
  

Web-dialogmøde om udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug 13/1, 9-11  
 

Kære deltagere  
 
Tak for jeres tilmelding til Web-dialogmøde om udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug  
 
Baggrunden for dialogmødet er at Socialstyrelsen (i forlængelse af deres centrale udmelding om udsatte 
gravide med skadeligt rusmiddelforbrug med behov for døgnbehandling), ultimo 2022 udsendt en 
anmodning om beskrivelse af 1.aktuelle indsatser og 2.forslag til fremadrettede indsatsmodeller ift. 
målgruppen  
 
Formålet med dialogmødet for kommunerne er via oplæg fra Socialstyrelsen og fælles drøftelser at give 
input til besvarelsen af anmodningen særligt i forhold til tema 2 (fremadrettede indsatsmodeller). 
Anmodningen er også belyst via en spørgeskemaundersøgelse i kommunerne. 
 
På mødet er oplæg af Socialstyrelsen om forløbsbeskrivelsen om de udsatte gravide incl. spørgsmål 9-10 og 
efterfulgt af fælles drøftelser mellem kommunerne af fremtidige indsatser og indsatsmodeller 10-11. 
Første del af mødet (9-10) hvor Socialstyrelsen deltager afholdes sammen med Rammeaftale Syd (mødelink 
1). Anden del med fælles drøftelser afholdes for de sjællandske kommuner alene (mødelink 2)  
 
Program: 
08.45 Mødelink 1 er åbent 
09.00 Velkomst ved Rammeaftalesekretariaterne Syd og Sjælland 
09.05 Oplæg Socialstyrelsen om forløbsbeskrivelsen udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug 
09.30 Spørgsmål fra kommunerne 
09.50 Tak til Socialstyrelsen  
 
09.55 Mødelink 2 er åbent 
10.00 Indledning ved rammeaftalesekretariat Sjælland 
10.05 Fælles kommunale drøftelser om fremtidige indsatser og indsatsmodeller til målgruppen  
10.55 Tak for i dag og videre proces 
 
Link til Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse om udsatte gravide med skadeligt forbrug af rusmidler:  
Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug | Socialstyrelsen 
 
Anmodning om beskrivelse af indsatser for udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug. 
Siden kommunalbestyrelsernes afrapportering på problemstillingen, som blev adresseret i den centrale 
udmelding i december 2020 om udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug og behov for 
døgnbehandling, har Socialstyrelsen og kommunerne været i løbende dialog og vidensudveksling om 
problemstillingen. Link til afrapporteringen: https://www.rs17.dk/media/yt3mcsdp/bilag-12-b-
afrapportering-ift-socialstyrelsens-centrale-udmeldinger-om-gravide-med-skadeligt-rusmiddelforbrug.pdf 
Socialstyrelsen efterlyser nu konkrete løsningsforslag for, hvordan udbuddet af et højt specialiseret 
døgnbehandlingstilbud til målgruppen sikres. Socialstyrelsen anmoder kommunerne at beskrive og komme 
med forslag til følgende to temaer:  

1. Beskrivelse af aktuelle indsatser 

2. Forslag til fremadrettede indsatsmodeller 
 
Kommunernes input fra spørgeskemaundersøgelse og dialogmøde er grundlag for svar på Socialstyrelsens 
anmodning som efter administrativ og politisk behandling sendes til Socialstyrelsen ultimo februar 2022. 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/2022/udsatte-gravide-med-skadeligt-rusmiddelforbrug
https://www.rs17.dk/media/yt3mcsdp/bilag-12-b-afrapportering-ift-socialstyrelsens-centrale-udmeldinger-om-gravide-med-skadeligt-rusmiddelforbrug.pdf
https://www.rs17.dk/media/yt3mcsdp/bilag-12-b-afrapportering-ift-socialstyrelsens-centrale-udmeldinger-om-gravide-med-skadeligt-rusmiddelforbrug.pdf

