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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og ældreudvalg har d. 27. april 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 564 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Charlotte Broman Mølbæk 

(SF). 

Spørgsmål nr. 564: 

”Vil ministeren i forlængelse af Ankestyrelsens undersøgelse regulere 

kommunernes brug af længerevarende undersøgelser i borgernes eget hjem, 

så man undgår observationer, der nogle gange kan række henover 14 dage, jf. 

dr.dk den 19. februar 2021 ”Gymnasieelev blev overvåget i fjorten nætter: 

Minister vil undersøge observationer af folk med handicap”?” 
 

Svar: 

Nogle af de beskrivelser af observationer, som man har kunnet læse om i 

pressen på det seneste, herunder også i den artikel, som der er refereret til i 

spørgsmålet, forekommer grænseoverskridende og urimelige.  

 

Kommunen skal naturligvis sørge for at afklare borgerens hjælpebehov ud fra 

en konkret og individuel vurdering, men kommunen skal samtidig helt 

indiskutabelt behandle det enkelte menneske ordentligt. Derfor skal 

observationer også foregå med en grundlæggende respekt for den enkeltes 

værdighed og ret til privatliv og under nogle nærmere angivne rammer, 

herunder et nødvendigheds- og et proportionalitetskrav. 

 

Jeg mener, at vi har et meget vigtigt arbejde foran os med at sørge for, at 

mennesker med handicap ikke oplever systemet som en modspiller.  

 

Derfor ser jeg også frem til at modtage resultaterne fra den undersøgelse fra 

Ankestyrelsen, som jeg har igangsat, så vi kan få belyst omfanget af brugen af 

observationer og baggrunden for, at kommunerne tilsyneladende i stigende 

grad anvender dette redskab i sagsoplysningen. 

 

Jeg vil ikke lægge mig fast på nogen løsninger, før resultaterne af 

undersøgelsen foreligger. Men omvendt udelukker jeg heller ikke nogen 

handlemuligheder på nuværende tidspunkt, for jeg er enig i, at der er behov for 

at følge op på de problemer, der måtte være omkring brug af observationer.  

 

Derfor vil jeg også i forlængelse af undersøgelsens resultater være åben for at 

se på forskellige veje til at sikre en værdig sagsbehandling og understøtte, at 

Sagsnr. 
2021 - 3708 
 
Doknr. 
422865 
 
Dato 
21-05-2021 

Social- og Ældreudvalget 2020-21
SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 564

Offentligt



 

2 

vurderingen af hjælpebehovet hos borgeren altid sker med respekt for det 

enkelte menneske. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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