
TABUKA  
Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte 
 
formandtabuka@hotmail.com 
 
 
 
 

26.01.2007 
 
 
 
 
TABUKAs kommentarer til ændring af sundhedsloven vedr. 
tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 
 
 
TABUKA har i december sendt høringssvar til Socialministeriet til det lovforslag, der skærper 
kommunernes pligt til at tilbyde gravide stofmisbrugere tilbageholdelse, hvis de under et 
behandlingsforløb ’falder i’. Vi er ikke af Sundhedsministeriet blevet bedt om høringssvar til 
ovennævnte lovforslag, men vi finder det naturligt, at vi også kommenterer det, da det er et 
’parallelforslag’ til Socialministerens forslag. Derfor sender vi dette uopfordrede høringssvar. 
 
Vi mener, at lovforslaget er principielt, idet det åbner for, at alkoholmisbrugere vil kunne 
tvangstilbageholdes. Men vi mener også, at ændringen i praksis kan vise sig at være begrænset, og 
at den ikke for alvor vil mindske risikoen for fosterskader på grund af alkoholmisbrug.  
 
Det er meget alvorligt, at gravide misbruger alkohol, fordi skaderne på fostrene er så voldsomme og 
permanente. Samtidig ved vi, at der er mange alkoholmisbrugere og dermed også et antal gravide 
misbrugere. Derfor er der behov for en forstærket indsats. Desværre åbner lovforslaget ikke for en 
bred offensiv. Der er ikke nye forpligtelser for kommunen og heller ikke forslag om nye former for 
indsats, bortset fra forslaget om mulig tvangstilbageholdelse, som kun vil omfatte særdeles få 
kvinder. Der er behov for langt mere omfattende og mangeartet indsats, end det loven rummer. 
 
Problemet skærpes yderligere af, at kommunerne helt selv kan beslutte, om de vil opruste på dette 
område og om de vil benytte den nye mulighed for tilbageholdelse. Vi mener, at kommunerne mere 
håndfast skal forpligtelses til en styrket indsats.  
 
Vi er enige i lovforslagets ’grundmodel’, nemlig at misbrugeren får tilbud om en frivillig kontrakt 
om tilbageholdelse, hvis hun ’kikser’ og prøver at genoptage et misbrug. Vi vil dog understrege, at 
det er af stor betydning, at behandlingssystemet møder disse kvinder i en ægte dialog, og at der 
lægges stor vægt på motivation og på kvalitet i den støtte og behandling, de får. Ellers kan man ikke 
få en ordentlig dialog med kvinderne om en mulig kontrakt om tilbageholdelse, og behandlingen før 
og efter en eventuel tilbageholdelse vil blive meget vanskelig. Mulighed for tvangstilbageholdelse 
forudsætter stor kvalitet i motiveringen og behandlingen.    
 
Vi tror, at hvis man opbygger et system, der bliver i stand til at finde frem til de truede kvinder, og 
som kan give dem et kvalificeret tilbud med selvindsigt, motivation og behandling, så vil man også 



kunne anvende kontrakter om tvangstilbageholdelse konstruktivt. Men kontrakterne skal ses i denne 
sammenhæng, de virker ikke alene. Desværre nævner loven slet ikke den sammenhæng, og der er 
ingen forpligtelser på kommunen for at skabe et system, der kan levere det samlede 
behandlingskoncept, som tvangstilbageholdelse må indgå i for at være konstruktivt.   
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bente Nielsen 
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TABUKA er en forening for tidligere og nuværende anbragte, der arbejder på at forbedre vilkårene for 
nuværende og  tidligere anbragte. Foreningen lægger vægt på at opbygge sociale netværk, så medlemmerne 
kan opleve sammenhold og fællesskab med mennesker, der har prøvet det samme som dem selv. TABUKA er 
startet i forbindelse med Socialministeriets kvalitetsprojekt på anbringelsesområdet, KABU. TABUKA indgik 
i KABU-projektets vidensindsamling og har i den forbindelse udgivet bogen ”TABUKA – tidligere anbragtes 
bud på kvalitet i anbringelse af børn og unge”. 

 


