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Et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - når der bliver anvendt magt til omsorg

Jura

Selvbestemmelse

Magtanvendelse

Susanne B. Holm, selvstændig jurist og indehaver af Paragraf&Praksis, ekstern lektor på socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet
Selvbestemmelsesret og lovgivningen
En person siger modigt til Susanne B. Holm; ”Du frustrerer mig vildt.” Til det
er hendes svar; ”Hvis vi kender vejen, og går efter stjernerne - selvom vi
ikke når dem, må vi gå vejen alligevel.” Med denne anekdote bød Susanne
B. Holm os velkommen til magtanvendelsens grænser og gråzoner.

som bliver vred over, at
hans mor stadig er i sengen. Filmens tema bruger Susanne B. Holm til
at drøfte det juridiske
perspektiv på anvendelse, at Servicelovens §82
i praksis og giver et bud
til spørgsmål, man kan
stille sig selv:

Der findes ingen entydig definition for retssikkerhed, men vi skal sikre, at
borgerne får de rettigheder, de har krav på efter lovgivningen, og ikke pålægge andre pligter end dem, der er lovhjemmel til. Dvs., at mennesker
med demens har samme ret til at bestemme over deres private liv – som
alle andre mennesker har. Respekten for selvbestemmelse er sikret ved
Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8.–
Ret til respekt for privatliv og familieliv. Og FNs handicapkonvention artikel
5 - Lighed og ikke diskrimination.

 Er det overhovedet

nødvendigt at give
hjælpen?
 Hvad sker der helt
præcist, hvis borgeren
ikke får den tilbudte
hjælp?
 Hvor har I den viden
fra?

Der er dog grænser for selvbestemmelsesretten. Hvis der skal gøres indgreb i retten til at bestemme over sit eget liv, skal der; være lovgivet om
det, indgrebet skal være nødvendigt, proportionelt og være den mindst indgribende egnede løsning. Det er Folketinget, som afvejer selvbestemmelsesretten over for andre hensyn. Det kan f.eks. være Servicelovens offentlige omsorgspligt - §82 stk. 1, hvilket betyder:

Er Lissi i målgruppen for
den aktive omsorgspligt,
altså, forstår hun sammenhængen mellem den manglende hjælp og den
"skade" der er risiko for.
Hvis svaret er ja, så respekter selvbestemmelsesretten ved, at hun ikke
kommer i bad.
Hvis svaret er nej, så skal der tages stilling til, hvordan hjælpen skal/kan
gives, og som hjælper skal man stoppe op et øjeblik og tænke over, om der
sker noget ved at lade være - vil det have alvorlige konsekvenser for Lissi
at undlade at hjælpe.

 At nogle mennesker skal tilbydes hjælp, selv om de ikke beder om den,

eller slet ikke vil modtage den
 Om der skal handles, men ikke noget om hvordan der skal handles, hvis

der skal handles
 Socialfaglighed, sundhedsfaglighed og socialpædagogik.

Susanne B. Holm fremviser filmen "Hvem er du", der handler om Lissi, som
for nylig er flyttet på plejecenter. En morgen kommer plejepersonalet ind til
Lissi for at hjælpe hende i bad. Det vil Lissi ikke, og hun slår ud efter personalet, som vælger at gå igen. Senere på dagen får Lissi besøg af sin søn,
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Omsorgstvang og lovgivningen
I en situation hvor personalet har gjort alt, hvad de kunne, for at få en borger til at modtage den nødvendige hjælp, kan tvang komme på tale. Tilladelse til "tvangshjælp" findes i Servicelovens magtanvendelsesregler, kap.
24 om husregler og nødsituationer. Pleje og omsorg skal naturligvis som
udgangspunkt ske uden tvang, og kun i absolut nødstilfælde kan Serviceloven §125-129 anvendes. Denne beskriver de former for magtanvendelse,
der kan blive tilladt, men vil altid være på baggrund af at mindre indgribende foranstaltninger er afprøvet og skal anvendes hvor disse skønnes tilstrækkelige.

vidcentreret grundlag. Altså gælder loven nu også det privat liv i egen bolig
(i institutionen). Egen bolig er; den helt private del af boligen, hvor f.eks.
Borgeren med demens har sine private ejendele m.v. Husregler i bl.a. servicearealer og fællesarealer kan derfor nu være lidt vanskelige at håndhæve. Man skal også være opmærksom på, at det kan være vanskeligt i institutioner med mange kognitiv svage beboere at have regler, idet anderledes
og meget forskellige adfærdsmønstre ikke så let kan regelsættes.
Nødsituationer – og lovgivningen bag
Rammerne for nødværge findes i Straffelovens §13 og Straffelovens §14
om nødret. Heri gives helt ekstraordinær adgang til at afværge en nødsituation på en måde, som normalt ikke er lovlig. Den situation hvor nødværge
må anvendes skal være uforudsigelig, eller skal forekomme meget sjældent. Nødværgen her beror altså på, at man faktisk foretager en strafbar
handling, for at afværge en truende skade/handling – således dog, at det
man gør er en mindre handling/forseelse end det man afværger. Straffrihedsproblematikken ved afværgehandlinger findes ligeledes i Straffelovens
§13 og Straffelovens §14 om nødret . I en nødsituation, hvor der anvendes
nødværge, er der altså tale om en aldeles vid ret til selvbestemmelse.

