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Høring over udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper
Social- og Indenrigsministeriet har den 3. oktober 2019 udsendt vejledning om
magtanvendelse og andre ingreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne,
herunder pædagogiske principper i høring.
Ergoterapeutforeningen takker for invitationen til at være høringspart.
Som vi tidligere har påpeget i et høringssvar fra 2018 ift. magtanvendelsesreglerne, savner vi en faglig begrundelse for forskellen i reglernes udformning
vedrørende borgere med varigt nedsat psykisk funktionsevne (som fx
udviklingshæmning) overfor borgere, hvor den nedsatte funktionsevne er en
konsekvens af en erhvervet fremadskridende mental svækkelse (fx demens).
Magtanvendelsesreglerne kan ikke stå alene. Det er nødvendigt, at der i praksis
både er muligheder for refleksion og læring og løbende kompetenceudvikling for
medarbejderne. Krav til faglighed, kontinuitet og stabilitet har stor betydning for
en velfungerende praksis og desværre understøtter ressourcerne på den enkelte
arbejdsplads ikke altid dette.
Ergoterapeutforeningen anbefaler at:
• Sansestimulering og deltagelse i meningsfulde aktiviteter i højere grad bliver
afprøvet med borgerne med henblik på at dæmpe eventuelt modvirke en
udadreagerende adfærd hos borgerne.
• Sundhedsfaglig ekspertise skal kunne indhentes, når der er brug for det. Fx
er det vigtigt, at borgeren altid udsættes for et rimeligt valgt og får
muligheder/tilbud ift. fx at få børstet tænder så dette ikke undlades i falsk
hensyntagen.
Værdighed og tryghed er vigtige elementer for at borgeren får en tryg hverdag.
Men det kræver stærk faglighed. Dygtige fagpersoner som har kompetence til
analysere og erfaring med borgerne, hvor situationerne måtte være komplekse, vil også kunne bringe efterfølgende refleksion og læring i spil. Dette fremgår dog
ikke tydeligt i vejledning hvordan forebyggelse hensigtsmæssigt kan udøves.
Måske vil et øget fokus på magtanvendelsesreglerne føre til flere indberetninger,
og dette kan være med til, at det bliver tydeligere for den enkelte arbejdsplads og
kommune, hvor de skal sætte ind med ressourcerne og opmærksomheden.

Konkret nedslag i vejledningen
-

Husorden, besøgsrestriktioner og andre, hvor mennesket kan fjernes fra
en situation eller fra at ødelægge ting:
Det kan give anledning til bekymring, at et skærpet hensyn til naboer og
miljøer, som mennesker færdes i, vil kunne indskrænke den enkeltes frihed. Et eksempel kan være en borger, der er ekspressiv i sin adfærd,
men kendt i lokalmiljøet, dog uden at det nødvendigvis bliver oplevet frustrerende af det omgivende samfund. Fællesskaber bør være rummelige
for det kan være vanskeligt at anvise andre veje. Vejledningen giver ikke
retning.

-

Flytning uden samtykke:
Det er vigtigt at have for øje at eksisterende omgivelser kan tilpasses og
dermed skal der lyde en opfordring til at se på muligheder i eksisterende
tilbud, inden man går til mere radikale ændringer. Flytninger kan være
angstfremkaldende for nogle sårbare borgere. En anbefaling kan være,
at igangværende indsatser forlænges i en periode og en vurdering gentages. Tvivlen bør tilfalde borgeren, som har det svært og har brug for omsorg, værdighed og tryghed.

-

Dokumentation og ansvar for indberetning og opfølgning:
Øget dokumentation kan give øget refleksion og læring, fordi det er krav
om en øget dokumentation ift. magtanvendelse. Men de øgede krav til
sundhedsfaglig dokumentation er også ressourcekrævende for medarbejderne i dagligdagen. Krav og ressourcer bør derfor i højere grad følges
ad.

Ergoterapeutforeningen står gerne til rådighed med uddybning af dette høringssvar.
Med venlig hilsen

Tina Nør Langager
Formand for Ergoterapeutforeningen
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