
 
 
 
 
  

 

 

 
FOA 
Staunings Plads 1-3 
1790  København V  
 
Telefon 4697 2626 
Telefax 4697 2300 
 
Giro 8 01 47 95 
 
E-mail 
foa@foa.dk 
a-kassen@foa.dk 
 
www.foa.dk 

 

Dato: 

17.01.2011 

 
Sagsnummer: 

11/11201 

 
Ref.: 

KAS/ulro 

 

  

 

Høringssvar til forslag til lov om ændring af social service (Re-

gulering af besøgsrestriktioner i boligformer med tilknyttet per-

sonale og fælles boligarealer og tilsynspolitik for personlig og 

praktisk hjælp m.v. i hjemmeplejen). 

 

FOA – Fag og Arbejde vil gerne benytte lejligheden til at kommentere 

på ovennævnte høring.  

FOA – Fag og Arbejde er positiv over for lovforslaget. Besøgsrestriktio-
ner er heldigvis ikke hverdag på landets plejecentre og øvrige instituti-
onelle boformer, men der er brug for helt klare retningslinjer der både 
sikrer den ældre beboers selvbestemmelse, og samtidig sikrer medar-
bejderen mulighed for at udføre sit arbejde hos den ældre.  

FOA- Fag og Arbejde vil med lovforslaget opfordre til, at der udarbejdes 
en særskilt vejledning til institutionerne om, hvordan konflikter kan fo-
rebygges, løses bedst og hvorledes proceduren er omkring beslutnings-
tagning om besøgsrestriktioner. Også i akutte situationer. Det vil være 
et nødvendigt værktøj for ledelse og medarbejder, at man har en vej-
ledning, der helt klart beskriver retningslinjer for, hvad man skal gøre i 
en konfliktsituation.  

FOA- Fag og Arbejde mener ligeledes, at disse retningslinjer for konflik-
ter skal laves i en fredstid. Vi vil også foreslå et større fokus på kon-
flikthåndteringen. Et forslag kunne være, at medarbejdere/ledere hav-
de mulighed for at kontakte en konfliktmægler i kommunen, som kan 
hjælpe gennem dialog med at løse konflikten, således at besøgsrestrik-
tionen i videst muligt omfang kan forebygges.  

I forhold til tilsynspolitikken finder FOA- Fag og Arbejde, at det er vig-
tigt at kommunerne offentliggør og kommunikerer deres tilsynspolitik.  
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