
 

 

Høring over udkast til lovforslag om en styrket indsats for gra-
vide med misbrug af rusmidler 
 

Udkast til lovforslag om en styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler 

sendes hermed i høring. Frist for eventuelle bemærkninger er 26. januar 2016.  

 

Med satspuljeaftalen for 2016-2019 for indenrigs- og socialområdet er partierne bag 

satspuljeaftalen enige om at harmonisere og styrke lovgivningen om indsatsen for 

gravide kvinder med misbrug, bl.a. så der efter en lovændring vil være samme forplig-

tigelse for kommunerne til at tilbyde gravide med misbrug af stoffer og/eller alkohol 

en kontrakt på baggrund af kvindens samtykke om behandling med mulighed for til-

bageholdelse.  

 

Som opfølgning på aftalen vil regeringen fremsætte forslag til lov om ændring af 

sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsloven og lov om tilbageholdelse af stof-

misbrugere (Styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler). 

 

Formålet med lovforslaget er at nedbringe antallet af børn, der fødes med helbreds-

problemer og skader fordi moderen har haft et forbrug eller misbrug af rusmidler, 

herunder alkohol, under graviditeten. 

 

Med lovforslaget styrkes de eksisterende muligheder for at tilbyde gravide kvinder 

med misbrug af rusmidler behandling med mulighed for tilbageholdelse ved at for-

pligte kommunerne til også at tilbyde gravide kvinder med et misbrug af alkohol, der 

modtager tilbud om misbrugsbehandling i form af døgnophold, en kontrakt om be-

handling med mulighed for tilbageholdelse efter sundhedslovens § 141 b. 

 

Endvidere styrkes behandlingsmulighederne ved udvidelse af kontraktens varighed, 

længden af den maksimale periode som den enkelte tilbageholdelsessituation kan va-

re samt længden af den samlede tilbageholdelse i kontraktperioden. 

 

Herudover indeholder lovforslaget en række forslag, der har til formål at sikre ensar-

tethed mellem de to regelsæt og derigennem skabe større klarhed over grundlaget 

for kommunernes tilbud til gravide kvinder med misbrug af rusmidler. 

 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Sundheds- og Ældreministeriet på prima-

ejur@sum.dk med kopi til undertegnede specialkonsulent Louise Filt på lfi@sum.dk.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

  Louise Filt   

Til adressaterne på vedlagte høringsliste  
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