Høring over udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i
selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper
Vanløse den 24. oktober 2019

Til rette vedkommende
DemensKoordinatorer i DanmarK (DKDK) takker for muligheden for at afgive høringssvar udkast til
bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om
særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service og på
vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder
pædagogiske principper.
DemensKoordinatorer i Danmark (DKDK) har valgt at give et fælles høringssvar på bekendtgørelse og
vejledning.
Bestyrelsen i DKDK har dels nogle overordnede betragtninger og dels et par konkrete kommentarer til
vejledningen. DKDK forholder sig udelukkende til de dele af forslagene, der vedrører borgere med demens.
Bestyrelsen i DKDK er praktikere, der i hverdagen håndterer magtanvendelsesregler og - indberetninger og
vejleder personale i reglerne.
DKDK henleder opmærksomheden på det af DKDK afgivne høringssvar på lovforslaget – dateret 13.
december 2018. I dette høringssvar efterlyste DKDK enkelhed og overskuelighed, og pegede på forskellige
dilemmaer og behov for begrebspræciseringer.
Overordnede betragtninger
Det er en meget omfattende vejledning og DKDK har i andre sammenhænge påpeget, at omfattende
vejledninger med tekster skrevet i et svært tilgængeligt juridisk sprog på områder som f.eks.
magtanvendelse er vanskelige at bruge og omsætte i praksis. DKDK vil derfor rose nærværende vejledning
for at være skrevet i et letforståeligt sprog.
Det er- for demenskoordinatorer, der ofte i den enkelte kommune står for undervisning og vejledning i ny
lovgivning - meget omfattende alene på basis af lovtekst, betænkning og vejledning at udarbejde brugbart
materiale og dermed formidle ny viden til kommunens øvrige medarbejdere. Derfor har bestyrelsen en
opfordring.
Opfordring til at udarbejde PIXI-udgave og undervisningsmateriale
DKDK vil derfor opfordre Socialstyrelsen til at udarbejde lettere tilgængeligt materiale med eksempler fra
praksis. Eksempler der viser både hvornår reglerne kan anvendes og hvornår de ikke kan anvendes.
DKDK foreslår derfor, at der dels udarbejdes en pixi-udgave, der kan benyttes af medarbejdere på
plejecentre/hjemmeplejen og dels udarbejdes et egentligt undervisningsmateriale, der kan bruges i
undervisning lokalt. Et sådant materiale er før udarbejdet og brugt flittigt i praksis.

DKDK vil gerne rose Socialstyrelsen for, at der landet over er inviteret til orienteringsmøder om den nye lov
om magtanvendelse. DKDK har dog erfaret, at der er behov for flere møder, da alle ikke kan få plads.

Et par specifikke kommentarer:
DKDK kunne ønske sig en nærmere præcisering af hvad begrebet fysisk kropsstøtte indebærer. Må man
skubbe/mase en borger ud af stuen, eller skal man respektere at borgeren flytter sig, men ikke i den
ønskede retning?
DKDK finder det ikke muligt, at en medarbejder kortvarig holder en borgers mund åben for at børste
tænder. Borgeren risikerer at bide personalet eller ødelægge egne tænder ved at bide for hårdt i
tandbørsten.
DKDK bemærker, at begrebet værdighed benyttes i vejledningen. DKDK er enig i, at værdighed er et vigtigt
begreb der skal indtænkes i al pleje og omsorg.
Det er bestyrelsens erfaring fra praksis, at det i hverdagen kan være svært at beslutte, hvad der er værdigt
og hvem der definerer om en personens værdighed er på spil. Er det den borger der er ramt af demens, er det
den pårørende, personalet eller myndigheden.
Som myndighedsperson er værdighed et begreb som kan være svær at håndtere, men det giver altid basis for
gode drøftelser.
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