
 

 

Historisk oversigt 

Kort historisk oversigt over politiske tiltag under de enkelte forsorgsgrene 
 

Børneforsorg:  
1933: Lov om offentlig forsorg (forsorgsloven). Samlede de mange eksisterende love og regler på det 
sociale område i fire love og forenklede administrationen af offentlige ydelser. Med Socialreformen blev 
kriterierne for at modtage sociale ydelser mere objektive og ensrettede. 

1950: Nedsættelse ad Hustugtudvalget, der skulle se på de opdragelsesmæssige metoder i 
opdragelseshjem. Reglement for hustugt oprindelig fra 1937.  

1952: Vejledning fra Arbejds- og Socialministeriet vedr. opdragelsesmetoder ”Legemlig revselse skal 
anvendes med varsomhed og besindighed”. Pligtarbejde skal begrænses til 2 timer om dagen. Børn skulle 
have huslige opgaver som pædagogisk læring af dagligdags opgaver, men ikke få fornemmelsen af at være 
billig arbejdskraft”  

1954: Cirkulære: Afstraffelse med spanskrør ikke længere tilladt og slag med flad hånd ”ikke bør anvendes” 

1954: Nedsættelse af kommission vedr. børneforsorgen 

1958: Ny børneforsorgslov – mindre kontrol og mere administration og retssikkerhed 

1958: Folkeskoleloven. Ensretning af rammer for folkeskoler på interne og eksterme skoler (og på landet og 
i byer) 

1965: Socialreformkommissionen (1965-1972) 

1970: Direktoratet for børne- og ungeforsorgen lægges under Socialstyrelsen 

1976: Ny bistandslov: Børneværnene nedlægges. Tilsyn overgår til kommunerne 

1980: Udlægningsloven. Udlægning af åndssvageforsorgen og andre forsorgsgrene fra statslig til decentral 
kontrol/administration 

 

 



Psykiatri: 
1933: Lov om offentlig forsorg (forsorgsloven). Samlede de mange eksisterende love og regler på det 
sociale område i fire love og forenklede administrationen af offentlige ydelser. Med Socialreformen blev 
kriterierne for at modtage sociale ydelser mere objektive og ensrettede. 

1930’erne: Elektrochok, insulin-koma og lobotomi indføres som behandling i Danmark 

1935: Første børnepsykiatriske afdeling åbner i Danmark (Rigshospitalet) 

1950’erne: psykofarmaka kom til DK.  

1953: Grundlovsrevision. Øgede rettigheder til åndssvage og øvrige handicappede 

1956: Betænkning om Statens Sindsygevæsen (klasseopdelt indlæggelse blev afskaffet) 

1956: Svangerskabslov. Øget mulighed for abort og sterilisation på eugenisk indikation 

1956: Revalideringslov vedtaget 

1965: Socialreformkommissionen (1965-1972) 

1970: Decentralisering af psykiatrien (ifbm. kommunalreformen) 

1976: Nedlæggelse af Direktoratet for Statshospitaler. Ansvar for psykiatrien flyttes fra stat til amter  

Særforsorgen: 
1933: Lov om offentlig forsorg (forsorgsloven). Samlede de mange eksisterende love og regler på det 
sociale område i fire love og forenklede administrationen af offentlige ydelser. Med Socialreformen blev 
kriterierne for at modtage sociale ydelser mere objektive og ensrettede. 

1960: Døveloven. Landsdelsdistriktsskoler i København, Fredericia og Aalborg. 

1953: Grundlovsrevision. Øgede rettigheder til åndssvage og øvrige handicappede 

1956: Svangerskabslov. Øget mulighed for abort og sterilisation på eugenisk indikation 

1956: Revalideringslov vedtaget 

1958: Forsorgslov vedtages 

1961: Kvindeanstalten på Sprogø og mandeanstalten på Livø lukkes. Arbejdsanstalter blev til forsorgshjem  

1965: Socialreformkommissionen (1965-1972) 

1980: Udlægningsloven. Udlægning af åndssvageforsorgen og andre forsorgsgrene fra statslig til decentral 
kontrol/administration 

1980. Oprettelse af det centrale handicapråd 



Åndssvageforsorgen 
1933: Lov om offentlig forsorg (forsorgsloven). Samlede de mange eksisterende love og regler på det 
sociale område i fire love og forenklede administrationen af offentlige ydelser. Med Socialreformen blev 
kriterierne for at modtage sociale ydelser mere objektive og ensrettede. 

1953: Grundlovsrevision. Øgede rettigheder til åndssvage og øvrige handicappede 

1954: Kommission vedr. ny åndssvagelov 

1956: Svangerskabslov. Øget mulighed for abort og sterilisation på eugenisk indikation 

1959: Ny åndssvagelov. Normalisering af forhold for åndsvage. Anbringelse på åndssvageanstalt bliver 
frivillig, principiel undervisnings- og oplæringspligt for åndsvage. Oprettelse af Statens Åndssvageforsorg 

1960: Cirkulære forbydes legemlig revselse 

1965: Indførelse af særskilt invalidepension.( Åndsvage (udviklingshæmmede) fik mulighed for at få 
invalidepension) 

1965: Socialreformkommissionen (1965-1972) 

1967: Ophævelse af lov om tvangssterilisation af åndssvage 

1978: Lov om udlægning af åndssvageforsorgen  

1980: Udlægningsloven. Udlægning af åndssvageforsorgen og andre forsorgsgrene fra statslig til decentral 
kontrol/administration 

1980. Oprettelse af det centrale handicapråd 

 

Fakta om IQ og diagnoser 
IQ  Diagnose 
90-75 Sinke 
75-56 Debil 
55-31 Imbecil 
30-0 Idioter 

 

IQ under 75 = mulighed for at tvangssterilisere  

Antal borgere under åndssvageforsorgen i 1953:  
1769 debile 
2870 imbecile 
854 idioter 
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