
Bliv fortrolig med og lær at 
handle i praksis i forhold til 
”Loven om anvendelse af 
tvang ved somatisk behand-
ling af varigt inhabile”
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og 
Social- og Sundhedsskolen Fyn udbyder 2-dags 
kursus i ”Lov om anvendelse af tvang ved soma-
tisk behandling af varigt inhabile”
Målgruppe
Målgruppen for kurset er for medarbejdere, der arbejder med varigt 
inhabile og har brug for viden om loven, samspillet med andre love 
i forhold til deres daglige praksis og som skal kunne handle i forbin-
delse med brug af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, 
herunder medarbejdere der skal varetage rollen som vidensperson 
overfor kolleger og samarbejdspartnere.

Formål
Formålet med kursus i ”Lov om anvendelse af tvang ved somatisk be-
handling af varigt inhabile” er, at målgruppen får viden om loven og 
lovens sammenhæng til andre bestemmelser om brug af tvang, og at 
målgruppen får færdigheder i metoder og redskaber med henblik på 
at kunne opfylde kravene i lovgivningen.

Mål
Den enkelte kursist opnår viden om loven og egen rolle i forhold til 
loven
Den enkelte kursist har færdigheder til at håndtere komplekse situa-
tioner og udføre tillidsskabende tiltag.

Indhold
Den 1. januar 2018 trådte ”Lov om anvendelse af tvang ved somatisk 
behandling af varigt inhabile” i kraft. Loven blev vedtaget for at sikre, 
at patienter der er varigt inhabile, fx grundet demens eller udviklings-
hæmning, modtager nødvendig behandling af læge eller tandlæge. 
En behandling hvor patientens 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 tillidsskabende tiltag.
Loven udmærker sig ved det, at der for første gang åbnes en lov-
mæssig hjemmel til brug af tvang ved varigt inhabile.

Undervisning
Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog i plenum, gruppear-
bejde og refleksionsøvelser, der tager udgangspunkt i deltagernes 
praksis. Materiale udleveres på kurset, og der udstedes kursusbevis 
ved deltagelse begge dage.

Undervisningsdage
Odense holdet: 1. og 2. november – begge dage kl. 9.00 – 15.00
Middelfart holdet: 14. og 15. november – begge dage kl. 9.00 – 15.00
Svendborg holdet: 21. og 22. november – begge dage kl. 9.00 – 15.00

Forplejning
Der er fuld forplejning på kurset.

Tilmelding
https://kurser.ucl.dk/2-dags-kursus

Sted 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
ID-nummer 
8058800518
Dato
1. november 2018 - 2. november 2018
Timer 
12 timer
Pris 
3000 kr + moms
Tilmeldingsfrist 
3. oktober 2018
Kontakt
Studiesekretær 
Hanne Gregersen
hagr@ucl.dk / 63 18 40 17

Sted 
Social- og Sundhedsskolen Fyn
Teglgårdsparken 104, 5500 Middelfart
ID-nummer 
8058800618
Dato
14. november 2018 - 15. november 2018
Timer 
12 timer
Pris 
3000 + moms
Tilmeldingsfrist 
11. 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 
8058800718
Dato
21. november 2018 - 22. november 2018
Timer 
12 timer
Pris 
3000 kr + moms
Tilmeldingsfrist 
22. oktober  2018
Kontakt
Studiesekretær 
Hanne Gregersen
hagr@ucl.dk / 63 18 40 17


