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Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og 
indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i 
behandling 
 
Idet KABS takker for muligheden for at afgive kommentarer, fremsendes 
vedlagte høringssvar, som er udarbejdet af socialrådgiver, fagkonsulent 
Mia Heick. 
 
Vi gør opmærksom på, at kommentarerne er identiske med høringssvar 
over bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved 
tilbageholdelse af gravide stofmisbrugere i behandling sendt til Børne- 
og Socialministeriet. 
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Høringssvar over bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbage- 

holdelse af alkoholmisbrugere i behandling. 

 

 Indledningsvis skal anføres, at det fremgår af tidligere bemærkninger til lovforslaget 

om en styrket indsats for gravide med misbrug af rusmidler, at der 1. januar 2017 

skulle være etableret et døgnbehandlingstilbud med høj faglig ekspertise, således at 

de gravide kvinder kan tilbydes en sammenhængende og helhedsorienteret 

behandling målrettet misbrugsbehandling, graviditet og det kommende 

forældreskab. Vi afventer fortsat etablering af dette specialiserede 

døgnbehandlingstilbud.  

 

Bemærkninger: 

Det kan jf. ovenstående, derfor være vanskeligt at udtale sig om magtanvendelse og 

indberetning når rammen/matriklen, hvorunder magtanvendelse skal udøves, 

endnu er ukendt. 

Vi må dog forvente, at magtanvendelse og indberetning over for gravide kvinder, 

kun kan finde sted på et døgnbehandlingstilbud, hvor der er en faglig kompetent 

personalesammensætning, herunder et sundhedsfagligt personale med viden om 

graviditet og risikoforhold. Bekendtgørelsens ordlyd sikrer dog ikke tydeligt nok, at 

en magtudøvelse kan udøves nænsomt for den gravide kvinde og hendes ufødte 

barn, og dermed undgå at påføre det ufødte barn yderligere stress og belastning. 

§ 2 beskriver, at magtanvendelsen ”skal afpasses efter forholdene i den enkelte 

situation” og ”må ikke gå ud over det strengt nødvendige”. Det forbliver uklart, hvad 

der er strengt nødvendigt og igen uklart hvilket personale der skal vurdere, hvordan 

forholdene skal afpasses i den enkelte situation. 

 

Anbefaling: 

KABS anbefaler, at magtudøvelsen sker professionelt og af et personale der har fået 

viden og uddannelse om, hvordan man anvender magt uden at skade den gravide 

kvinde og uden at skade det ufødte barn. 

KABS anbefaler endvidere, at der straks efter en magtanvendelse tilbydes kvinden 

obstetrisk undersøgelse og opfølgning. 

 



Slutteligt anbefaler KABS, at bekendtgørelsens ikrafttrædelse udsættes og 

samstemmes tidsmæssigt med, at der er etableret et konkret specialiseret 

døgnbehandlingstilbud for gravide kvinder med rusmiddelbrug.  


