
 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på KBS-spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen. 

 

Spørgsmål 

Som opfølgning på et tidligere KBS-svar (vedhæftet) har jeg følgende spørgsmål: 

Det fremgår af det tidligere svar: 

”Observation har ikke hidtil været benyttet i forbindelse med sager om BPA-ordningen, mens det 

benyttes i begrænset omfang i sager vedrørende §§ 94 og 95. Det er ikke udelukket, at observation 

fremover vil blive anvendt i forbindelse med bevilling af BPA-ordning.” 

Det ønskes derfor oplyst om der efterfølgende er anvendt observation fremover i forbindelse med 

bevilling af BPA-ordningen? 

Det sidste spørgsmål i min tidligere henvendelse blev ikke besvaret i det oprindelige svar.  

Jeg ønsker derfor fortsat svar på: 

Er der opsat klare retningslinjer / etiske regler for, hvordan observationerne i borgernes eget hjem skal 
foretages? (og eksempelvis hvordan man som observatør forholder sig til borgernes ret til privatliv og 
respekterer borgerens værdighed og integritet?)  
 
Forvaltningens svar 

 

Forvaltningen har fortsat ikke anvendt observation i forbindelse med bevilling af BPA-ordning. 

 

I det omfang der foretages observationer i forbindelse med sager vedrørende §§ 94 og 95 i Serviceloven, 

sker det altid efter aftale med borgeren og foretages af kommunens visitatorer eller fagkonsulenter. 

Observationerne tilrettelægges konkret og individuelt, så de tager hensyn til den enkelte  borgers situation, 

og udføres ud fra de principper, der er fastlagt i Frederiksberg Kommunes Handicappolitik og Ældre- og 

Værdighedspolitik; herunder respekt for den enkeltes selvstændighed, selvbestemmelse og ønsker samt 

maksimal indflydelse på egen dagligdag.  Det samme vil være gældende, hvis det besluttes, at anvende 

observation i forbindelse med en konkret vurdering af en BPA-ansøgning.   

 

Da observationerne foretages af fagprofessionelle medarbejdere, som besidder faglige og 

medmenneskelige kompetencer til at kunne tage de nødvendige etiske og privatlivsmæssige hensyn, 

samtidig med at de nødvendige informationer for sagens oplysning bliver indhentet, vurderer forvaltningen 
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ikke, at der er behov for at opsætte et særskilt sæt af retningslinjer eller regler for, hvordan observationerne 

i borgerens eget hjem skal foretages.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Henning Daugaard 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør 

  
 


