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Siden 1950’erne har af-institutionalisering været en af de mest betydningsfulde 
forandringer i forhold til, hvordan vi i den vestlig verden yder støtte til borgere 
med funktionsnedsættelser. Særligt i 1990 har af-institutionaliseringen taget fart 
i Norden, bl.a. med forskellige reformer til afvikling af store institutioner (Tøssebro 
et al. 2012).
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• Institution 

• Botilbud 

• Afdeling 

• Botilbudslignende tilbud 

• Bo-miljø  
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Den kvantitative undersøgelse 

Registreringer fra tilbudsportalen Luftfoto 
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Den nationale kortlægning af botilbud
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– Tilbudsportalen: 1365 botilbud med tilsammen 15823 pladser, der giver et 
gennemsnit på 11,6 pladser pr. tilbud. 20,8% af alle pladserne er organiseret i 
botilbud med 30 eller flere pladser. 

– Google Maps: 15810 pladser i 850 bo-miljøer, hvorved der i gennemsnit er 
18,6 pladser pr. bo-miljø, og hvor 45,4 % af pladserne er organiseret i bo-
miljøer med 30 eller flere pladser. 

– Et stort antal borgere med udviklingshæmning bor formelt set i eget hjem  
68,3%, men bliver samtidig registreret som botilbudslignende boformer.
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Hvad er problemet ?

3. november 2022

18

Michela Dalhoff, Marianne Bækgård Merrild og 

Anthon Sand Jørgensen

”Komiteen anbefaler, at deltagerstaten (DK) stopper brugen af 
statsgaranterede lån til at bygge institutionslignende boliger for personer med 
handicap at den ændrer lovgivningen om sociale ydelser, således at personer 
med handicap frit kan vælge, hvor og hvem de bor sammen med, samtidig med 
at de nyder godt af den nødvendige bistand til at leve selvstændigt; og at den 
træffer foranstaltninger til at lukke eksisterende institutionslignende boliger og 
forhindre tvangsflytning af personer med handicap for at undgå isolation fra 
samfundet.” (vores oversættelse – Menneskeret.dk 2014) 



Hvad er problemet?
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– Siden 1988 har det formelt set ikke været muligt at etablere plejehjem og 
beskyttede boliger, fordi de betragtes som institutioner - men spørgsmålet er 
hvorvidt adskillelsen af bolig og service reelt set finder sted (institutionalisering – af-
institutionalisering?)

– De fleste voksne med udviklingshæmning i Danmark bor formelt set i egen lejlighed 
men reelt set i bo-miljøer sammen med 11 -18 andre beboere i gennemsnit - i det 
som Social- og Ældreministeriet beskriver som botilbudslignende tilbud (institution –
eget hjem?)

– 43% af tilladelser til almene nybyggerier (ældre- og handicapboliger) er under 20 
boliger i gennemsnit (institutionalisering – re-institutionalisering?) 
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Store botilbuds betydning for 
institutionalisering
Kun få undersøgelser dokumenterer en nærmere sammenhæng mellem det, at bo i store boformer og det at 
leve under institutionslignende forhold. 

Noget tyder på, at vi samlet set i Danmark har noget større bo-enheder i forhold til eksempelvis Norge og 
Sverige

En enkelt undersøgelse peger på, at store botilbud ikke er kvalitativt bedre, og at botilbud med plads til mere 
end seks personer kan risikere at skabe institutionaliserede forhold. 

En finsk undersøgelse beskriver, at udflytning fra store botilbud ikke automatisk ændrer 
deltagelsesmulighederne for borgere med udviklingshæmning. Det kræver holdningsændringer og ændringer 
i måden medarbejderne arbejder på.
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Subtil magt i botilbud
• Flere af undersøgelserne i vores reviewstudie peger på, at magten aktuelt udspiller sig 

på nye måder. Magten er ikke forsvundet, men er imidlertid blevet mere subtil og 
kommer til udtryk gennem produktive teknologier, som fungerer decentralt for at få 
mennesker med udviklingshæmning til at blive gode samfundsborgere.

• Eksempler herpå kan bl.a. ses i to studier på botilbud for voksne med 
udviklingshæmning fra henholdsvis Sverige og Danmark (Svanelöv 2020, Engen 
2014). Der beskrives, hvordan institutionelle strukturer i botilbuddene bidrager til 
bestemte adfærdskodekser for beboerne, og påvirker deres mulighed for deltagelse 
og medbestemmelse.

• Undersøgelserne peger på, at den planlagte dagligdag i botilbuddene strukturer 
beboernes hverdagsliv, bl.a. fordi de ikke selv kan vælge, hvornår det er muligt at spise, 
gå i bad eller få ordnet andre dagligdags gøremål. (Engen 2014, Svanelöv 2020).
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Subtil magt i botilbud
• I det ene studie beskrives endvidere, hvordan personalet på botilbuddene fører 

an til måltiderne. Beboerne venter kollektivt med at gå i gang med at spise, til 
personalet har sagt ”værsgo”, og de bliver siddende ved bordet, til der blev sagt 
”velbekomme” (Engen 2014).

• I den svenske undersøgelse (Svanelöv 2020) peges der også på botilbuddets 
indretning, som kan understøtte en række subtile magtforhold. Det beskrives, 
hvordan personalets kontor er centralt placeret i hver afdeling med gange på 
hver side, der fører til beboernes lejligheder. Endvidere er fællesarealerne 
centralt placeret ved siden af personalets kontor. Det konkluderes, at 
botilbuddets arkitektoniske struktur på en og samme tid lægger op til nærhed, 
støtte og hjælp foruden overvågning og kontrol.
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Omsorg og støtte
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• Vores reviewstudie peger på, at der er sket store forandringer og at støtte og 
omsorgsarbejdet opleves forbedret, men at der stadigvæk kan identificeres en 
række rammemæssige faktorer, der behandler beboerne rutinepræget og efter 
tidsstyringslogikker.

• Flere studier peger på, at netop beboernes afhængighed af personalet udfordrer 
omsorgsarbejdet i botilbud. (Kåhlin, Kjellberg & Hagberg 2016, Halldrup 2014).

• Der peges i studier på ofte konfliktuerende tilgange til omsorgsarbejdet. En 
kollektivt orienteret praksis hvor beboerne forsøges socialiseret til en række 
normative forestillinger om, hvad der er bedst for beboerne. Heroverfor ses en mere 
individ orienteret omsorgspraksis, hvor medarbejderne støtter beboerens 
individuelle udfoldelsesmuligheder.



Gabet mellem politiske idealer og faktiske forhold
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• Deltagelsesmuligheder og selvbestemmelse i hverdagslivet er fortsat begrænset i 
botilbud. Autonomien er ikke sket automatisk gennem ændringer af 
lovgivningsmæssige rammer, jf. Handicapkonventionen og Serviceloven (Witsø & 
Kittelsaa 2017, Tøssebro 2016, Mallander 2015, Björnsdóttir et al. 2014, Tuokkola & 
Katsui 2018).

• En af-instituationalisering kræver også at medarbejderne ændrer menneskesyn og 
praksis indenfor botilbuddets rammer (Vesala et al. 2014, Witsø & Kittelsaa 2017).

• Der foreslås et større politisk fokus på borgernes deltagelsesmuligheder indenfor 
bl.a. uddannelses- og beskæftigelsessektoren (Tuokkola & Katsui 2018, Tøssebro
2016).
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