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Høring om 

Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved 
tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling  
 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til 
udkast til bekendtgørelsen om magtanvendelse og indberetning ved 
tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling. 
 
Dansk Sygeplejeråd finder det positivt, at ministeriet har valgt at 
fjerne den tidligere beskrivelse i bekendtgørelsen, hvor det fremgår at 
kortvarig aflåsning i rum ikke er at sidestille med isolation. Det frem-
går i § 2 at ”fysisk magtanvendelse efter 1.pkt. skal afpasses efter for-
holdene i den enkelte situation og må ikke gå ud over det strengt 
nødvendige”. Dansk sygeplejeråd er grundlæggende af den opfat-
telse, at isolation ikke kan gradbøjes. Aflåsning af værelser/aflåste 
rum er at sidestille med indespærring og bør derfor ikke være tilladt.  
 
Dansk Sygeplejeråd mener, at det er helt afgørende at sikre at gra-
vide alkoholmisbrugere ikke udsætter sig selv, fostret eller andre for 
skade på legeme eller helbred. Fysisk magtanvendelse skal i denne 
henseende altid være den sidste løsning. Det forudsætter at alle an-
dre muligheder for at løse situationen til hver en tid er forsøgt anvendt 
og dokumenteret.  
 
Det er her helt nødvendigt at inddrage viden om betydning for gravidi-
teten/fosteret og sikre en observation af kvinden efter anvendelse af 
magtanvendelse. Dansk Sygeplejeråd mener, at der er behov for at 
præcisere hvordan den fysiske magtanvendelse i form af tilbagehol-
delse kan effektueres.  
 
Dansk Sygeplejeråd mener ligeledes, at det er væsentlig at sikre at 
de mulige konsekvenser af fysisk magtanvendelse på fosterets til-
stand observeres, indberettes og følges op af faglige kompetente per-
soner. Det er en ledelsesopgave at sikre, at der er mulighed for ad-
gang til de kompetencer. 
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Det bør derfor overvejes om personalets uddannelse og kompetencer 
er tilstrækkelige og matcher plejen af gravide alkoholmisbrugere, hvor 
især væsentlig forståelse for de psykiske lidelser og kompetencer i 
kommunikation og konflikthåndtering i opkørte situationer er vigtige.  
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