
Bliv fortrolig med ”Loven om 
anvendelse af tvang ved 
somatisk behandling af varigt 
inhabile”
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og 
Social- og Sundhedsskolen Fyn udbyder 1-dags 
kursus for medarbejdere i ”Lov om anvendelse af 
tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile”
Målgruppe
Målgruppen for kurset er medarbejdere, der arbejder med va-
rigt inhabile og har brug for viden om loven og samspillet med 
andre love i forhold til deres daglige praksis.

Formål
Formålet med kursus i ”Lov om anvendelse af tvang ved soma-
tisk behandling af varigt inhabile” er, at målgruppen får viden 
om loven og lovens sammenhæng til andre bestemmelser om 
brug af tvang.

Indhold
Den 1. januar 2018 trådte ”Lov om anvendelse af tvang ved 
somatisk behandling af varigt inhabile” i kraft. Loven blev ved-
taget for at sikre, at patienter der er varigt inhabile, fx grundet 
demens eller udviklingshæmning, modtager nødvendig be-
handling af læge eller tandlæge. En behandling hvor patien-
tens sundhedstilstand vil blive væsentlig forringet, såfremt den 
ikke bliver gennemført. Brug af tvang kan kun ske efter at der 
først er forsøgt at gennemføre behandling ved hjælp af tillids-
skabende tiltag. 
Loven udmærker sig ved det, at der for første gang åbnes en 
lovmæssig hjemmel til brug af tvang ved varigt inhabile.

Undervisning
Undervisningen veksler mellem oplæg og dialog i plenum med 
udgangspunkt i deltagernes praksis. Materiale udleveres på 
kurset, og der udstedes kursusbevis.

Undervisningsdage
Odense: Torsdag 25. oktober kl. 8.00 – 15.00

Middelfart: Onsdag 7. november kl. 8.00 – 15.00

Svendborg: Torsdag 8. november kl. 8.00 – 15.00

Forplejning
Der er fuld forplejning på kurset.

Tilmelding
https://kurser.ucl.dk/1-dags-kursus-medarbejdere

Sted 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
ID-nummer 
8058800218
Dato
25. oktober 2018
Timer 
7 timer
Pris 
1850 kr + moms
Tilmeldingsfrist 
25. september 2018
Kontakt
Studiesekretær 
Hanne Gregersen
hagr@ucl.dk / 63 18 40 17

Sted 
Social- og Sundhedsskolen Fyn
Teglgårdsparken 104, 5500 Middelfart
ID-nummer 
8058800318
Dato
7. november 2018
Timer 
7 timer
Pris 
1850 kr + moms
Tilmeldingsfrist 
9. oktober  2018
Kontakt
Studiesekretær 
Hanne Gregersen
hagr@ucl.dk / 63 18 40 17

Sted 
Social- og Sundhedsskolen Fyn
A.P. Møllers Vej 39, 5700 Svendborg
ID-nummer 
8058800418
Dato
8. november 2018
Timer 
7 timer
Pris 
1850 kr + moms
Tilmeldingsfrist 
8. oktober  2018
Kontakt
Studiesekretær 
Hanne Gregersen
hagr@ucl.dk / 63 18 40 17


