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Med venlig hilsen
 
Elsebeth Jensen
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Til social- og indenrigsministeriet
 
Kirkens Korshær har modtaget bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af
stofmisbrugere i behandling.
 
Kirkens Korshær driver stofindtagelsesrum i Odense og Aarhus og ved at etablere et rum i Vejle. På den baggrund
har vi følgende bemærkninger
 
1. Vi har ikke i DK eller andre Vesteuropæiske lande haft gode erfaringer med tvang. I DK har vi 98 kommuner
som sikkert vil håndtere denne bekendtgørelse helt forskelligt, og Kirkens Korshær frygter derfor for det enkelte
individs rettigheder.
2. Erfaringen fra stofindtagelsesrummene og gravide misbrugere viser, at de skjuler tilstanden og undgår læge,
behandlingscentre m.m. Det kan frygtes at dette vil forstærkes yderligere. Motivationsarbejde og de rigtige
ressourcer vil kunne frembringe lige så stor succes for at beskytte moder og det ufødte barn.
 
 
 
Med venlig hilsen
 

Helle Christiansen
Chef for Kirkens Korshær                                                                                          

Nikolaj Plads 15, DK-1067 København K
Tlf. +45 33 12 16 00 / +45 29 92 20 50
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Med venlig hilsen
 
Elsebeth Jensen
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Høringssvar over bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning 
ved tilbageholdelse af gravide stofmisbrugere 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 alkoholmisbrugere i behandling sendt til 
Sundheds- og Ældreministeriet. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Thomas Fuglsang 
centerchef, overlæge 
 
 
 

Børne- og Socialministeriet 
Holmens Kanal 22 
1060 København K 
 
 
 

KABS – Ledelse og administration 
Bakken 3 
2600 Glostrup 
 
www.kabs.dk 
kabs@glostrup.dk 
Tlf.:  4511 7500 

 

Glostrup 8. dec. 2016 
 



Høringssvar over bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbage- 

holdelse af stofmisbrugere 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.  



    December 2016 

 

 

 
Fagligt Selskab for 

Sundhedsplejersker 

 

 

Høring vedrørende bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af 

stofmisbrugere i behandling  
 

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker kan med baggrund i ”Styrket indsats for gravide med et 

misbrug af rusmidler” støtte op om, at bekendtgørelsen om magtanvendelse og indberetning ved 

tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling har en skærpelse af behandlerstedets 

indberetningspligt til Socialstyrelsen, hvor man sikre både den gravide og i høj grad det ufødte 

barns sikkerhed. 

§2, hvor det er muligt at tilbageholde og/eller fastholde den gravide, hvis hun er til fare for sig selv, 

sit barn eller andre præciserer barnets rettigheder til et liv uden farer, hvilket vi støtter op omkring. 

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker vil anbefale, at der indskrives, hvordan og hvornår der skal 

være adgang til obstetrisk undersøgelse og vurdering, især hvis der har været anvendt magt samt at 

denne magtanvendelse sker på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, så fosteret ikke påføres evt. 

skader og/eller abstinenser.  
 

 

Med venlig hilsen  

Susanne Rank Lücke 

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker 

Formand 
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Børnerådets kommentarer til bekendtgørelse om magtanvendelse og 
indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling. 

 

Børnerådet forholder sig generelt positivt i forhold til alle ændringer, der højner børn og unges 

mulighed for og ret til et sundt liv.  

 

Børnerådet tilslutter sig nærværende bekendtgørelse i sin helhed og henviser til tidligere 

høringssvar afgivet til Sundheds – og Ældreministeriet i 2016, hvori det netop blev påpeget, at 

regelsæt indenfor Sundhedsloven og i Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere ønskedes 

koordineret og ensrettet. Høringssvaret kan ses på www.brd.dk 

 

Børnerådet tilslutter sig desuden, at præcisering af kravene til indberetning til Socialstyrelsen 

indeholder dokumentation af tilbud givet til andre stofmisbrugere udover de gravide 

stofmisbrugere – pkt 5 til 10.  Gennem denne dokumentation stilles krav til kommunens 

opmærksomhed på familier med stofmisbrug, hvor der evt. er hjemmeboende børn.  

