrum kan kun finde sted, når det i den konkrete situation hvor det vurderes, at en
adfærd medfører, at fortsat ophold i fællesskabet er uforsvarlig, herunder om adfærden medfører
så store gener eller problemer for de andre børn og unge, at det ikke kan forsvares, at
vedkommende forbliver i fællesskabet. Hvis et barn eller en ung f.eks. har været voldelig, og
vedkommende stadig er stærkt ophidset, kan der være risiko for, at vedkommende igen handler
voldeligt. Hensynet til de andre børn og unge kan således i den konkrete situation indebære, at
vedkommende bør holdes fast og evt. føres til et andet lokale.
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Det er ikke tilladt på nogen måde, at anvende Magtanvendelse som en sanktion eller magtmiddel
Der er udtrykkeligt forbud mod legemlig afstraffelse, fiksering og ydmygende, hånende eller anden
Nedværdigende behandling. Ulovlig magtanvendelse kan være strafbar efter straffeloven.
Magtanvendelse må kun anvendes hvis barnet / den unge konkret er til fare for sig selv eller andre
og har en aktivt truende eller regulær voldelig adfærd. En Magtanvendelse er ligeledes, hvis det
besluttes at foretage undersøgelse af person eller opholdsrum.

Lov om voksenansvar ( Opholds & Bosteder – Børn under 18 år)
Lov om voksenansvar for anbragte børn.
På Opholds & Bostederne Søbæk gælder ” lov om voksenansvar ”
Disse regler gælder for anbragte børn og unge under 18 år. Loven gælder tillige for unge over 18
år, hvis den pågældende er anbragt i henhold til en strafferetlig dom eller kendelse.
” Lov om voksenansvar”. Loven erstatter den hidtidige magtanvendelsesbekendtgørelse over fra
anbragte børn og unge som er anbragt på vore Opholds & Bosteder.
Lovens formål §1 er at tydeliggøre at anbragte børn og unges har grundlæggende menneskerettigheder som skal respekteres, men fastsætter også retningslinjer for hvilke muligheder vore
medarbejdere har, når de i dagligdagen potentielt er nødsaget til at gribe ind, når det vurderes til at
være absolut nødvendigt.
Således præciseres muligheder for at gribe ind i barnets / den unges selvbestemmelsesret ved at
udføre egentlige fysiske magtanvendelser. Når loven hedder ”lov om voksenansvar” og ikke f.eks.
”lov om magtanvendelse” skyldes det lovgivers intention om at præcisere, at medarbejderne på
anbringelsesstederne på visse områder træder i barnets forældres sted i forhold til, at sikre barnet
dets grundlæggende rettigheder og sikre, at barnet får fornøden omsorg og hjælp til at udvikle sig
til et selvstændigt voksent individ.

Nyttigt link til Socialstyrelsens hjemmeside.
Her finder du.
- Guide til lov om voksenansvar
- Undervisningsmateriale der med fordel kan anvendes på teammøder.
- Regler for Registrering og indberetning.
Link.
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse-born-og-unge-1

