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                                   Den 19. maj 2020 

 

Kære Niels Arendt Nielsen 

 

Socialstyrelsen har den 26. november 2019 udsendt en central udmelding til landets kommunalbestyrel-

ser vedr. gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug og behov for skærmet døgnophold. Kommunerne 

er i gang med at indsamle viden og udarbejde et svar til Socialstyrelsen på de spørgsmål, der er stillet i 

den centrale udmelding. I forbindelse med arbejdet har kommunerne i Hovedstaden, Sjælland, Syddan-

mark og Nordjylland undret sig over, at man har valgt at anvende en central udmelding som redskab til 

at belyse problemstillinger vedr. denne målgruppe. Denne undren vil vi gerne belyse i dette brev med 

henblik på at indlede en dialog med Socialstyrelsen herom. 

 

Vi er enige i, at det er en målgruppe, som har behov for en særlig indsats, og vi mener, at det er en 

målgruppe, som der skal være stort fokus på både af hensyn til kvinderne i målgruppen, deres familie og 

det ufødte barn. Af disse årsager ser vi positivt på at national koordination har fokus på målgruppen, 

men vi er som udgangspunkt ikke sikre på, at en central udmelding er det rigtige redskab hertil. Dette 

skyldes særligt målgruppens størrelse, motivation og det eksisterende vidensniveau. Disse aspekter ud-

dyber vi nedenfor: 

 

Målgruppens størrelse  

I den centrale udmelding vurderes målgruppens størrelse at være mellem 19-51 kvinder om året, hvoraf 

3-10 af disse kvinder visiteres til eksisterende døgnbehandlingstilbud.  I den foreløbige dataindsamling 

fra kommunerne peges der på, at der på landsplan de sidste 3 år er blevet visiteret mellem 6-9 kvinder 

til døgnbehandling om året. Det understøtter altså den vurdering, som Socialstyrelsen indledningsvist 

udarbejdede, om end vi ikke har et konkret bud på det aktuelle mørketal for målgruppen. 

 

Med en så lille målgruppe er det yderst vanskeligt at drive et højt specialiseret døgntilbud - både fagligt 

og økonomisk - selv under den forudsætning at samtlige af de visiterede kvinder blev visiteret til samme 

tilbud. 

 

Vi vil derfor gerne spørge Socialstyrelsen om følgende: 

▪ Hvad er intentionen med en central udmelding på en målgruppe af denne størrelse, hvor det 

kan være svært at drive et tilbud, der lever op til kriterierne for et højt specialiseret tilbud? 

▪ Hvordan forestiller I jer at et højt specialiseret døgntilbud til en så lille målgruppe i praksis kan 

konstrueres fagligt og økonomisk? 

 

Motivation som forudsætning for anvendelse af højt specialiserede døgntilbud 

Præmissen for behandling af gravide rusmiddelmisbrugere i Danmark er frivillig. Gravide kvinder med et 

rusmiddelmisbrug skal tilbydes en kontrakt om mulighed for tilbageholdelse med kvindens samtykke i 

forbindelse med døgnbehandling (jf. sundhedsloven og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i be-

handling). Men indgåelse af denne kontrakt er en frivillig mulighed.  

 



 

 

 

 

Så længe behandling af denne gruppe borgere er frivillig, så er det ikke nødvendigvis sandsynligt, at flere 

borgere henvises til døgnbehandling. Her er det vigtigt, at man ikke sidestiller kommunernes brug af 

døgntilbud med kommunernes ønske om at anvende døgntilbud. Det skyldes, at anvendelsen af døgn-

tilbud hænger sammen med kvindernes motivation til at acceptere døgnbehandling, og her kan ambu-

lant behandling blive en nødvendig præmis for overhovedet at sikre, at kvinderne modtager behandling.  

 

Derfor undrer det os, at man allerede ved definitionen af målgruppen vælger at sætte specialiseret døgn-

behandling op som en præmis for målgruppen. Vi tror, at såfremt der var valgt en bredere målgruppe 

og også et bredere perspektiv i behandlingsindsatsen i højere grad havde kunne opnå en mere konkret 

og handlingsorienteret dialog mellem kommunerne og Socialstyrelsen om målgruppen med udgangs-

punkt i den virkelighed kommunernes fagfolk og kvinderne står i.  

 

Vi vil derfor gerne spørge Socialstyrelsen om følgende: 

▪ Kan I med udgangspunkt i målgruppens forskellighed og motivation se alternative indsatser til 

en højt specialiseret døgnbehandling i botilbud? Og hvordan kunne disse indsatser konstrueres? 

 

Behov for mere viden om målgruppen, herunder barrierer for kontakt til det offentlige 

Det beskrives i den centrale udmelding, at der er et stort mørketal i forhold til målgruppestørrelsen. 

Blandt andet fordi en stor del af kvinderne ikke er i kontakt med det offentlige, hvilket kan skyldes, at de 

ikke selv formår at tage kontakt til det offentlige, eller at de ikke ønsker kontakt til det offentlige, og 

bevidst modarbejder kommunernes forsøg på kontakt. Denne betragtning er kommunerne enige i. 

