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Praksis i Mariagerfjord om observation
Michael Tidemands udtalelse til pressen
Jeg vil gerne starte med at beklage, hvis en borger har følt sig overvåget i forbindelse med, at Mariagerfjord Kommune har
foretaget en observation af borgeren i eget hjem.
Når det har været tilfældet, må vi erkende, at vi ikke har været dygtige nok til at forklare borgeren, hvorfor det er
nødvendigt, at vi besøger borgeren i hjemmet.
Jeg kan ikke udtale mig om konkrete sager. Jeg vil dog gerne understrege, at det aldrig handler om at overvåge en borger,
men om at sikre, at borgeren får bevilget den hjælp og støtte, som borgeren er berettiget til. Vi har nemlig pligt til at sikre,
at borgerens situation er tilstrækkeligt belyst, så vi træffer en afgørelse, der hviler på et oplyst grundlag. Det er i borgerens
interesse og følger officialprincippet, som er en grundsten i den offentlige forvaltning.
Observationer sker med borgeren samtykke og er i praksis et samarbejde. Derfor er det efter min mening ikke rimeligt at
kalde en observation for overvågning.

Praksis i Mariagerfjord om observation
Observationer anvendes i de ganske få tilfælde, hvor vi genvurderer borgerens ansøgning eller ordning. Det er sket tre
gange siden 2017, og jeg kan ikke genkende opfattelsen af, at det skulle være udtryk for en stigende mistillid mellem
kommunen og borgerne. Det er der simpelthen ikke belæg for.
En observation kan eksempelvis være i forbindelse med personlig pleje eller ved forflytning med henblik på at hjælpen skal
tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Der tages også stilling til, om der skal anvendes hjælpemidler. Det vurderes samtidig,
hvor lang tid hjælpen tager. Det er til brug for udmåling af hjælpen, der udbetales som et kontant tilskud.
I forhold til den aktindsigt I henviser til, kan jeg oplyse, at I de sager, hvor der er er svaret ’1 dags observation’ kun er tale
om observationer på 2-4 timers varighed på en dag – ikke et døgn. Jeg beklager, at vi ikke har været mere præcise på
timetallet.”

Praksis i Mariagerfjord om observation
BPA team Mariagerfjord Kommune har gennemført to observationer.
a) Her var en sagsbehandler i borgerens hjem for at observere om borgeren levede op til kravet om at være arbejdsleder.
Det handlede konkret om at observere et personalemøde, observationen varede i max to timer.

b) Her var ergoterapeut fra BPA teamet på besøg i borgerens hjem for at observere en forflytning. Formålet var at det blev
gjort på den rigtige måde og at de rette hjælpemidler var til stede. Observationen varede max 15 minutter.
BPA teamet oplyser desuden, at der af og til bedes om store indsatser, derfor er BPA teamet nødt til ind imellem at afklare
ved hjælp af observationer.
Én medarbejder i BPA teamet har deltaget i Ankestyrelsens BPA kursus, hvor der blev opfordret til brug af observationer
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