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1. Initiativ

•

Serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne

2. Fokusområde

•

Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

3. Beskrivelse

I samarbejde med Børne- og Socialministeriet igangsættes et
serviceeftersyn af magtanvendelsesreglerne i serviceloven.
Eftersynet skal bl.a. afdække, hvorledes magtanvendelsesreglerne
håndteres i praksis, og skal omfatte alle former for magtanvendelse beskrevet i loven, herunder også alarm- og pejlesystemer,
særlige døråbnere samt flytning uden samtykke.
Som led i serviceeftersynet ses der også på rækkevidden af lovgivningen i fht. brug af tryghedsbasereret velfærdsteknologi, herunder bl.a. behovet for at justere bestemmelsen om personlige
alarm- og pejlesystemer med henblik på, at reglerne tilpasses den
løbende teknologiske udvikling på området. Samtidig skal der ses
på behovet og mulighederne for tilvejebringelse af nationale retningslinjer for brug af alarm- og pejlesystemer.
Serviceeftersynet er et led i opfølgningen på Ankestyrelsens evaluering af kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne
overfor borgere med demens (nov. 2015), og eftersynet skal
munde ud i konkrete anbefalinger til initiativer, herunder evt.
lovinitiativer.
Serviceeftersynet skal således kunne danne grundlag for en vurdering af behov og muligheder for:
• At gøre reglerne på området mere forståelige og lettere
at håndtere for administrative medarbejdere og plejepersonalet
• At tilpasse reglerne – bl.a. i forhold til den løbende udvikling i nye tryghedsbaserede velfærdsteknologier og i
forhold til muligheden for optagelse i særligt botilbud
uden samtykke (flytning uden samtykke).
Servicetjekket skal først og fremmest bidrage til et fagligt og juridisk afsæt for et kommende lovforslag om ændringer af servicelovens magtanvendelsesregler.
Servicetjekket består af følgende elementer:
1) Der gennemføres et praksistjek af de udfordringer og dilemmaer, som plejepersonalet, jf. ovenfor, oplever i det daglige arbejde, når de skal drage omsorg for målgruppen for magtanven-
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delsesreglerne. Samtidig skal der ses på udfordringerne i praksis i
fht. at vurdere, hvornår der er tale om et tvangsmæssigt indgreb
og den efterfølgende registrering og indberetning af den konkrete
magtanvendelse, samt hvordan borgeren, værgen og evt. pårørende orienteres om beslutningen om indgrebet.
2) Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Børne- og Socialministeriet (formand), Sundheds- og Ældreministeriet, Ankestyrelsen og Socialstyrelsen/VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation).
3) For løbende at kvalificere arbejdet med serviceeftersynet inddrages relevante faglige organisationer og interesserorganisationer
til fælles drøftelser om de udfordringer og dilemmaer, som de
oplever, at deres medlemmer står med i praksis. En sådan referencegruppe vil blive inddraget igennem hele forløbet [herunder i
forbindelse med udarbejdelse af lovforslaget].
Serviceeftersynet gennemføres i 2017. Opfølgende implementeringsinitiativer som fx formidlingsaktiviteter og lovgivningsændringer iværksættes i folketingsåret 2017/2018.
Arbejdet med serviceeftersynet forankres i Børne og Socialminsiteriet, der er ansvarligt ministerium for magtanvendelsesreglerne i
serviceloven.
Der afsættes midler til at gennemføre og facilitere et praksistjek,
herunder til eventuel køb af specifik faglig og juridisk ekspertice
på magtanvendelsesreglerne i praksis.
4. Økonomi
(mio.kr.)

2016

2017

2018

2019

I alt

0

0,5

0

0

0,5

Midlerne afsættes til Børne- og Socialministeriet til at gennemføre og
facilitere et praksistjek, herunder til eventuel køb af specifik faglig og
juridisk ekspertise på magtanvendelsesreglerne i praksis.

