Brochure om
selvbestemmelse
Ved Ålunden & Skovstjernen

Selvbestemmelse
Forord
Denne brochure er lavet til dig, for at orientere dig om, hvordan vi støtter borgere ved
Ålunden, Skovstjernen og bostøtten angående selvbestemmelse.
Vi vil gerne vise og forklare rammerne og baggrundene for dette arbejde.
Vi håber, at denne brochure vil medvirke til, at vise dig, hvordan vi støtter borgerne i
forhold til selvbestemmelse.

Når du som borger er blevet 18 år eller mere og visiteres til et tilbud om støtte, ved
enten Skovstjernen eller Ålunden, er det et udtryk for at du nu er voksen.
Som voksen er du fuldt bestemmende i eget liv.
Hvis du er omfattet af et værgemål, er det et udtryk for, at du modtager støtte
omkring nogle personlige eller økonomiske forhold i dit liv. Et værgemål er ikke
ensbetydende med at du er frataget retten til at bestemme i eget liv.
Umyndiggørelse er ikke ensbetydende med at alle de rettigheder er dig frataget, det
kan være et område i dit liv hvor du er umyndiggjort, men du har forsat retten til at
bestemme over mange forhold i dit liv. Værgemål er forskellige, og
statsforvaltningen vurderer individuelt fra person til person, hvor lidt omfattende et
værgemål kan være. Dette for at den største grad af selvbestemmelse kan være intakt
i hver persons liv.
Hver borger har mulighed for, at modtage støtte til bestemte områder i dennes liv. At
modtage denne støtte er ikke ensbetydende med, at du vil modtage støtte resten af dit
liv. Justeringen af støtten vil forekomme løbende, i samarbejde med
myndighedsafdelingen og de medarbejdere der støtter dig.
Hvis du siger fra til støtten til dig, vil medarbejdere forsøge at motivere dig til at tage
imod støtten. Hvis du stadig fastholder dit nej hertil, skal og vil vi respektere dette.

Indsatsplan
Når du har fået din handleplan af din sagsbehandler, får medarbejderne at vide, hvad
det er vi skal støtte, guide og vejlede dig i. Sammen skal du og medarbejderne lave en
indsatsplan, en aftale om, hvordan du gerne vil have, at vi støtter, guider og vejleder
dig. Dine indsatsplansmål kan ændre sig og du har også ret til at sige fra i forhold til
et eller flere mål, hvis ikke du vil arbejde med disse.
Omsorgspligt - omsorgssvigt
Omsorgspligt betyder, at medarbejderne har pligt til, at støtte dig, til de ting du har
aftalt med din sagsbehandler. Herudover skal vi også tale med dig og din
sagsbehandler, om nye ting vi skal støtte dig med, så du får den helt rigtige støtte til
at skabe dig et godt liv. Vores omsorgspligt er også rammesat af din ret til
selvbestemmelse. Hvis du ikke ønsker vores støtte, vil vi arbejde på at kommunikere
med dig og forsøge at motivere dig til at tage mod støtten. Pædagogisk omsorg og
støtte må ikke leveres via magt.
Omsorgssvigt er, hvis medarbejderne undlader at støtte dig, undlader at samarbejde
med dig, om de ting du skal have støtte til i hverdagen, samt undlader at videregive
bekymringer om dig til din sagsbehandler.
Hvad betyder det for dig?
På Ålunden og Skovstjernen er vi ansat til at støtte, guide og vejlede dig, til de ting,
der er aftalt med din sagsbehandler. Vi har pligt til at hjælpe dig, vi skal samtidig tage
hensyn til, om du vil deltage. Du må gerne sige nej til støtte.
Hvis du siger nej til støtte for mange gange, bliver vi nødt til, at se på den aftale vi
lavede, og lave den om, så den virker bedre for dig.
Du og medarbejderne kan lave en ny aftale, der vil virke bedre, for vi må ikke lade
være med at støtte dig. Du og medarbejderne skal sammen forsøge, at finde den helt
rigtige støtte for dig.

