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Definition En særforanstaltning er en indsats i forhold til problemskabende adfærd, hvor 
borgeren ikke kan rummes i eller profitere af de almindelige tilbud på grund af en 
adfærd, der er udadreagerende, voldelig, selvskadende eller selvstimulerende. 

Formål En særforanstaltning er en særlig og ressourcekrævende foranstaltning, der etableres 
for en borger, der har en så problemskabende adfærd, at vedkommende ikke kan 
rummes i ordinære tilbud. Borgeren har måske behov for særlige fysiske rammer, 
eksempelvis i form af fysisk afskærmning fra andre beboere eller brugere, men det er 
især den ekstraordinære personalenormering, der adskiller en særforanstaltning fra et 
ordinært tilbud. En særforanstaltning i forhold til problemskabende adfærd, kræver en 
personalenormering på mindst 1:1. 

Styringsværdier Budget i balance: 
Særforanstaltningen følges nøje og der er kontinuerligt fokus på ”mindste indgribnings-
princippet” 
Fleksibilitet: 
Sfæroranstaltningen følges nøje og der er kontinuerligt  fokus på tilpasning af 
personaleressourcer. 
Værdi for borgeren 
Særforanstaltningen  følges nøje og der er kontinuerligt fokus på borgerens  
progression,  selv- og medbestemmelsesret samt på de grundlovssikrede rettigheder.  

Færdigheder Medarbejderen evner at, 

 anvende sin faglighed med en relationistisk tilgang i kombination med et 
personligt engagement 

 udtrykke sig godt mundtligt samt besidder gode skriftlige kompetencer   

 optræde med en passende balance mellem tæthed og afstand til beboeren 

 præstere en positiv og forventningsfuld tilgang til den enkelte borger 

 lytte til borgerens ønsker 

 være autentisk i mødet med borgeren samt er venlig og smilende 

 reflektere over den pædagogiske praksis i forhold til egne handlinger 

Opgaver og 
ansvarsområder 

 Etablere relevant samarbejde i tilbuddet og på tværs af organisationen 

 Etablere samarbejde med pårørende, frivillige mv.   
o Udføre skriftligt arbejde, fx udarbejdelse af dagbogsnotater, dags-

struktur, indsatsplan, metodebeskrivelse, mødereferat, indkaldelse, 
referater 

 Arbejde efter en individuelt tilpasset tilgang 

 Give og modtage faglig sparring 

 Deltage i Aktionslæring 

 i samspilleamm 

Arbejdsværdier Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde er et humanistisk menneskesyn og hvor 
medarbejderteamet opfatter problemskabende adfærd som et relationelt fænomen. 
Det vil sige, at adfærden ikke opfattes som en egenskab ved en person eller som noget 
der opstår af sig selv, men i stedet noget der opstår i samspillet mellem individet og 
dets omgivelser. 

Ressourcer  Behov for mindst én medarbejder sammen med borgeren i døgnets 24 timer. 

 Supervision intern og / eller ekstern 

  Aktionslæring 

 Teammøder mv. 

Metoder VUM, Relationspædagogik, Anerkendende tilgang, neuropædagogik, IT mv. 

Følgeskab Lederteamet og medarbejderteamet. Endvidere relevant tværfagligt samarbejde fx 
mellem bo- og beskæftigelsestilbud, myndighedsrådgiver, pårørende m.v.   
Herudover ”Sammen finder vi ud af det” 
 

Beslutningskompetence   Handicapchefen er øverst ansvarlig for Handicapområdets tilbud 

 Lederteamet er ansvarlig for udarbejdelse af en beskrivelse over den enkelte 
særforanstaltning samt for drift og progression heraf. Beskrivelsen indeholder 
en evalueringsplan. 

 Medarbejderteamet er ansvarlig for anvendelse af pædagogiske metoder 
samt i øvrigt jf. skabelon for ”selvledende team” 



Særforanstaltning 
 

2 
 

Evaluering  Den enkelte særforanstaltning evalueres løbende og i henhold til  den 
udarbejdede beskrivelse 

 Evalueres ved det årlige indsatsplansmøde 

Implementering Accept af, at særforanstaltninger kan være en nødvendighed på det specialiserede 
område både af hensyn til den enkelte borgers behov for omfattende omsorg og 
beskyttelse og af hensyn til omgivelserne. En særforanstaltning kan i en periode, som 
et midlertidigt tilbud, skabe de nødvendige rammer for at håndtere den 
problemskabende adfærd. 

 


