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Frikommunevedtægt

Forsøgstitel

Brug af teknologiske hjælpemidler som supplement til støtte og omsorg, når
borgeren ikke kan give informeret samtykke hertil.

Forsøgsperiode

Januar 2018 – december 2021

Forsøgsindhold

Dette forsøg omhandler mulighed for at bruge teknologiske hjælpemidler
som supplement til pædagogisk støtte, ved personer, der ikke kan give
informeret samtykke hertil.
Der ses eksempler på bosteder, hvor borgere drager nytte af diverse
elektroniske hjælpemidler, f.eks. videoovervågning om natten, der gør at
borgerne ikke forstyrres af personale, der skal ind i deres lejlighed og føre
tilsyn. Dette er i dag muligt, hvis borgeren er i stand til at give informeret
samtykke. Denne mulighed har personer, der på grund af psykisk
funktionsnedsættelse ikke er i stand til at give informeret samtykke, ikke.
Der kan være enighed blandt pårørende og fagpersoner om, at et
teknologisk hjælpemiddel vil gavne borgeren, men lovgivningen gør det ikke
muligt at anvende et sådant, hvis borgeren ikke kan give informeret
samtykke.
Formålet med forsøget er at undersøge effekten på borgeres livskvalitet,
frihed og privatliv, de pårørendes tryghed samt personalets arbejdsmiljø
samt generel ressourceoptimering, hvis der fjernes nogle barrierer for
anvendelse af teknologiske hjælpemidler.
Det er forventningen, at øgede muligheder for anvendelse af
velfærdsteknologi vil have en positiv effekt på ovenstående, samt medvirke
til en mere hensigtsmæssig anvendelse af de offentlige ressourcer.
Forsøget skal bygge på en grundsætning om lige muligheder for alle
borgere, uanset om borgerens psykiske funktionsnedsættelse er en
konsekvens af en fremadskridende lidelse, som f.eks. demens, eller om
borgerens psykiske funktionsnedsættelse er medfødt, som f.eks.
udviklingshæmning. Forsøget bygger på en tese om, at overvågning ved
personales fysiske tilstedeværelse kan være mere indgribende i den
personlige frihed, retten til et privatliv og livskvalitet, end anvendelse af
f.eks. alarmer, pejlesystemer og kameraer og lignende.
Der er tale om borgere fra det specialiserede socialområde og fra
ældreområdet, som har betydeligt nedsat psykisk funktionsevne, og ophold i
botilbud, botilbudslignende boformer i almene boliger og plejeboliger.
Der sondres ikke mellem forskellige former for funktionsnedsættelse.
En individuel konkret faglig vurdering skal danne grundlag for vurderingen
af, hvorvidt en konkret borger skal indgå i forsøget. Centralt i denne står
vurderingen af, hvorvidt en bestemt teknologi vil kunne bidrage med en øget
frihed og værdighed for borgeren, og være mindre indgribende end hidtidigt
anvendte metoder, samtidig med at kommunen varetager

779-2017-335612

Januar 2018
omsorgsforpligtelsen. Vurderingen skal nå frem til at den konkrete teknologi
skal gøre en positiv forskel for borgeren i sammenligning med de metoder,
der hidtil har været anvendt, før det kan være relevant at tage det
teknologiske hjælpemiddel i brug.
Forsøgshjemmel

Lov om frikommunenetværk §§ 13 og 14

Forsøgsbeslutning

Datoer for politisk behandling
•

Skive Byråd godkendte forsøget den 19. december 2017

•

Børne- og socialministeriet godkendte forsøget den 6. december
2017

Forsøgsmateriale
•
•

Oprindelig forsøgsansøgning
Projektbeskrivelse
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