Nyttigt link til Socialstyrelsens hjemmeside.
Her finder du.
Specifikke PowerPoint materiale som særskilt forklarer hver §
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse-born-og-unge1/undervisningsmateriale/Undervisningsmoduler%20om%20lovgivning
Dilemmafilm fra Socialstyrelsen
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/magtanvendelse-born-og-unge-1/dilemmafilm-og-cases
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Nedenfor er specifikt anført de § som er relevante for ansatte på Opholds & bostederne Søbæk.
Hver § beskriver de muligheder og begrænsninger der følger af lovgivningen.
§ 1. Formålet med loven
§ 2. Anvendelsesområder
§ 3. Ansvaret for at varetage den daglige omsorg overgår fra forældrene til personalet på
anbringelsessteder efter § 66, stk. 1, i lov om social service. Dette ansvar indebærer bl.a., at
plejefamilierne og personalet som led i varetagelsen af denne omsorg kan foretage nødvendige
indgreb i barnets eller den unges selvbestemmelsesret for at sikre barnets eller den unges
interesser, herunder sikre, at barnets eller den unges fysiske og psykiske behov opfyldes, og at
barnet eller den unge opbygger kompetencer til at indgå i sociale relationer, trives og modtager
læring.
Stk. 2. Omsorgen for et barn eller en ung skal varetages ud fra en konkret afvejning af barnets
eller den unges grundlæggende rettigheder og under hensyntagen til barnets eller den unges
alder, modenhed og funktionsevne samt under iagttagelse af proportionalitetsprincippet, jf. § 7.
Kapitel 2
Rammer for samvær ophold på anbringelsessteder
§4 Husorden.
Lederen af et anbringelsessted kan fastsætte en husorden, der angiver de nærmere regler og
retningslinjer for ophold på opholdsstedet. Stk. 2. Børn og unge, der er anbragt på et
anbringelsessted, som har fastsat en husorden, jf. stk. 1, skal gøres bekendt med denne.
§ 5. Anvendelse af rusmiddeltest med samtykke
Personalet på anbringelsessteder kan anvende en rusmiddeltest, når et barn eller en ung har et
misbrug eller der er konkrete grunde til at antage, at barnet eller den unge har indtaget rusmidler.
Barnet eller den unge skal forinden have afgivet et generelt samtykke til anvendelse af
rusmiddeltest. For børn under 12 år skal forældremyndighedsindehaveren have afgivet et generelt
samtykke til, at barnet i konkrete situationer kan samtykke til at aflægge en rusmiddeltest.
Stk. 2. Barnet, den unge og forældremyndighedsindehaveren skal informeres om reglerne for
aflæggelse af rusmiddeltest forud for afgivelse af generelt samtykke til anvendelse af
rusmiddeltest.
Stk. 3. Anvendelse af rusmiddeltest kan kun ske, når barnet eller den unge medvirker frivilligt
til aflæggelsen heraf.
Stk. 4. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om anvendelse af
rusmiddeltest efter stk. 1-3, herunder om fremgangsmåden og om krav til indholdet af samtykket.
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§ 6. Fysisk guidning. Personalet på anbringelsessteder kan fysisk guide et barn eller en
ung.
Stk. 2. Det er en betingelse for fysisk guidning efter stk. 1, at det vurderes at være nødvendigt af
hensyn til anbringelsesstedets ansvar for at varetage den daglige omsorg efter § 3 eller af hensyn
til tryghed og trivsel på anbringelsesstedet i tilfælde, hvor barnet eller den unge generer eller
udøver chikane over for de øvrige anbragte børn og unge, personalet, den kommunale plejefamilie
eller andre, der opholder sig på anbringelsesstedet.
§ 7. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på anbringelsessteder må kun ske
undtagelsesvis og må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk indsats.
Stk. 2. Forud for enhver form for magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten
skal personalet afsøge alle muligheder for at opnå barnets eller den unges frivillige medvirken til
en nødvendig foranstaltning.
Stk. 3. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal stå i rimeligt forhold til
det, der søges opnået. Er mindre indgribende foranstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes.
Stk. 4. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal udøves så skånsomt og
kortvarigt, som omstændighederne tillader, og med størst mulig hensyntagen til barnets eller den
unges personlige integritet. Der skal endvidere i magtanvendelsen eller indgrebet tages hensyn til
andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe. Fiksering og
ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt.
§ 8. Afværgehjælp
Personalet på anbringelsessteder kan kortvarigt fastholde eller føre et barn eller en ung væk fra en
situation, når det er nødvendigt for at afværge, at barnet eller den unge ødelægger eller
beskadiger ting i et ikke ubetydeligt omfang.
§ 9. Fysisk magtanvendelse