I dette afsnit kan du læse om, hvilket lovgrundlag medarbejderne arbejder ud fra, når
de støtter, guider og vejleder dig til, at udøve din selvbestemmelsesret.
Servicelovens § 85 samt § 81 og § 82:
§ 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og
hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
§ 81: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med
indsatsen er: at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, at forbedre den
enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, at forbedre
mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær,
aktivitet, behandling, omsorg og pleje og, at yde en helhedsorienteret indsats med
servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i
botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov.
§ 82. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med
formålet, jf. § 81, til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke
kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den
enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan
inddrages i varetagelsen af interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk
funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for
at bede statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven.
Kilde: Retsinformation.dk

Nedenfor kan du læse om de lovgrundlag, der giver dig ret til at være
selvbestemmende i eget liv, fra dit fyldte 18 år. Medarbejderne skal støtte, guide og
vejlede dig i, at udøve din selvbestemmelsesret.
Grundloven:
Kapitel VIII
§ 71
Stk. 1.
Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske
eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for
frihedsberøvelse.
§ 72
Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve
og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor
ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.
Kilde: Grundloven.dk

Forenede nationers menneskerettigheder angående:
Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
(1966)
Afsnit I
Artikel 1
1. Alle folk har selvbestemmelsesret. I kraft af denne kan de frit bestemme deres
politiske stilling og frit varetage deres egen økonomiske, sociale og kulturelle
udvikling.
Kilde: Menneskeret.dk

Forenede nationers konvention om rettigheder for personer med handicap
Artikel 1
Formål
Formålet med denne konvention er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at
alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten
for deres naturlige værdighed. Personer med handicap omfatter personer, der har en
langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i
samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i
samfundslivet på lige fod med andre.
Kilde: Det centrale handicapråd

Sundhedsloven
Nedenfor er der udpluk med eksempler på borgerens selvbestemmelsesret i forhold til
Sundhedsloven

§ 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering,
sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt
forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient/borger
•
Personalet på Skovstjernen kan ikke starte eller fortsætte en behandling
hos en borger uden dennes informerede samtykke. §15
•
Ved informeret samtykke forstås i denne lov et samtykke, der er givet på
grundlag af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, jf. § 16.
•
Et informeret samtykke kan være skriftligt, mundligt eller efter
omstændighederne stiltiende.
•
Borgeren kan på hvert et tidspunkt tilbagekalde sit samtykke.

Tvangsbehandlingsloven
Tvangsbehandlingsloven §1(Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af
varigt inhabile)
Tvangsbehandlingsloven gør det muligt at tvinge en patient i behandling, hvis en
læge vurdere, at patientens sundhedstilstand bliver væsentligt forringet, hvis man
undlader behandling. Der kan være tale om f.eks. basal tandbehandling eller brud der
kræver operation for at bevare førligheden

Her er nogle korte forklaringer og links til emner du kan læse mere om.
Selvbestemmelse:
Når vi skriver selvbestemmelse, lægges der vægt på, at alle borgere har retten til selv,
at bestemme i eget liv. Der kan være borgere der skal støttes i deres bestemmelser,
dog med stor respekt for, at efterkomme borgerens beslutninger så vidt muligt.
Veje til reelt medborgerskab — Socialstyrelsen - Viden til gavn

Norddjurs Kommunes handicap politik:
https://www.norddjurs.dk/media/1172664/handicappolitik-2013.pdf

Kvalitetsstandard:
Kvalitetsstandarderne beskriver, hvem der kan modtage ydelserne, hvad hjælpen kan
omfatte, samt hvilke tidsfrister, der er for behandling af ansøgninger og levering af
ydelser. Kvalitetsstandarderne godkendes af Kommunalbestyrelsen.
https://www.norddjurs.dk/media/5895595/Kvalitetsstandard-Personlig-pleje-praktisk-hjaelp-ogsocialpaedagogisk-stoette.pdf

Indsatskatalog:
I indsatskataloget beskrives, hvilke opgaver medarbejderne kan bestilles til. Der
beskrives ligeledes, hvad borgerne selv skal være aktive med.
Kataloget er godkendt af voksen – plejeudvalget den 5. januar 2016
https://www.norddjurs.dk/media/5895587/Indsatskatalog-Socialpaedagogisk-stoette.pdf

Visitation:
Visitationerne er en bestilling, der udarbejdes af sagsbehandler og visitator, med
baggrund for borgerens ønske og behov for støtte og vejledning. Det er kun visitator
og sagsbehandler, der har indflydelse på, hvad der bestilles, af pædagogiske tiltag.
Borgeren kan altid rette henvendelse til sagsbehandler og komme med ønsker, til nye
tiltag.
www.norddjurs.dk/media/332369/Bostoette_par85_hjemmeboende.pdf

Tvangsbehandlingsloven
Kilde: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=191818

