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Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til
udkast til lovforslag om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile.
Generelle kommentarer
Pleje og behandling af borgere, der er varigt inhabile, kræver særlig
opmærksomhed for at sikre, at de sundhedsfaglige behov bliver identificeret og nødvendig handling iværksat. Det skal være nemt og logisk for sundhedsprofessionelle at iværksætte pleje og behandlingsindsatser på en etisk forsvarlig måde overfor borgeren og samtidig
sikre gennemsigtighed og tryghed for pårørende.
DSR bakker derfor op om lovforslaget, men har følgende specifikke
kommentarer.
Specifikke kommentarer
Mindre behandlinger bør præciseres
Lovforslaget beskriver et generelt samtykke til at iværksætte mindre
behandling. De beskrevne eksempler på mindre behandlinger er relevante, men termen ”mindre behandling” er bred og bør præciseres for
at undgå uklarheder. Det har ligeledes betydning i kommunikationen
med de pårørende, der skal give et udvidet samtykke. DSR mener
derfor, at det er vigtigt at inddrage fagpersoner i ministeriets arbejde
med at fastlægge området.
Indhentning af udvidet samtykke
Informationen om betydning og indhentning af generelt samtykke forudsætter viden og kompetencer om området og borgerens situation.
DSR mener derfor, det bør fremgå af lovforslaget at det skal varetages af en autoriseret sundhedsperson.
Det bør fremgå tydeligere, hvilke ændringer/kriterier, der skal være
gældende for, at pårørende/værge skal informeres om iværksættelse
af mindre behandlinger trods et generelt samtykke. Af bemærkningerne fremgår det, at informationspligten kan udledes af autorisationslovens § 17, men dette er efter vores opfattelse for upræcist på et
helt nyt område, der tilsidesætter de sædvanlige retningslinjer for information og inddragelse. Det er ligeledes vigtigt at medtænke borgere, hvor situationen forbedres, herunder f.eks. unge på bosteder.
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