Personalet på anbringelsessteder kan fastholde eller føre et barn eller en ung til et andet
opholdsrum, når barnet eller den unge udviser en adfærd, der er til fare for barnet eller den unge
selv, de øvrige anbragte børn og unge, personalet eller andre, der opholder sig på
anbringelsesstedet.
Indgreb i bevægelsesfriheden m.v.
§ 10. Tilbageførelse ved rømning
Personalet på anbringelsessteder kan som led i omsorgspligten tilbageføre et anbragt barn eller en
anbragt ung, der rømmer, når barnet eller den unge udviser en adfærd, der medfører en risiko for
skade på barnet eller den unge selv eller på andre.
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§ 11. Tilbageholdelse i forbindelse med eller under en anbringelse
Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om, at et barn eller en ung, kan tilbageholdes i op til
14 dage i forbindelse med anbringelsen på det pågældende opholdssted.
Stk. 2. Børn og unge-udvalget kan endvidere træffe afgørelse om, at et barn eller en ung kan
tilbageholdes i op til 14 dage under anbringelsen.
§§§12-14 Ikke relevante.
§ 15. Kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation
Børn og unge-udvalget kan uden retskendelse træffe afgørelse om kontrol med barnets eller den
unges brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation med nærmere angivne personer
uden for institutionen under barnets eller den unges ophold på anbringelsessteder.
§ 16. Undersøgelse af person og opholdsrum
Lederen af et anbringelsessted eller den, der bemyndiges dertil, kan uden retskendelse beslutte, at
der skal foretages en undersøgelse af et anbragt barns eller en anbragt unges person eller
opholdsrum, hvis der er bestemte grunde til at antage, at barnet eller den unge er i besiddelse af
effekter, og besiddelsen medfører, at ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn ikke kan iagttages,
jf. dog stk. 2.
Stk. 4. Lederen af et anbringelsessted efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service eller
den, der bemyndiges dertil, kan uden retskendelse beslutte at tage effekter, der findes i barnets
eller den unges besiddelse, i bevaring, hvis det skønnes påkrævet af ordens- eller
sikkerhedsmæssige hensyn.
Stk. 5. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af en
undersøgelse af barnets eller den unges person eller opholdsrum samt effekter taget i bevaring i
forbindelse hermed.
§§17 -18 ikke relevante
§ 19. Indgreb i den anbragtes adgang til internet og telefon
Kommunalbestyrelsen kan uden retskendelse træffe afgørelse om, at personalet på
anbringelsessteder kan foretage indgreb efter stk. 2 og 3 over for unge over og under 18 år, hvis
de pågældende er anbragt på et anbringelsessted i henhold til en strafferetlig dom eller kendelse.
Stk. 2. Der kan træffes afgørelse om, at den anbragtes brug af telefon og internet i et konkret
tilfælde skal påhøres eller overvåges, når dette skønnes nødvendigt af ordens- eller
sikkerhedsmæssige hensyn, herunder for at forebygge eller forhindre kriminalitet.
Stk. 3. Der kan træffes afgørelse om, at den anbragtes adgang til at benytte telefon og internet
afbrydes eller forhindres, hvis det er nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn,
herunder for at forebygge eller forhindre kriminalitet.
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Stk. 4. Stk. 2 og 3 omfatter ikke den anbragtes kommunikation med offentlige myndigheder,
advokater, værger eller bistandsværger.
Stk. 5. Stk. 1 omfatter ikke unge over og under 18 år, som bliver boende på anbringelsesstedet,
efter den strafferetlige foranstaltning er ophævet.
§ 20. Foreløbige afgørelser
Lederen af anbringelsesstedet og lederens stedfortræder kan træffe foreløbige afgørelser om
indgreb, jf. § 19, i tilfælde, hvor iværksættelse af indgrebet er uopsætteligt og ikke kan afvente, at
sagen færdigbehandles af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. En foreløbig afgørelse, jf. stk. 1, skal snarest muligt forelægges til godkendelse hos
kommunalbestyrelsen, jf. § 19, stk. 1.
Kapitel 5
Registrering og indberetning, tilsyn og klageadgang samt særlig adgang til
domstolsprøvelse.
§ 21. Registrering og indberetning
Magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter §§ 8-14, 16, 18 og 20 og
magtanvendelse i øvrigt skal registreres og indberettes af anbringelsesstedet til den
kommunalbestyrelse, der har ansvaret for barnets eller den unges ophold på anbringelsesstedet,
jf. §§ 9 og 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og til det
socialtilsyn, der fører driftsorienteret tilsyn med anbringelsesstedet, jf. § 2 i lov om socialtilsyn.
Stk. 2. Barnet eller den unge, der har været udsat for magtanvendelse eller andre
indgreb i selvbestemmelsesretten, skal gøres bekendt med indberetningen og have
lejlighed til at udtale sig om episoden.

