
Sundheds- og Ældreministeriet 

Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura 

Holbergsgade 6 

DK-1057 København 

 

primaejur@sum.dk med kopi til  

specialkonsulent Louise Filt på lfi@sum.dk.  

 
 

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og er-

statningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbagehol-

delse af stofmisbrugere i behandling 

 

Dansk Sygeplejeråd støtter formålet med lovforslaget, om at ned-

bringe antallet af børn, der fødes med helbredsproblemer og skader 

som følge af misbrug af rusmidler under graviditeten. 

Det er ligeledes positivt at tilbuddet, til gravide kvinder med mis-

brug, ensrettes i regioner og kommuner.  

 

Lovændringen vil, ligesom den eksisterende, være en mulighed for 

de kvinder det lykkes at få kontakt med. Mens arbejdet med opspo-

ring formentlig skal have andre metodiske tilgange. 

Det er i lovforslaget lidt uklart, hvordan og hvem der får kontakt med 

kvinderne/familierne. Det er afgørende at inddrage aktører, der har 

uddannelse og viden til at få etableret kontakten. 

 

Lovforslaget beskriver samtidig, at målgruppen for et kommunalt til-

bud være karakteriseret ved at være gravide kvinder med et betyde-

ligt misbrug af alkohol, som er i en særlig sårbar og udsat livssitua-

tion og som ikke kan fastholdes i den specialiserede svangreomsorg. 

Erfaringerne viser, at den nuværende indsats for kontakt og indhold i 

tilbud, ikke er tilstrækkelig til at nå målgruppen. De deltager ikke i 

de eksisterende tilbud og er ikke selv opsøgende. 

Derfor er det væsentligt at der er særligt stort fokus på at gennemføre 

afprøvning af de foreslåede udviklingsforløb for satspuljeaftalen 

2016-2019. Indholdet i tilbuddet (kontrakterne) bør så vidt mulig 

være evidensbaseret. 

 

 

 

Den 21. januar 2016  

Sagsnr.: 1512-0010 
JDS 

 
Dansk Sygeplejeråd 
 
Sankt Annæ Plads 30 

 

DK-1250 København K 

 

Ekspedition: 

mandag-torsdag  9.00-16.00 

fredag 9.00-15.00 

 

Tlf:  +45 33 15 15 55 

Fax:  +45 33 15 24 55 

 

www.dsr.dk 

dsr@dsr.dk 
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Side 2 af 2 

§ 1.stk.3 

Når kommunalbestyrelsen uddelegerer beslutningen om vurdering 

og beslutning om tvangstilbageholdelse og ophør af samme, er det 

altafgørende, at der er de rette kompetencer til stede. Er der f.eks. sy-

geplejersker med særlig uddannelse, viden og erfaring om misbrug, 

sundhedsplejersker, mm. Derfor er det vigtigt med en logisk og effek-

tiv organiseringen i kommunen, så den tværfaglige indsats sikrer 

bedst mulig opsporing og støtte til kvinderne. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Grete Christensen 
Formand 
 

 

 


