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Instruks for optagelse i særlige botilbud uden samtykke for 
personer med en erhvervet fremadskridende mental svækkelse 
(ældreområdet - servicelovens § 136 f) 

 
Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen den 22.01.2020 

1.0 Ordlyd og indhold 

Flytninger efter SEL § 136 f anvendes, hvis borgeren har en erhvervet fremadskridende lidelse, som det 
f.eks. kan ses ved fremskreden demens, og hvor ophold i et botilbud, herunder et andet botilbud, med 
tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp. Det er yderligere et 
krav, at borgeren ikke modsætter sig flytningen. 

Hvis borgeren modsætter sig flytning henvises til instruksen om optagelse i særlige botilbud uden samtykke 
for personer uden en erhvervet fremadskridende mental svækkelse. 

2.0 Betingelser for anvendelse 

Grundbetingelser (§§ 124 og 136 b -betingelser)  

• Borgeren har en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne 

• Alle andre muligheder end flytning har forgæves været forsøgt eller overvejet 

Specifikke betingelser (§ 136 f -betingelser) 

1. Borgeren modsætter sig ikke flytningen. Hvis det er tilfældet, behandles sagen efter de strengere 

betingelser i § 129, stk. 1.  

2. Borgeren mangler evnen til at give samtykke og 

3. den psykiske funktionsnedsættelse skal være en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, 

som er fremadskridende (f.eks. demens). 

4. Ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den 

nødvendige hjælp, og 

§ 136 f: For personer, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, kan 

kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud, hvis kommunalbestyrelsens indstilling tiltrædes af den værge, 

Familieretshuset har beskikket, jf. § 131, stk. 4, eller tiltrædes af fremtidsfuldmægtigen for personer, der har oprettet fremtidsfuldmagt, der 

omfatter dette forhold, og som er sat i kraft, jf. § 7, stk. 1, i lov om fremtidsfuldmagter, når 

1) ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet, for at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 

2) det i det konkrete tilfælde vurderes omsorgsmæssigt at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende.  

Stk. 2: Det skal indgå i kommunalbestyrelsens vurdering efter stk. 1, hvis en eventuel ægtefælle, samlever eller anden pårørende ikke 

længere kan varetage den nødvendige hjælp til og opsyn med den person, som kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om efter stk . 1. 

Stk. 3: Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 kan påklages til Familieretshuset. Kan kommunalbestyrelsens indstilling ikke tiltrædes af 

værgen eller fremtidsfuldmægtigen efter stk. 1, indstiller kommunalbestyrelsen til Familieretshuset at træffe afgørelse om optagelse eller 

flytning til et bestemt botilbud efter stk. 1 

Stk. 4: Modsætter personen sig flytning, vil optagelse i et særligt botilbud uden samtykke ikke kunne ske efter stk. 1, men efter § 129, stk. 1. 
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5. det i det konkrete tilfælde vurderes omsorgsmæssigt at være mest hensigtsmæssigt for den 

pågældende. 

Hvis den personlige værge/fremtidsfuldmægtig ikke kan tiltræde kommunens indstilling, indstilles der til 

Familieretshuset at træffes afgørelse efter ovennævnte betingelser.  

3.0 Sagsproces i forbindelse med udarbejdelse af indstilling 

1. Visitator/rådgiver reserverer den specifikke bolig, som er påtænkt anvendt til borgeren, som ønskes 
tvangsflyttet. En magtanvendelsesflytning efter SEL § 136 f har højeste prioritering til bolig, da magtflytning 
er udtryk for, at vi ikke kan give den nødvendige støtte i den hidtidige bolig. 

2. Visitator/rådgiver undersøger om borgeren har en personlig værge/fremtidsfuldmægtig. Hvis ikke – skal 
der indsendes anmodning til Familieretshuset om beskikkelse af værge, idet værgens eller en 
fremtidsfuldmægtigs samtykke er nødvendigt for at vi kan magtflytte efter § 136 f  

3. Visitator/rådgiver påbegynder samtidig – efter godkendelse fra visitationschefen - udarbejdelse af udkast 
til afgørelse om magtflytning. Udkastet skal indeholde en redegørelse for  

a) grundlaget for, at lovens betingelser anses for opfyldt (§ 136 f –betingelserne) 
b) den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne (§ 124-betingelserne) 
c) den hjælp og pleje (især §§ 83 og 85), der har været iværksat eller har været tilbudt den 

pågældende eller familien, før indstilling om optagelse i et særligt botilbud blev besluttet (§ 124a-
betingelserne. 

d) den specifikke bolig (herunder nøjagtig adresse og navn på plejehjemmet/botilbuddet), 
indretningen af den nye bolig og den personlige hjælp, pleje og støtte m.v., som herefter vil kunne 
stilles til rådighed. 

e) personens egne samt de pårørendes bemærkninger til flytningen. 

4. Når den personlige værge er beskikket og værgen/fremtidsfuldmægtigen har samtykket i at borgeren 
bliver magtflyttet, træffer visitationschefen afgørelse om magtflytning. Hvis værgen/fremtidsfuldmægtigen 
ikke samtykker, skal indstilling om flytning sendes til Familieretshuset til afgørelse.  

5.0 Registrering og indberetning 

Når der er truffet beslutning om optagelse i særlige botilbud og flytningen er gennemført, skal lederen af 
det modtagende botilbud foretage registrering på Socialstyrelsens skema 2 og i Cura, senest med udgangen 
af den måned, hvor flytningen er gennemført. Registreringer skal indberettes kvartalsvis. 

Indberetning skal jf. servicelovens § 135 a ske til:  

• Aalborg Kommune via Cura og  

• til Socialtilsyn Nord, sikkerpost.socialtilsynnord@hjoerring.dk, hvis borgeren har ophold i et tilbud, 
som er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Nord og 

• til borgerens egen handlekommune (sikker post), hvis denne er en anden end Aalborg Kommune 
eller til Regionen, hvis borgeren har ophold i et regionalt botilbud. Se kontaktinfo i borgerens sag i 
Cura. 

http://ir-aalborg.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?docId=lov20050573-a7-k24-e53-p129
https://socialstyrelsen.dk/filer/tvaergaende/magtanvendelse/magt-2020/skema-2_socialstyrelsen_web_final.pdf
mailto:sikkerpost.socialtilsynnord@hjoerring.dk
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6.0 Yderligere vejledning 

Myndighedsafdelingens jurister kan kontaktes for yderligere vejledning på telefon 25200187 inden for 

normal kontortid. På handicapområdet kan Handicapafdelingens jurist kontaktes på 99317407. Såfremt der 

opstår akut behov for juridisk vejledning omkring magtanvendelsesreglerne uden for normal kontortid kan 

Myndighedschef Ove G. Jensen kontaktes på telefon 25205420. 

 


