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Vedrørende: Udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper
Danske Ældreråd takker hermed for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med
høringsudkastet vedr. vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten
over for voksne, herunder pædagogiske principper. Dansk Ældreråd takker desuden for at have haft
mulighed for at deltage i arbejdsgruppen vedr. lovgivning om magtanvendelse, repræsenteret ved
sekretariatsleder Marianne Lundsgaard.
Danske Ældreråd finder det væsentligt, at der i servicelovens bestemmelser nu præsideres, at
formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelse til det absolut nødvendige og at loven giver
en udtømmende opregning af, hvilke tvangsmæssige foranstaltninger, der lovligt kan sættes i værk
på det sociale område. Bekendtgørelsen afgrænser således i hvilke hygiejnesituationer der kan
anvendes fysisk magt og definere rammerne for anvendelse af alarm- og pejlesystemer, herunder
særlige døråbnere, samt rammerne for revurdering, registrering og indberetning.
Danske Ældreråd finder det ligeledes væsentligt, at der lovmæssigt præsideres, at iværksætte
tvangsmæssige foranstaltninger skal betragtes som en undtagelse, samt at anvendelse af magt skal
være så lempelig, skånsom og kortvarig som muligt, og indgrebet skal stå i rimeligt forhold til det,
der søges opnået.
Dansk Ældreråd tilslutter sig desuden, at formål med bestemmelserne om magtanvendelse efter
serviceloven, nu tydeligere afspejler, en øget retssikkerhed for mennesker med betydeligt og varigt
nedsat psykisk funktionsevne, dvs. mennesker, der som følge af betydeligt og varigt nedsat psykisk
funktionsevne ikke selv er i stand til at tage vare på egen tilværelse, og som ofte ikke er i stand til at
give et gyldigt samtykke.
Disse præciseringer har også stor betydning for de personalegrupper, såvel kommunalt, regionalt
som privat ansatte, der arbejder med disse borgere, idet ydelige reglerne nu er med til at sikre det
grundlag, som arbejdet udføres på baggrund af. Danske Ældreråd bifalder dermed, at
retssikkerheden styrkes både for borgerne og for det personale, der yder hjælp til borgere med disse
udfordringer.
Danske Ældreråd tilslutter sig høringsudkastet og ser med tilfredshed på høringens fokus på
ovennævnte præciseringer.
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