 

En skærpet opmærksomhed på børns opvækst i familier, hvor der er stofmisbrug, vurderes af 

Børnerådet som helt essentielt for at undgå, at børn og unge vokser op i utrygge og potentielt 

skadelige vilkår, såvel sundhedsmæssigt som udviklingsmæssigt. 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

                   
Per Larsen             Annette Juul Lund  

Formand for Børnerådet   Sekretariatschef 

http://www.brd.dk/


 

Vordingborg Kommune    
Ledelsessekretariatet 
Postboks 200 
Valdemarsgade 43 
4760 Vordingborg 
Att.: FSD 

 Tlf.   55 36 27 30 
 
fsd@socialchefforeningen.dk 
www.socialchefforeningen.dk 

 

 
 
 
 
 
Att: Social- og Indenrigsministeriet       

Vordingborg 
6. december 2016 

 
 
 
 
 
 
Høringssvar til bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af 
stofmisbrugere i behandling. 
 
FSD har gennemgået bekendtgørelsesudkastet. Der er tale om relevante præciseringer. Foreningen har 
ingen bemærkninger i øvrigt. 

 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
 
Helle Linnet  
Landsformand 
 

 



 

                          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved e-mail af 10. november 2016 har Social- og Indenrigsministeriet anmodet 

om Datatilsynets eventuelle bemærkninger til ovennævnte udkast.  

 

Datatilsynet forudsætter, at persondataloven
1
 og regler udstedt i medfør heraf, 

herunder sikkerhedsbekendtgørelsen
2
, iagttages i forbindelse med behandlin-

ger af personoplysninger som følge af reglerne i udkastet.  

 

Udkastet giver herefter ikke Datatilsynet anledning til konkrete bemærknin-

ger.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mette Hansen  

                                                 
1 Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer 
2 Bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af 

personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, som ændret ved bekendtgø-

relse nr. 201 af 22. marts 2001 

Social- og Indenrigsministeriet  

Holmens Kanal 22   

1060 København K 

 

Sendt til: chc@sim.dk og kgrs@sim.dk  
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Dato 06.12.2016 

Børne- og Socialministeriet 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Høringssvar: Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning 

ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling 

 

Dansk Socialrådgiverforening (DS) takker for muligheden for at afgive hø-

ringssvar til bekendtgørelsen om magtanvendelse og indberetning ved til-

bageholdelse af stofmisbrugere i behandling. 

 

DS vil gerne indledningsvist understrege, at frivillighedens vej altid er bed-

re end tvang, når der er tale om en sårbar målgruppe med komplekse pro-

blemer. Der er stor risiko for, at de, der kunne have brug for behandling i 

stedet bliver væk, holder deres misbrug skjult eller venter for længe med 

at søge om hjælp, hvis muligheden for tvang er til stede. Opsøgende ar-

bejde, tillid, fortrolighed og relationsarbejde vil derfor altid være at fore-

trække og skal være afprøvet, før tvang overhoved kan komme på tale. 

 

Generelle bemærkninger 

Det fremgår af bemærkningerne til det tidligere fremsatte lovforslag om en 

styrket indsats for gravide med misbrug af rusmidler, at der per 1. januar 

2017 skal være etableret døgnbehandlingstilbud med høj faglig ekspertise, 

der kan tilbyde de gravide kvinder en sammenhængende og helhedsorien-

teret behandling målrettet misbrugsbehandling, graviditet og det kommen-

de forældreskab. DS bakker fortsat op om sådan et behandlingstilbud. 

