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Høring over afrapportering fra arbejdsgruppe om gravide med forbrug og misbrug af 

rusmidler. 

Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje anerkender det store arbejde, der ligger bag afrapporteringen 

fra Arbejdsgruppe om gravide med et forbrug og misbrug af rusmidler. Det vurderes essentielt at 

vægtligge den forebyggende indsats for at opnå en målsætning om begrænse antallet af børn, der 

fødes med skader som følge af moderens forbrug og/eller misbrug af rusmidler.  

Det ses derfor som positivt, at rapporten påpeger behovet for både oplysning og information til alle 

fertile kvinder om rusmidlers skadelige virkning på et fremtidigt foster. På samme måde finder 

Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje også, at et øget og systematisk fokus på afdækning af 

eventuelle rusmiddel problematikker i ethvert møde med sundhedsvæsenets aktører samt eventuel 

viderehenvisning til rusmiddelbehandling, vil være gavnligt, ikke blot for fremtidige børn, men 

også ift den enkelte. Dog savnes en yderligere konkretisering af disse indsatsers udformning og 

omfang, da det vil være væsentligt, at fokus på forebyggelse, oplysning og screening øges 

betragteligt for at opnå den ønskede effekt. 

Ift spørgsmålet om tilbageholdelse af gravide misbrugere med samtykke anerkender Fagligt Selskab 

for Addiktiv Sygepleje behovet for en ensretning af indikation, rammer og regler for alkohol og 

stofområdet. Såfremt det vælges, at behandlingskontrakten samt tilbageholdelsesperioden med den 

gravides samtykke kan forlænges, så der er mulighed for at dække hele graviditeten, vurderes det 

afgørende at sikre den gravides mulighed for opsigelse af behandlingskontrakten samt tilstrækkelige 

klagemuligheder. Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje understreger vigtigheden af, at der 

arbejdes efter ”mindste middels princip”, således at tilbageholdelse er sidste mulighed for sikring af 

fosteret. 

Ift tilbageholdelse uden samtykke ser Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje en overhængende 

risiko for at gravide med rusmiddelproblematikker undgår behandlingssystemet, og dermed bringer 

det ufødte barns helbred yderligere i fare. Dernæst vil det være problematisk at yde en 
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tilfredsstillende og effektfuld rusmiddelbehandling, hvis muligheden for tilbageholdelse til 

behandling under tvang ligger som et vilkår i behandlingen. Vi mener derfor ikke umiddelbart, at 

model 3 i rapporten vil have den ønskede effekt om begrænsning af antallet af børn med skader fra 

moderens rusmiddelbrug.  

 

Med venlig hilsen 

Astrid Bay, bestyrelsesmedlem i Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje på vegne af: 

Nina Brünés, formand for Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje 


