
 

 

 

 

 

Svar på KBS-spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem Mette Bang Larsen af 22.02.2021  

 

Spørgsmål 

Jeg har en række spørgsmål til kommunens brug af observationer i handicapsager. 

DR har den seneste uge lavet en afdækning af kommunernes brug af observationer af borgere med 

handicap i eget hjem, når det skal vurderes, hvilke ydelser, de kan få tilkendt. Af denne fremgår det, at 

Frederiksberg er en af de kommuner, der benytter sig af metoden. 

 

Det ønskes derfor oplyst: 

 I hvor mange sager (årligt) er der benyttet observation af borgeren i eget hjem? 

 I hvilke type sager (paragraffer) benyttes metoden? 

 Hvor lange observationsforløb er der tale om? (ifølge DR er der kommuner, hvor dette kan stå på 

over flere døgn) 

 Er det kommunens egne ansatte eller eksterne, der foretager observationerne? (hvis der er gjort 

brug af eksterne observatører, ønskes det oplyst hvilke) 

 Hvilken faglig baggrund har de der foretager observationerne? 

 Har de der foretager observationerne et forudgående kendskab til de berørte borgere samt disses 

handicap / diagnose? 

 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 

 

Spørgsmålene besvares under ét nedenfor. 

 

Det bemærkes indledningsvis, at Frederiksberg Kommune ikke pt. benytter sig af længerevarende 

observationer af borgeren, samt at de observationer, som foretages af kommunens medarbejdere, 

vurderes at være nødvendige i forhold til at fremskaffe det fornødne grundlag for udmåling af hjælp.  Det 

bemærkes endvidere, at der ikke er modtaget klager over kommunens praksis i forbindelse med 

indhentning af oplysninger til brug for udmåling af hjælp og støtte til borgere med handicap. 
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Kommunen er jfr. retssikkerhedslovens §§ 10 og 11 forpligtet til at sikre, at en sag er tilstrækkeligt oplyst 

forinden der træffes afgørelse. Hvis ikke dette er tilfældet, vil en sag, hvor borgeren klager over 

afgørelsen ofte blive hjemvist af Ankestyrelsen til fornyet oplysning og behandling i kommunen. 

Tilstrækkeligt vil i denne forbindelse også betyde, at kommunen skal kunne dokumentere, hvordan man 

er kommet frem til præcist den udmålte støtte og afgørelse. 

 

Observation i borgerens hjem kan være aktuelt for at sikre det korrekte og nødvendige grundlag for 

bevilling af den ansøgte hjælp efter servicelovens §§ 94 og 95 om personlig udpeget hjælper, der 

ansættes af kommunen eller af borgeren selv. Observation kan også benyttes i forbindelse med 

vurdering af sager efter § 96 om brugerstyret personlig assistance (BPA-ordningen). For så vidt angår 

§§ 94 og 95, behandles ansøgningerne i Visitation og Hjælpemidler under Sundheds- og 

omsorgsafdelingen, da disse vedrører hjælp til personlig og praktisk hjælp i hjemmet, mens sager 

vedrørende BPA-ordningen behandles i Socialafdelingen.  

 

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. Der er ikke planer om at gennemføre 

længerevarende observationer med karakter som dem, der har været omtalt i medierne.   

 

I 2017 har Visitation og Hjælpemidler foretaget observation i borgerens hjem i to tilfælde, i 2018 i et 

enkelt tilfælde og i 2020 har der været foretaget i observation i tre tilfælde. Observationerne har i alle 

tilfælde været på maksimalt 2-3 timer, men i visse tilfælde har besøgene været fordelt på forskellige tider 

af døgnet.  

Observationer, som altid sker efter aftale med borgeren, foretages med besøg fra kommunens visitatorer 

eller fagkonsulenter, som i forvejen har kendskab til den enkelte borgers situation og baggrund. Alle har 

relevant faglig baggrund som fysio- eller ergoterapeut eller sygeplejerske.  

Der er således tale om 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. Observation i hjemmet anvendes ikke, 

hvis de nødvendige oplysninger for at kunne belyse sagen kan indhentes på anden mindre indgribende 

og billigere måde. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Henning Daugaard 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør 

  
 


