24. februar 2017
Til
Børne- og Socialministeriet
Att. kgrs@sm.dk med kopi til mie@sm.dk.
Holmens Kanal 22
1060 København K
Høringssvar over Fornyet høring over udkast til et revideret forslag til lov om ændring af lov om social
service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af reglerne om
optagelse i særlige botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller
chikanerende adfærd)
Bedre Psykiatri takker for muligheden for fornyet høring over udvidelse af reglerne om optagelse i særlige
botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller chikanerende adfærd
Bedre Psykiatri ønsker at pointere, at høringsfristen på kun 10 dage vanskeliggør gennemarbejdet
høringsproces set i forhold til områdets alvorlige karakter.
Vi gør opmærksom på, at nedenfor nævnte bemærkninger fortsat bør iagttages i forhold til vores tidligere
høringssvar af den 25. januar 2017 samt vores høringssvar over specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
af 24. februar 2017. Begge høringssvar har fortsat relevans og aktualitet for dette område.
Bedre Psykiatri mener principielt, at enhver flytning af en borger uden samtykke er af væsentlig
indgribende karakter og dermed et væsentligt indgreb i selvbestemmelsesretten og begrænsning i den
enkelte borgers retssikkerhed, frie valg og personlige frihed. Det vurderes, at en væsentlig del af
målgruppen vil modsætte sig flytningen, hvorfor Bedre Psykiatri finder det særligt afgørende at pointere, at
vi har at gøre med en meget sårbar gruppe, hvis privatsfære trues grundlæggende ved en sådan
tvangsflytning (med risiko for permanent anbringelse), som i øvrigt indskrænker borger og pårørendes
mulighed for indflydelse på, hvor vedkommende visiteres til.
Med lovforslaget forudser Bedre Psykiatri, at kommunerne får betydelige magtbeføjelser til at rokere på
borgere med psykisk sygdom. Vi anerkender formålet om at forebygge vold og trusler og højne sikkerheden
for medarbejdere og beboere på botilbud, men Bedre Psykiatri vurderer at målgruppeafgræsningen
medfører reel betydelig forskelsbehandling, da kun psykisk syge bliver omfattet af lovforslaget. Idet de
foreslåede regler rammer personer med et bestemt handicap, er det relevant at overveje, om reglerne er
forenelige med FN’s Handicapkonvention, herunder navnlig forbuddet mod forskelsbehandling af personer
med handicap i konventionens artikel 5.
Vi vil også fremhæve, at der med denne magtbeføjelse, som kommunerne får, bliver trukket en potentiel
konfliktlinje op mellem ansatte og borgere på botilbud, og at udsigten eller truslen om flytning kan risikere
at ødelægge en god relation, dialog og hensigtsmæssig behandlingssituation. Alene at chikanerende adfærd
kan afstedkomme en tvangsflytning, er Bedre Psykiatri stærkt betænkelig ved. Det er nødvendigt at have
for øje, at der er tale om skønsbetragtninger, hvorfor der skal manes til betydelig besindighed og
forsigtighed i bedømmelse af en borgers adfærd.

Med venlig hilsen
Bedre Psykiatri

