Sundhed og retssikkerhed på voksenområdet
Den 24. og den 31. august på Horsens Friplejehjem kl. 10.00-14.00.
(Begge dage er en del af undervisningen).

Indhold
Lovgivningen både på social og sundhedsområdet er kompliceret. Hvornår agerer man under
hvilken lov? Hvad skal man generelt være opmærksom på ift. gældende ret, når det kommer til
svage borgere, der i nogle situationer også er midlertidigt eller varigt inhabile?
Ovenstående kan skabe tvivl om arbejdet, hvilket kan føre til fejl og i værste fald konsekvenser for
både borger og personale. Derfor er det vigtigt at have juraen på plads.
Medarbejdere, der står med det praktiske arbejde, vil på kurset få viden som sundhedsjura, så de
kender regelgrundlaget og kan handle derefter. Det vil sikre borgernes retssikkerhed - og typisk
også øge arbejdsglæden hos medarbejderne.
Kurset afholdes fysisk og afvikles over to halve dage fra 10 – 14.
Kursets indhold er bl.a.:
•

Sundhedsloven

•

Serviceloven (lov om social service) - herunder de komplicerede regler om magtanvendelse

•

Tvangsbehandlingsloven (lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt
inhabile, fra 2018)

•

Psykiatriloven

•

Autorisationsloven (lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig
virksomhed).

Kurset veksler mellem en behandling af stoffet, dialog og cases og er praktisk orienteret med
konkrete eksempler fra hverdagen.

Underviseren
Finn Kittelmann, cand.jur. og partner i Nordic Consulting Group A/S, underviser på kurset. Han er
en praktisk orienteret underviser med omfattende erfaringer fra det offentlige – domstole, politi og
som chefjurist i en kommune. Inspireret af en opgave som konsulent har han skrevet bogen
Sundhedsjura for praktikere (Akademisk Forlag 2020). Bogen følger med kurset og har en værdi af
300 kr. Finn Kittelmann har desuden undervist og tilrettelagt kurset i samarbejde med andre
selvejende aktører.
Praktisk
Efterår 2022
Dato og tid: Den 24. og 31. august 2022 fra kl. 10.00-14.00. Det er ét kursus med to
undervisningsdage. Det er erfaring fra andre undervisningssteder, at det er nødvendigt at dele
undervisningen ud på to dage.
Sted: Horsens Friplejehjem, Buchwalds Bro 1, 8700 Horsens
Tilmelding: Tilmelding til kurset skal ske senest 14 dage før på: tilmelding@selveje.dk. Prisen for
begge dage er 2.000 kr. plus moms for medlemmer af Selveje Danmark.
Tilmeldingsfrist: Tilmelding skal ske senest 14 dage før kursets start.
Afmeldingsfrist: Afmeldingsfristen er 14 dage inden kursets start. Ved afmelding efter fristen
opkræves deltagerbetaling.

