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Børne- og Socialministeriet 
Holmens kanal 22 
1060 København K 

Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedr. høring over udkast til for-
slag til lov om ændring af social service, lov om retssikkerhed, og 
administration på det sociale område, lov om tilkøb af socialpæ-
dagogisk 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 overfor voksne samt 
indførelse af mulighed for målretning af botilbud til unge og kom-
munal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger)  
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar.  
 
Vi fokuserer vores bemærkninger på dele af høringsmaterialet, som 
omhandler magtanvendelsesreglernes formål, fastholdelse, trygheds-
skabende velfærdsteknologi, kortvarig fastholdelse i personlige hygiej-
nesituationer samt registrering og indberetning. 
 
Lovens anvendelsesområde 
Det fremgår af afsnit 2.2.1.1., at det ikke er lovforslagets hensigt at æn-
dre i lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt in-
habile (side 17m).  
 
Vi forstår det således, at servicelovens og sundhedslovens regler om 
tvang og magtanvendelse gælder ved siden af hinanden, og at vores 
medlemmer således må og skal vurdere, om magtanvendelse er rele-
vant efter henholdsvis serviceloven eller sundhedsloven og herefter 
iagttage de retssikkerhedsgarantier, der gælder for borgerne efter de to 
forskellige regelsæt.  
 
Det er ganske vanskeligt for vores medlemmer at skulle agere i over-
lappene mellem serviceloven og sundhedsloven, og vi skal derfor 
endnu engang opfordre til, at man skaber klarhed over de juridiske 
overlap, og på en pædagogisk facon formidler til praksispersonalet, 
hvordan det forventes, at disse ”regeloverlap” håndteres i praksis.  
 
Magtanvendelsesreglernes formål og konsekvenser for praksis 
Med den nye hjemmel i lovændringen om, at der ikke længere behøver 
være en forudgående afgørelse fra kommunalbestyrelsen, ønsker man 
således at smidiggøre praksis. Der lægges hermed et stort ansvar over 
på den enkelte medarbejder, hvilket i praksis skal håndteres – også ud 
fra et arbejdsmiljøperspektiv.  
 
Dansk Sygeplejeråd mener, at der skal opmærksomhed på de konse-
kvenser, det kan få, at ansvaret lægges på den enkelte og finder det 
afgørende, at ledelsen bliver inddraget, som det nye lovforslag også 
lægger op til. Derudover anbefaler Dansk Sygeplejeråd, at der kommer 
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et øget fokus på, at medarbejderne skal have de rette faglige kompe-
tencer, som skal sikres igennem vedvarende kompetenceudvikling.  
 
Dansk Sygeplejeråd finder det positivt, at der i satspuljen er afsat 3,9 
mio. kr. til tiltag, der skal understøtte uddannelse og kompetenceudvik-
ling, og ligeledes at der er prioriteret midler til evaluering af de nye reg-
ler. Der bør være opmærksomhed på, hvor langt det rækker, og hvor-
dan man sikrer den fremadrettede kompetenceudvikling efter udløb af 
de afsatte midler.  
 
Tryghedsskabende velfærdsteknologi 
Det er positivt, at der arbejdes med en bredere forståelse af ’alarm- og 
pejlesystemer’, hen imod velfærdsteknologi, der skal skaber tryghed og 
sikkerhed. Vi finder det ligeledes positivt, at Børne – og Socialministe-
ren nedsætter et råd, som skal komme med indstilling om, hvilke for-
mer for tryghedsskabende velfærdsteknologier, der kan anvendes ved 
afgørelser efter stk. 1 eller i medfør af § 136 e.  
Vi stiller os gerne til rådighed i dette råd og bidrager til arbejdet.   
 
  
Med venlig hilsen  
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