Regler i institutioner - Husregler (anstaltsanordninger i institutioner)
Reglerne er sådan, at en offentlig institution, der udfører lovpligtige opgaver
og råder over dertil indrettede lokaler, er underlagt et retsligt grundlag for
husregler. Husregler for institutionen medvirker til, at denne kan fungere
efter sit grundlag. I 1998 blev institutionsbegrebet ophævet, således at den
juridiske ramme om boligen blev ændret. Tidligere gjaldt juridiske rammer
således vedr. hele institution, men nu gælder regler også på et mere indi-

Samtykke til behandling
Susanne Holm afslutter sin teoretiske del med at tale om samtykke til behandling. Dette emne har længe været et kæmpe problem, som måske nu
er ved at finde sin løsning. Årsagen er at Etiske Råd og Institut for Menneskerettigheder nu anbefaler, at der bør være hjemmel i sundhedsloven til at
behandle varigt inhabile patienter, uanset modstand. Der er aktuelt et forberedende lovarbejde i gang, og det vil lette praksis i mange institutioner.
Herefter følger en del spørgsmål fra salen.
1) En mand der bor i eget hjem, kan ikke styre sin økonomi - Er det en
del af den offentlige omsorgspligt at hjælpe manden med at styre økonomien?
Hvis det er en person med væsentlige funktionsnedsættelser, så er det en
del af den offentlige omsorgspligt. Man kan få Kommunen til at administrerer hans faste udgifter. Dog skal det dokumenteres, at manden ikke selv
kan. Værgemål kan være en løsning, og her er der tre betingelser som bor36

geren skal opfylde; alvorlig funktionsnedsættelse, ikke kunne overskue sine
retslige forhold, samt at man har et behov. Har borgeren kun sin pension,
er der regler om, at kommunen kan administrere pensionen.

5) En mand skal have lagt nyt kateder. Under processen vil han ikke
samarbejde mere. Manden fastholdes under resten af processen, der
laves en magtanvendelse - burde personalet være stoppet i processen og have sendt manden på sygehus?
Sygehus/personale på sygehus har samme lovgivning som plejecentre, jf.
Sundhedsloven. Det må vurderes, om der er akut behov for anlæggelsen,
for så træder nødret ind - og ellers må der prøves igen senere.
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2) Skal han ikke give samtykke?
Nej, der er ikke grundlag efter en myndighedsafgørelse i pensionsloven
(§36) om at administrerer borgerens økonomi. Det er en tvangsafgørelse,
altså et indgreb i omsorgen, da borgeren ikke har nogen penge - det kan
kun ske ved ren pension (små økonomier).
3) "På plejehjem er der to borgere, der indleder et seksuelt forhold, skal datteren informeres, hun er værge for kvinden. Hvordan er reglerne vedr. tavshedspligt?
I dette tilfælde er det kvinden selv, som bestemmer, om de pårørende skal
orienteres. Omsorgspersonalet har selvfølgelig tavshedspligt jf. Persondataloven §5 og §7 – og beskyttelse af retten til privatliv SL §82 stk. 2.
Det er kommunalbestyrelsen, som er ansvarlig for, at der er en pårørende
eller anden (f.eks. værge), der kan inddrages i at varetage en persons interesse, når denne har betydelig nedsat psykisk funktionsevne.
- At være inddraget er f.eks. at være med på råd om den svages forhold og
sikrer den svages velbefindende
- At være inddraget er f.eks. ikke at bestemme, hvordan pleje og en pædagogiske indsats udføres
En værge kan handle ud fra værgemålet, men dette giver ikke adgang til en
persons privatliv
4) Er der hjælp at hente i loven, hvis en beboer har behov for økonomi
til seksuel aktivitet, hvor pårørende ikke vil hjælpe med betalingen?
Værgemål vil her kunne hjælpe, hvis personen kun har pensionen, kan der
laves en kommunal administrations aftale. Værgens opgave er at varetage
borgerens interesse, og hvis dette ikke sker, kan der gives indsigelse til
statsforvaltningen. Hvis en pårørende er værge, kan det ændres til en beskikket værge af statsforvaltningen.
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