 

I den centrale udmelding skriver Socialstyrelsen, at der er behov for mere forskning i målgruppen: ”Den 

eksisterende viden om de mest udsatte gravide kvinder er begrænset, og der er et stort behov for forsk-

ning, der bl.a. belyser: Hvem disse kvinder er, hvornår de kommer i kontakt med sundhedsvæsnet i for-

bindelse med graviditet og fødsel, hvilket misbrug de har, hvilke barrierer kvinderne har oplevet i forhold 

til at søge hjælp i sundheds- eller socialsektoren mv.” (Den centrale udmelding s. 6). 

 

Denne betragtning er vi også enige i, og vi vil se positivt på det, hvis Socialstyrelsen kunne bidrage til at 

sikre mere viden om målgruppen og udbrede denne til kommunerne. Særligt viden der kan sikre en 

endnu bedre indgang til målgruppen, herunder viden der kan bidrage til at styrke og fastholde kommu-

nikationen med målgruppen. 

 

Vi undrer os over, at man vælger at sætte fokus på udbuddet af højt specialiserede tilbud for så lille og 

kompleks en målgruppe, når det samtidig konkluderes, at der mangler viden, herunder viden som kan 

belyse, hvilke barrierer der er for, at kvinderne søger hjælp i sundheds- eller socialsektoren. Netop viden 

om barrierer ift. at kvinderne søger hjælp kan være altafgørende for, at der overhovedet kan opdrives 

og sikres en målgruppe, der er stor nok til at sikre driften af et højt specialiseret døgntilbud. 

 

I den forbindelse undres vi over, hvorfor der ikke er udarbejdet en forløbsbeskrivelse på målgruppen, 

når der netop i den centrale udmelding italesættes vidensudfordringer. En forløbsbeskrivelse er særlig 

relevant for kommunerne for små målgrupper, som kommunerne sjældent ser, og hvor der kræves en 

høj grad af viden om målgruppen og indsatsen både i visitation og behandling. Det er netop tilfældet ved 

denne målgruppe. 

 

Vi vil derfor gerne spørge Socialstyrelsen om følgende: 

▪ Hvordan kan det være, at man har valgt at udsende en central udmelding på målgruppen fremfor 

at sikre yderligere viden eks. gennem analyser eller forskning?  

▪ Hvad er baggrunden for at man har valgt at udsende en central udmelding på målgruppen frem-

for at udarbejde en forløbsbeskrivelse, som kan bistå kommunerne i arbejdet med målgruppen?  



 

 

 

 

Er den centrale udmelding det rigtige redskab til denne type målgruppe? 

Som det fremgår af ovenstående, er der en række aspekter i forbindelse med den Centrale Udmelding 

som rejser nogle overvejelser ved os, som vi gerne vil gøre jer opmærksomme på og i dialog med jer om. 

Helt grundlæggende giver disse overvejelser anledning til en undren over, om en Central Udmelding er 

det rigtige redskab til denne type målgruppe.  

 

Vi er enige i, at der skal sættes fokus på målgruppen, men vi undrer os over, at man ikke indledningsvist 

har valgt et andet redskab end en central udmelding, som eks. forløbsbeskrivelser samt optimering af 

vidensniveauet gennem analyser og forskning. Dernæst undrer vi os over det specifikke fokus på højt 

specialiserede døgntilbud til denne målgruppe frem for at være åbne for mulige højt specialiserede al-

ternativer med udgangspunkt i en helhedsorienteret og individuel vurdering af kvindernes motivation 

og behov. Disse punkter har vi gennemgået i dette brev, og vi ser frem til Jeres svar og den fremadrettede 

dialog.  

 

Allerhelst så vi dog at I trak den centrale udmelding tilbage, og i stedet anvendte denne målgruppe som 

en målgruppe, hvor man systematisk undersøgte, hvilke redskaber der kan anvendes til at sikre fokus og 

faglighed på en meget lille og kompleks målgruppe. 

 

Med venlig hilsen 

 

Den Administrative Styregruppe i Nordjylland, Socialdirektørforum i Syddanmark, Styregruppen for Ram-

meaftalen Sjælland og Hovedstadens Embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og spe-

cialundervisning 

 

 

 

 

På vegne af Den Administrative Styregruppe i 

Nordjylland  

 

 

______________________________________ 

 

Direktør Henrik Aarup-Kristensen, formand for  

Den Administrative styregruppe i Nordjylland 

 

 

 

 

 

På vegne af Styregruppen for Rammeaftalen 

Sjælland 

 

 

 

 

Direktør Vini Lindhardt, formand for Styre-

gruppen for Rammeaftalen Sjælland 

På vegne af Socialdirektørforum i Syddanmark                        

 

 

 

______________________________________ 

 

Direktør Lise Willer, formand for Socialdirek-
tørforum i Syddanmark 

 

På vegne af Hovedstadens Embedsmands-
udvalg  
 
 
 
 
Direktør Henrik Abildtrup, formand for Ho-
vedstadens Embedsmandsudvalg for det 
specialiserede socialområde og specialun-
dervisning 

 