 

DS hæfter sig dog ved, at etableringen af disse specialiserede døgnbehand-

lingstilbud fortsat afventes. DS kan derfor ikke på nuværende tidspunkt 

udtale sig om magtanvendelse og indberetning – hverken positivt eller ne-

gativt – når rammen for og/eller matriklen, hvorunder magtanvendelsen 

skal udøves fortsat er ukendt. På den baggrund mener DS, at bekendtgø-

relsens ikrafttræden bør udsættes og samstemmes tidsmæssigt med, at 

der er etableret et konkret specialiseret døgnbehandlingstilbud for gravide 

kvinder med rusmiddelforbrug. Der bør her være endnu en høringsrunde, 

hvor høringsparterne konkret kan tage stilling til magtanvendelsens og 

indberetningens karakter, når rammen for denne er kendt.  

 

Specifikke bemærkninger 

DS forventer, at magtanvendelse overfor gravide kvinder med et rusmid-

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

faglig kompetent personalesammensætning, herunder et sundhedsfagligt 

personale med viden om graviditet og risikoforhold.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2 af 2 

DS er dog bekymret for, at bekendtgørelsens ordlyd ikke sikrer tydeligt 

nok, at en magtudøvelse skal udøves nænsomt for den gravide kvinde og 

hendes ufødte barn, og dermed undgå at påføre det ufødte barn yderligere 

stress og belastning. § 2 i bekendtgørelsen beskriver, at magtanvendelsen 

”skal afpasses efter forholdene i den enkelte situation” og ”ikke må gå ud 

over det strengt nødvendige”. Det forbliver dog uklart i bekendtgørelsen, 

hvad der er strengt nødvendigt samt hvilket personale, der skal vurdere, 

hvordan forholdene skal afpasses i den enkelte situation. Dette skærpes 

yderligere, når rammen for og/eller matriklen, hvorunder magtanvendelsen 

skal finde sted, endnu ikke kendes. 

 

Herudover vil DS gerne understrege, at magtanvendelsen kun skal udøves 

af personale, der har fået viden og uddannelse om, hvordan man anvender 

magt uden at skade den gravide kvinde og det ufødte barn. DS vil samtidig 

anbefale, at det indskrives i bekendtgørelsen, at kvinden straks efter en 

magtanvendelse tilbydes en obstetrisk undersøgelse, hvor det sikres, at 

magtanvendelsen ikke har påført det ufødte barn skade samt en socialfag-

lig opfølgning, der skal sikre, at situationer, der kan lede til magtanvendel-

se, ikke sker igen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Majbrit Berlau 

Formand, Dansk Socialrådgiverforening 



07. december 2016 

 

J.nr. 2016-0017-58047 

Cpr.nr.  

 

Ankestyrelsen 

7998 Statsservice 

 

Tel +45 3341 1200 

 
ast@ast.dk 
sikkermail@ast.dk 
 
EAN-nr:  

57 98 000 35 48 21 
 
Åbningstid: 
man-fre kl. 9.00-15.00 

 

 

  

 

 

 

Til Social- og 

Indenrigsministeriet 

 

 

Høring over bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning 

ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling. 

 

Ankestyrelsen har ingen bemærkninger.  

 

 

Venlig hilsen 

 

Ankestyrelsen  
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Det Etiske Råd 

Holbergsgade 6 

1057 København K 

T: +45 72 26 93 70 

M: kontakt@etiskraad.dk 

W: www.etiskraad.dk 

 

Høring over bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning 
ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling 

 
Det Etiske Råd har modtaget udkastet til bekendtgørelse om magtanvendelse og 
indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling i høring.  

  

Bekendtgørelsen indeholder ændringer som følge af Folketingets vedtagelse af 

lov. Nr. 655 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og 

erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af 

stofmisbrugere i behandling. Det Etiske Råd har tidligere udtalt sig om 

lovforslaget vedrørende lov. nr. 655.1 I det følgende vil Rådet derfor begrænse 

sig til at kommentere enkelte elementer i udkastet til bekendtgørelsen. 

