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Høringssvar over udkast til lovforslag om en styrket indsats for gravide med misbrug af
rusmidler
Rådet for Socialt Udsatte takker for høringen.
Rådet er positivt stemt overfor at gruppen af gravide alkoholafhængige får den
opmærksomhed, som lovforslaget lægger op til.
Med nærværende udkast til lovforslag forpligtes kommunerne nu også til at tilbyde gravide
kvinder med et misbrug af alkohol, som allerede modtager misbrugsbehandling i form af
døgnophold, en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse.
Som det også fremgår af udkastet til lovforslaget, så er det allerede i dag muligt at tilbyde
gravide kvinder med et stofmisbrugsproblem en kontrakt om behandling med mulighed for
tilbageholdelse. Dette tilbud er blevet praktiseret i ganske få tilfælde – i perioden fra marts
2008 til 2014 er der således kun indgået kontrakt med tre kvinder på landsplan i tre forskellige
kommuner.
Der kan være flere årsager til at disse tilbud ikke er blevet praktiseret i væsentlig grad. Én af
årsagerne er, at mange behandlingsinstitutioner generelt ikke bryder sig som om
tvangsbehandling, og ikke oplever tvang som en rehabiliterende effekt på hverken
alkoholmisbrug eller stofmisbrug.
Rådet er generelt modstander af brugen af tvang i behandling, men i dette konkrete tilfælde,
hvor der er tale om muligheden for frivilligt at indgå kontrakt om tvangstilbageholdelse i
misbrugsbehandling og/eller familieambulatorier i kortere periode, finder Rådet, at det kan
være en gavnlig ordning, der håndteret hensigtsmæssigt kan beskytte både den gravide
misbruger og barnet. Det skal dog fortsat være en forudsætning, at behandlingsinstitutionen
forsøger sig med mindre indgribende indgreb, før der iværksættes en tilbageholdelse. Det
bemærkes også, at forslaget kun forventes at berøre 10 – 15 kvinder årligt, så det vil have en
stærkt begrænset udbredelse.
Rådet skal samtidig pege på behovet for initiativer i forhold til de mange gravide misbrugere,
der ikke kommer i behandling eller alt for sent kommer i behandling. Ifølge Center for
Rusmiddelforskning fødes der ca. 2.500 børn hvert år af alkohol-afhængige kvinder. Problemet
er bare, at de gravide alkoholafhængige kvinder kun i begrænset omfang ses i

misbrugsbehandlingssystemet og i familieambulatorierne, der har kontakt til ca. 800 gravide
stof- og/eller alkoholmisbrugere årligt. Det store flertal af kvinder med misbrug opdages ikke
eller får ikke relevant hjælp.
Rådet efterlyser derfor højere prioritering af udviklingen af indsatser og metoder, der gør det
attraktivt for gravide misbrugende at søge hjælp, og motiverer de gravide alkoholafhængige til
at gå i behandling.
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