Stk. 3. Ved magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten efter stk. 1, der har
fundet sted på en intern skole på et opholdssted eller en døgninstitution efter § 66, stk. 1, nr. 5 og
6, i lov om social service, skal anbringelsesstedet endvidere foretage indberetning til
kommunalbestyrelsen i anbringelsesstedets beliggenhedskommune.

8

Behandlingsstederne Søbæk

Søbæk skole aps. & Opholds & Bostederne Søbæk aps.
Søbæksparken 10 4450 Jyderup Administrationen 59248300 – kontoret@soebaek.dk
Visitator & HR Annette Filthuth 51 21 30 53 annette@soebaek.dk

Indberetning til ledelsen og til vore tilsyn.
Ansatte på vore opholdssteder og på skolen skal registrere og indberette magtanvendelse og
andre indgreb i selvbestemmelsesretten.
Skemapligt.
Ansatte på Opholds & Bostederne eller på skolen skal indberette magtanvendelse hurtigst mulig og
senest 24 timer efter episoden har fundet sted.
Skema til indberetning finder du på Personaleserver – Mappe D – Mappe 0 .
Bemærk der er forskellige manualer til skemaer alt efter om der er tale om magt på Ophold eller i
skoletiden. Skemaet skal udfyldes systematisk – alle felter skal udfyldes. Ansatte skal samtidig
reflektere over forløbet.

Behandling. Ansatte skal senest 48 timer efter episoden arkivere indberetning i Magt mappen Mappe 02 på server. I mappen ” Ikke behandlede sager ”. Ansatte skal derefter orientere afd.
leder samt Filler der kommenterer magtanvendelsen. Når magtanvendelsen er færdigbehandlet
kommenteret sender Filler til Socialtilsynet. Afd. leder skal ammen med ungevejleder sikre at
samme indberetning sendes til forældre og henvisende myndighed.
Ansatte skal sikre at involverede unge obligatorisk får adgang til at komme med sin version og at
denne beskrivelse enten vedhæftes på skrift subsidiært at denne forklares til uvildig medarbejder
eller anden ung som skriver notater. Det er således ikke nok at henvise til ” at barnet er enig ”

Efterbearbejdning.

På indberetningsskema ift Lov om voksenansvar , fremgår en ”frivillig” del, hvor man kan anføre
den efterbearbejdning og de kommentarer der er til hændelsen. Herunder
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Refleksion I personalegruppen akut eller på kommende pm.
Feed back anvisninger fra Ledelse. Kritik - vejledning.
Kolleger imellem åbenhed ærlighed.
Supervision
Krisehjælp / Action plan.
Politianmeldelse
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Konflikthåndtering forud for magtanvendelser.