 

Efter Det Etiske Råds opfattelse må enhver form for frihedsberøvelse eller tvang 

betragtes som et overgreb og en krænkelse uafhængigt af, om personen 

forudgående har samtykket til indgrebet. Derfor finder Rådet det vigtigt og 

nødvendigt (1) at enhver form for magtanvendelse skal afpasses efter 

forholdene i den enkelte situation og ikke må gå ud over det strengt nødvendige 

(hvilket også præciseres i udkastet til bekendtgørelsen), og (2) at der er 

tilstrækkelige tilsyns- og kontrolmuligheder knyttet til situationer med 

magtanvendelse, så uberettigede former for magtanvendelse i videst muligt 

omfang forebygges og i sidste ende også kan have konsekvenser for den 

pågældende institution eller enkelte ansatte på institutionen. 

 

I forlængelse heraf påskønner Det Etiske Råd bestemmelserne i udkastet § 1, 

ifølge hvilken hverken fiksering eller isolation i kortere eller længere perioder er 

tilladt.  

 
Rådet vil i forlængelse af den beskrevne indberetningsprocedure i forbindelse 
med magtanvendelse og nødværge gøre opmærksom på, at Rådet kunne ønske 
sig nogle præciseringer af, hvilke tiltag og konsekvenser uberettigede former for 

                                                           
1
 Se: http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/sundhedsvaesenet/hoeringssvar/2016-01-25; se 

også: http://www.etiskraad.dk/etiske-temaer/sundhedsvaesenet/hoeringssvar/2015-09-29 

 

8. december 2016 

Sagsnr. 1610687 

Dok.nr. 250734 

Sagsbeh. HKJ 

 Til 

Social- og Indenrigsministeriet 

chc@sim.dk og kgrs@sim.dk  
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magtanvendelse må forventes at afstedkomme. Efter Det Etiske Råds opfattelse 
er det i særdeleshed vigtigt, at der gøres meget ud af at etablere en kultur på de 
pågældende institutioner, som er velegnet til generelt at minimere 
magtanvendelse. En sådan kultur udvikler sig imidlertid ikke af sig selv, det 
kræver også opmærksomhed på problemet og ressourcer. 

                                      

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

på Det Etiske Råds vegne 

 

 
 

Gorm Greisen 

Formand 



 

 

 
 

Børne- og Socialministeriet 
Holmens Kanal 22  
1060 København K 
Danmark 
chc@sim.dk 
kgrs@sim.dk  

H Ø R I N G  O V E R  U D K A S T  T I L  B E K E N D T G Ø R E L S E  O M  
M A G T A N V E N D E L S E  O G  I N D B E R E T N I N G  V E D  
T I L B A G E H O L D E L S E  A F  S T O F M I S B R U G E R E  I  
B E H A N D L I N G  

Social- og Indenrigsministeriet har ved e-mail af 10. november 2016 
anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle 
bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og 
indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling. 
 
Instituttet har ikke bemærkninger til udkastet. 

 
Der henvises til sagsnr.: 2016 – 7704. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Emil Kiørboe 
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Social- og Indenrigsministeriet 
chc@sim.dk og kgrs@sim.dk 

 
 

Høringssvar fra DASYS vedr.:  
Udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af 
stofmisbrugere i behandling.  
 
Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) har modtaget forespørgsel på overstående, og vi takker for 
muligheden for at afgive høringssvar.  Vi har sendt høringsanmodningen til vores medlemmer og har 
ikke modtaget kommentarer til retningslinjen. DASYS’ bestyrelse har dog følgende kommentarer til 
bekendtgørelsen.  
 

Generelt indtryk 
Bekendtgørelsen bygger på flere ændringer i lovgrundlaget. Det ville have været en stor hjælp, at der 
til udkastet var supplerende materiale, hvoraf det fremgik hvilke ændringer, der er foretaget i forhold 
til tidligere bekendtgørelse, og særligt specifikt i forhold til sundhedspersonalets retsstilling i forhold 
til magtanvendelsen. Samtidig fremgår det ikke tydeligt, om den pågældende misbrugers retsstilling 
har ændret sig i væsentlig grad.  
 

