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25. januar 2017 

 

Høringssvar vedr. 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) 

FOA vil gerne kvittere for høringen med nedenstående bemærkninger.  

FOA er som udgangspunkt positive overfor ændringsforslaget, da det imødekommer behovet 
for at sikre arbejdsmiljø og sikkerhed for personalet ved at gøre det muligt at omplacere og 
flytte personer, til et tilbud, hvor deres udfordringer i højere grad kan imødekommes og 
dermed understøtte en positiv udvikling.   

Udover dette forslag havde FOA gerne set en øget dimensionering af behandlingspsykiatrien. 
Hvis psykiatrien blev prioriteret på linje med behandlingen for hjertekarsygdomme og 
kræftsygdomme, ville det give langt bedre mulighed for at sikre stabiliserende og kontinuerlige 
behandlingsforløb, som også vil kunne bidrage til at hjælpe målgruppen for dette lovforslag.  

Det er FOAs holdning, at der er en udvidet forpligtelse til at sikre de mennesker, der hver dag 
går på arbejde og tager sig af mennesker med særlige udfordringer af psykisk og social 
karakter. Samfundet er forpligtet, hvilket bla. fremgår af arbejdsmiljøloven, til at sørge for et 
arbejdsmiljø, hvor arbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at risikoen for at medarbejderne 
udsættes for truende adfærd og vold imødegås.  

FOA kan desværre konstatere, at en alt for stor andel af FOAs medlemmer udsættes for vold 
og trusler i forbindelse med deres arbejde. Mere end hver fjerde af FOA´s medlemmer ansat i 
psykiatrien har været udsat for fysisk vold inden for det seneste år. Alt for mange medlemmer 
får arbejdsskader og psykiske traumer i form af fx PTSD efter voldelige overfald på arbejdet. 
Det er uacceptabelt. 

Det er også FOAs holdning, at mennesker der har brug for hjælp fx i form af et botilbud, har 
ret til at blive beskyttet mod medbeboere, der udviser truende adfærd og som bidrager til et 
råt miljø, hvor borgere med behov for hjælp frygter overgreb fra medbeboere.  

Det skal understreges at FOA også mener, at det er et alvorligt indgreb at skulle flytte 
mennesker mod deres vilje. Derfor bør det i samme åndedrag overvejes, hvordan antallet af 
personer der kan blive behov for at flytte, kan nedbringes. 

En af årsagerne til fejlplacerede personer er desværre en tendens til, at kommuner er 
varsomme med at købe plads på tilbud, der ligger uden for egen kommunegrænse. I stedet 
rummes de i egne tilbud, hvor personer med mange differentierede problemer er. Det gør det 
bl.a. vanskeligt for personalet at levere en specialiseret hjælpeindsats. Afspecialiseringen af 
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landets botilbud er et alvorligt problem, og bør søges afhjulpet ved at revidere takststrukturen 
og i højere grad stille krav om at kommuner og regioner fx i deres rammeaftaler bliver enige 
om at fremme samarbejdet om at få etableret flere specialiserede botilbud. Ligeledes bør der 
kastes et kritisk blik på Tilbudsportalen, så tilbuddene i højere grad præciserer og indsnævrer 
deres tilbuds målgruppe.  

Derudover mener FOA, at der er en stor udfordring med misbrugsbehandlingen. Undersøgelser 
viser, at misbrugsproblemer og manglende behandlingsmuligheder er en del af problemerne 
for den beskrevne målgruppe. En bedre og mere koordineret misbrugsbehandling og 
psykiatrisk behandling med regionerne ville kunne imødegå en del af denne målgruppes 
udfordringer. Hvis misbrug er en del af problematikken hos en borger der ønskes flyttet, bør 
dette ændringsforslag stille krav om, at det i indstillingen til flytningen beskrives, hvilke tiltag 
til misbrugsbehandling, der har været og hvordan misbrugsproblemet skal adresseres på et 
nyt botilbud. 

Udredning af den enkelte beboer der ønskes flyttet: 

FOA mener, at det i lovforslaget bør fremgå eksplicit, at den enkelte person, der ønskes flyttet, 
er søgt optimalt udredt psykiatrisk, sundheds- og socialfagligt. Det skal sikre, at der bliver 
bedre mulighed for at få en forståelse for den enkeltes vanskeligheder og dermed optimere 
behandlingen og muligheden for bedring og rehabilitering.  

Det ses desværre alt for ofte at udredninger stoppes, når årsagen til problemerne har fået en 
enkel forklaring i form af fx en diagnose. Ofte ses det dog, at der kan ligge flere diagnoser og 
årsager bag problemerne, som er vigtig viden i forhold til en mere fuld forståelse for 
vanskelighederne. Der kan fx være tale om flere psykiatriske diagnoser, kognitive 
vanskeligheder, ko-morbiditeter, mental retardering, umodenhed og sundhedsproblemer som 
fx infektionssygdomme mv. Alt for mange personer med en psykiatrisk diagnose er sundheds- 
og socialfagligt underudredte. Det giver dem en dårligere trivsel og en markant lavere 
gennemsnitlig levealder end den gennemsnitlige befolkning. For nylig døde en person på et 
botilbud i København fx af en infektion i maven som burde være opdaget og behandlet.  

Bemærkninger til konkrete afsnit 

Formålsbeskrivelsen: 

I ændringsforslagets indledning side 4 nævnes formålet at være at forebygge vold og trusler 
og højne sikkerheden for medarbejdere og beboere på botilbud. FOA foreslår, at dette 
tekststykke udvides med at formålet også er at flytte personer til tilbud, der i højere grad kan 
afhjælpe personens udfordringer.  

Bemærkninger til nr. 6 på side 18:  
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Dokumentationen der kan foreligge og danne grundlag for tvungen flytning, kan fx udbygges 
med risikovurderinger, APV´er og arbejdsskadesanmeldelser.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Dennis Kristensen 

Forbundsformand     


