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Høringssvar fra DASYS vedr.:
Udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af
stofmisbrugere i behandling.
Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) har modtaget forespørgsel på overstående, og vi takker for
muligheden for at afgive høringssvar. Vi har sendt høringsanmodningen til vores medlemmer og har
ikke modtaget kommentarer til retningslinjen. DASYS’ bestyrelse har dog følgende kommentarer til
bekendtgørelsen.
Generelt indtryk
Bekendtgørelsen bygger på flere ændringer i lovgrundlaget. Det ville have været en stor hjælp, at der
til udkastet var supplerende materiale, hvoraf det fremgik hvilke ændringer, der er foretaget i forhold
til tidligere bekendtgørelse, og særligt specifikt i forhold til sundhedspersonalets retsstilling i forhold
til magtanvendelsen. Samtidig fremgår det ikke tydeligt, om den pågældende misbrugers retsstilling
har ændret sig i væsentlig grad.
Bemærkninger til høringsmateriale i øvrigt
Bekendtgørelsen er generelt let forståelig og handlingsorienteret, hvilket giver gode praktiske
anvisninger. Mht. til fysisk magtanvendelse, savnes der dog forpligtigelsen til at observere og
indberette væsentlige forhold, der vedrører misbrugeren, evt. gravid misbruger og dennes fosters
tilstand og evt. medicinske risici og komplikationer i forbindelse med magtanvendelsen. Er der fx
tilknyttet en sundhedsfaglig person i forbindelse med den fysiske magtanvendelse, der kan vurdere
helbredssituationen for både misbruger og evt. foster?
Endelig savnes stillingtagen til hvorvidt pårørende har en rolle som enten formidler eller ressource i
forhold til misbruger. Pårørende nævnes ikke i bekendtgørelsen, og man kan derfor være i tvivl om
deres rolle eller retsstilling i forhold til fx stofmisbruger under 18 år.
Bekendtgørelsen håndterer ikke spørgsmål ang. andet misbrug som fx alkohol. Grunden til at dette
nævnes her er, at der i øjeblikket er en lignende høring fra Sundheds- og Ældreministeriet ang.
magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling.
DASYS undrer sig over hvordan der skelnes mellem alkohol- og stofmisbrug og andre misbrugsformer,
når der tales om tilbageholdelse. Man kunne overveje at samle begrebet til misbrug generelt, der på en
eller anden grund retfærdiggør magtanvendelse og tilbageholdelse. I hvert tilfælde bør der overvejes,
hvorvidt alkoholmisbrug også er omfattet af bekendtgørelsen for tilbageholdelse af stofmisbrugere.
Skulle høringssvaret give anledning til spørgsmål står DASYS naturligvis til rådighed for yderligere
uddybning af ovenstående synspunkter.
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