Bemærkninger til høringsmateriale i øvrigt  
Bekendtgørelsen er generelt let forståelig og handlingsorienteret, hvilket giver gode praktiske 
anvisninger. Mht. til fysisk magtanvendelse, savnes der dog forpligtigelsen til at observere og 
indberette væsentlige forhold, der vedrører misbrugeren, evt. gravid misbruger og dennes fosters 
tilstand og evt. medicinske risici og komplikationer i forbindelse med magtanvendelsen. Er der fx 
tilknyttet en sundhedsfaglig person i forbindelse med den fysiske magtanvendelse, der kan vurdere 
helbredssituationen for både misbruger og evt. foster? 
 
Endelig savnes stillingtagen til hvorvidt pårørende har en rolle som enten formidler eller ressource i 
forhold til misbruger. Pårørende nævnes ikke i bekendtgørelsen, og man kan derfor være i tvivl om 
deres rolle eller retsstilling i forhold til fx stofmisbruger under 18 år. 
 
Bekendtgørelsen håndterer ikke spørgsmål ang. andet misbrug som fx alkohol. Grunden til at dette 
nævnes her er, at der i øjeblikket er en lignende høring fra Sundheds- og Ældreministeriet ang. 
magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling.  
 
DASYS undrer sig over hvordan der skelnes mellem alkohol- og stofmisbrug og andre misbrugsformer, 
når der tales om tilbageholdelse. Man kunne overveje at samle begrebet til misbrug generelt, der på en 
eller anden grund retfærdiggør magtanvendelse og tilbageholdelse. I hvert tilfælde bør der overvejes, 
hvorvidt alkoholmisbrug også er omfattet af bekendtgørelsen for tilbageholdelse af stofmisbrugere.  
 
Skulle høringssvaret give anledning til spørgsmål står DASYS naturligvis til rådighed for yderligere 
uddybning af ovenstående synspunkter.  
 
Med venlig hilsen 
For Dansk Sygepleje Selskab, DASYS  

 
Pernille Olsbro og Bente Hoeck 
Medlemmer af bestyrelsen  

Den 8. december 2016 
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9. december 2016 

Høringssvar over bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af 

stofmisbrugere i behandling.  

Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje takker for muligheden for at give høringssvar på 

ovennævnte bekendtgørelse. Vi vedhæfter vores høringssvar til ”Afrapportering fra arbejdsgruppe 

om gravide med forbrug og misbrug af rusmidler”, som vi finder stadig er relevant. 

Vi vil imidlertid indskærpe vigtigheden af, at de bo-tilbud, der skal varetage opgaven omkring evt 

tilbageholdelse af stofbrugere, er ”klædt på” til opgaven. Med dette mener vi, at det er essentielt, 

der udformes retningslinjer og krav til de pågældende tilbud. Det er således af yderste vigtighed, at 

behandlings-/bo-tilbudet er et stoffrit miljø, at der er døgnbemanding, samt at personalet på et sådan 

døgnbehandlings-/bo-tilbud har den nødvendige ekspertise, og kan navigere i dette specialiserede 

og komplekse felt. Der må eksempelvis stilles krav til at personalet er trænet i at håndtere og 

behandle såvel misbrugs- som evt graviditetsproblemer med sundhedsfaglige, psykologiske og 

pædagogiske strategier på et specialiseret niveau. Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje stiller sig 

gerne til rådighed med input, råd eller vejledning ift at udforme sådanne rammer og krav til 

behandlings-/bo-tilbudet. 

Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje anbefaler i øvrigt, at bekendtgørelsen konkretiseres ift, hvad 

personalet må, på samme måde som det er konkretiseret, hvad de ikke må, og ligeledes uddyber, 

hvad der mere specifikt menes med fysisk magtanvendelse.  

Ift den indgåede kontrakt anbefales, at muligheder for at opsige kontrakten for begge parter 

uddybes, samt at der tilføjes afsnit om stofmisbrugerens muligheder for at klage over 

tilbageholdelse. 

