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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov
om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om tilkøb af
socialpædagogisk ledsagelse under ferie, lov om almene boliger m.v. og lov
om leje af almene boliger (Ændrede regler om magtanvendelse og andre
indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt indførelse af mulighed
for målretning af botilbud til unge og kommunal dækning af skader forvoldt af
lejere i almene boliger).
Børne- og Socialministeriet har den 15. november 2018 sendt udkast til forslag til
lov om ændring af regler om magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten over for voksne i høring. Ergoterapeutforeningen takker
for muligheden for at kommentere lovforslaget, og har følgende kommentarer
hertil.
Ergoterapeutforeningen støtter overordnet lovforslaget. Det er væsentligt, at der
kommer tydeligere regler for magtanvendelse over for mennesker med betydelig
og varigt nedsat funktionsevne. Vi har dog en opmærksomhed på, at når
hensigten er at gøre regelsættet mere tilgængeligt, så forekommer det
uhensigtsmæssigt, at visse regler er anderledes for borgere med varigt nedsat
psykisk funktionsevne (som fx udviklingshæmning) end for borgere, hvor den
nedsatte funktionsevne er en konsekvens af en erhvervet fremadskridende
mental svækkelse (fx demens). Forskellene ses bl.a. i de fremsatte regler om
fastholdelse og magtanvendelse ift. personlige hygiejnesituationer. Det undrer os,
at der i høringsmaterialet ikke fremgår klare faglige argumenter for, hvorfor disse
forskelle i reglerne foreslås.
Som det fremgår flere steder i bemærkningerne, er det vigtigt at finde den rette
balance mellem borgerens selvbestemmelsesret og forpligtelsen til at sikre
omsorg, værdighed og tryghed for borgerne. Tydeligere magtanvendelsesregler
kan hjælpe med den rette balance, men de kan ikke stå alene. Det er helt
afgørende, at der på det enkelte botilbud og plejehjem er de rette faglige
kompetencer og en tilpas normering til at kunne løfte opgaven.
Ergoterapeutforeningen anbefaler at:
- Sansebearbejdning, forudsigelighed og deltagelse i meningsfulde aktiviteter i
højere grad bliver afprøvet over for borgerne; for vi har fagligt belæg for, at
det er med til at modvirke en udadreagerende adfærd hos borgerne.

-

Faglig ekspertise indhentes, når der er brug for det. Fx er det vigtigt, at
behovet for at borgeren får børstet tænder ikke beror på personalets
synsninger, men er blevet afklaret af en tandlæge/tandplejer.

Konkrete nedslag i lovforslaget
- Fysisk guidning: I dagligdagen vil fysisk guidning være nødvendigt. Derfor er
der behov for klare regler på området. Som det fremgår af bemærkningerne,
er fysisk guidning imidlertid også i risiko for at være et gråzoneområde.
Derfor bør reglerne blive endnu tydeligere, end der er lagt op til.
- Velfærdsteknologi: Det er positivt, at der kommer en mere tidssvarende
forståelse af velfærdsteknologi. I flere tilfælde vil velfærdsteknologien være et
mindre indgribende tiltag over for borgerne, men korrekt og meningsfuld brug
af velfærdsteknologi i den konkrete situation kræver faglig viden.
- Personlige hygiejnesituationer:
Det er vigtigt, at andre tiltag er afprøvet, før der bruges magt i personlige
hygiejnesituationer. Vi kan fagligt dokumentere, at forudsigelighed for
borgeren kan være med til at gøre hygiejnesituationerne lettere. Fx kan man
tænde for bruseren, så borgeren hører og ser, at han/hun skal i bad. Det
giver en ro hos borgeren, at kunne genkende badesituationen.
Som tidligere nævnt mener vi også, at det er vigtigt at søge rådgivning hos
faglig ekspertise, så det ikke er personalets synsninger der afgør, om der
skal anvendes magt i forbindelse med tandbørstning eller lignende
hygiejnesituationer.
Afslutningsvis så undrer det os, at listen med hygiejnesituationer foreslås at
udgå over for målgruppen af borgere, hvor den nedsatte funktionsevne er en
konsekvens af en erhvervet fremadskridende mental svækkelse (fx demens),
og udvides over for målgruppen af borgere med varigt nedsat psykisk
funktionsevne (som fx udviklingshæmning).
Ergoterapeutforeningen står gerne til rådighed med uddybning af dette høringssvar.
Med venlig hilsen

Tina Nør Langager
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