På Behandlingsstederne Søbæk gælder særskilt vejledning i Konflikthåndtering som finde i
Rutinesamling. Herunder:
o
o

o

o

o

At konflikter overordnet skal søges løst med pædagogiske virkemidler og magtanvendelse
skal undgås.
At alle ansatte har pligt til og skal gribe resolut ind og hjælpe hinanden i enhver situation
som rent konkret eller ved begrundet formodning bringer sig selv eller andre personer i
fare eller for at forebygge sikre at der sker tingskade på skolens eller anden ejendom /
ejendele.
At nødvendige magtanvendelser aldrig må være mere vidtgående end det situationen
påkræver. Magtanvendelser skal være gradueret således at vi altid går efter ”
mindsteindgrebs metoden. ”
At Skolen som institution og den enkelte lærer / pædagog i forældrenes sted, skal arbejde
og agere ud fra ” sund fornuft” og sikre at skolens ordensregler samt individuel klasseorden
overholdes.
Disse regler gælder i skoletiden også i det tidsrum skolen henter og bringer børn.
At Magtanvendelse aldrig må erstatte omsorg og pædagogisk bistand og skal altid
begrænses til det Absolut nødvendige. Endelig skal magtanvendelse altid stå i et rimeligt
forhold til det, der søges opnået.

Nødværge & Nødret Straffelovens § 13 og § 14
✓ Det er vigtigt at bemærke, at der er tale om ekstraordinær hjemmel til brug i
ekstraordinære
Situationer. En ellers strafbar handling kan være straffri, når det er nødvendigt for at
afværge et
Påbegyndt eller uretmæssigt angreb eller afværge truende skade på person eller gods (af
en vis
Værdi) Der er krav om, at handlingen står i et rimeligt forhold til situationen.
Klager.
✓ Børn over 15 år eller forældremyndighedsindehaveren kan som part i sagen klage over
Overtrædelse af bestemmelserne i bekendtgørelsen. Det vil sige, at der kan klages over
ulovlige
Magtanvendelser. Klagen sendes til kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, som træffer
en
Afgørelse på baggrund heraf. Barnet har selvstændig opholdskommune i den kommune,
der har truffet afgørelse om anbringelsen. En klage over den afgørelse, som
kommunalbestyrelsen træffer efter at have modtaget en klage over eksempelvis ulovlig
magt, kan indbringes for det sociale nævn. En sådan klage sendes ligeledes til
kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, som foretager en genvurdering og videresender
klagen til nævnet, såfremt der ikke gives medhold.
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Søbæk skole aps. & Opholds & Bostederne Søbæk aps.
Søbæksparken 10 4450 Jyderup Administrationen 59248300 – kontoret@soebaek.dk
Visitator & HR Annette Filthuth 51 21 30 53 annette@soebaek.dk

Kollegiale påtaler. – pligt til Indberetning ledelsen.
✓ Hvis ansatte inden for behandlingsstederne Søbæk oplever interne strukturelle
organisatoriske forhold eller forhold hos ledelse eller andre ansatte som denne oplever som
grænseoverskridende eller regulært ulovlige skal disse forhold indberettes og påtales.
Personale etisk er det legalt at drøfte sådanne forhold med hinanden. Ulovlige forhold skal
til enhver tid indberettes til ledelsen.
Politianmeldelse.
✓ Behandlingsstederne eller ansatte som enkeltperson kan efter vurdering beslutte at
politianmeldelse af et barn eller ung. Der skal foreligge politianmeldelse ved personskade
hvis er arbejdsskadeforsikring skal behandle en personsag.
Action plan.
✓ Behandlingsstedet Søbæk har i Rutinemappen på server beskrevne forholdsregler fsv.
angår ansatte som tager kollegial og professionel hånd om medarbejdere der har
været i alvorlig magtanvendelse. Kollega hjælp Psykisk førstehjælp, skadestue,
Politianmeldelse - forsikring
Børneadvokat.
➢ Behandlingsstederne Søbæk har i sager med alvorlige magtanvendelser en uvildig
ansat ” børneadvokat ” Pæd. ansv. leder Jesper Svare der varetager barnets tilstand
og ” samler barnet op ” og sikrer dokumentation for dennes retssikkerhed, Bistå ved
afhøring – høre barnets forklaring formidling forældre netværk.

Filler 21.09.17
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