Afslutningsvis gør Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje opmærksom på, at vores anbefaling om 

at ligestille vilkår og muligheder for behandling af alkohol- og stofmisbrugere ikke er opfyldt med 

de to bekendtgørelser. For alkoholmisbrugere gælder, at de tilbydes ophold på en 

døgnbehandlingsinstitution, og man tilbyder ikke andre end gravide alkoholikere mulighed for at 

indgå kontrakt om tilbageholdelse. For stofmisbrugere tilbydes ophold på bo-tilbud, og her kan alle 

stofmisbrugere tilbydes kontrakt om tilbageholdelse. Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje 

anbefaler jvf vedhæftede høringssvar til ”Afrapportering fra arbejdsgruppe om gravide med forbrug 

og misbrug af rusmidler”, at man tilstræber ensartede muligheder uafhængigt af 

rusmiddelproblematik. 

Med venlig hilsen 

Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje 



   

 

 
 
 

Jordemoderforeningen – Sankt Annæ Plads 30 – 1250 København K 
Telefon 46 95 34 00 – Fax 46 95 34 10 – www.jordemoderforeningen.dk - 

sek@jordemoderforeningen.dk 

 

 

København, den 8. december 2016 

 

 

Til Social- og Indenrigsministeriet  

 

Vedrørende høring af udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og 

indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling 

 

 

Jordemoderforeningen takker for de fremsendte materialer vedrørende høring af 

udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse 

af stofmisbrugere i behandling. 

 

Jordemoderforeningen finder det foruroligende, at en bekendtgørelse om 

magtanvendelse træder i stedet for en bekendtgørelse om tilbageholdelse af 

stofmisbruger i behandling. Der er stor forskel på, om hovedfokus er på 

tilbageholdelse eller magtanvendelse.  

 

Jordemoderforeningen finder, at det er stærkt nødvendigt at sikre sundheden for 

den gravide stofmisbruger og hendes foster, i særdeleshed i de situationer, hvor der 

anvendes magt. Dette kan med fordel gøres ved jordemoder eller læge. 

Bekendtgørelsen bør således rumme elementer, der beskriver, hvordan kvinden og 

fosterets sundhed tænkes sikret.   

 

Vi står naturligvis til rådighed, hvis der er behov for nærmere uddybning af vores 

høringssvar. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

  

Anne-Mette Schroll 

Forsknings- og udviklingskonsulent, jordemoder, cand.scient.san, ph.d. 

Mail:  ams@jordemoderforeningen.dk 

Telefon: 46 95 34 03 
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Social- og Indenrigsministeriet 
Holmens Kanal 22 
1060 København K 
 
 

København, den 9. december 2016 
 
 
Høringssvar over bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved 
tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling 
 
   LOS – De Private Sociale Tilbud takker for muligheden for at afgive høringssvar til Hørings-
svar over bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stof-
misbrugere i behandling 
 
   Som følge af lov nr. 655 af 8. juni 2016 om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og 
erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i 
behandling (Styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler) har man ændret be-
kendtgørelsen vedrørende magtanvendelse og indberetning om tilbageholdelse af stofmis-
bruger i behandling, hvoraf man har præciseret kravene til indberetninger til Socialstyrelsen. 
 
   I høringsbrevet bemærkes det, at Sundheds- og Ældreministeriet sideløbende udsender 
høringssvar vedrørende magtanvendelse og tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i 
behandling. Som det ligeledes er angivet i høringssvaret til Sundheds- og Ældreministeriet, 
vil LOS gerne fremhæve, at den nuværende bekendtgørelse ikke behandler muligheden for 
tilbageholdelse ved begrundet formodning om, at stofmisbrugeren vil afbryde den aftalte 
behandling. 
   LOS mener, at det bør tydeliggøres, at tilbageholdelse er tilladt på baggrund af den omtal-
te begrundet formodning jf. lovbekendtgørelse nr. 1128 af 20. oktober 2014 om tilbagehol-
delse af stofmisbrugere i behandling § 5. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Michael Graatang    Anne Rugholt 
Direktør     Juridisk konsulent 
 
 


