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- Baggrund og spørgsmål til drøftelse: 

Baggrund:  

Socialstyrelsen udsendte den 26. november 2019 en Central Udmelding til landets kommunalbestyrelser 

med målgruppen udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for 

døgnbehandlingsindsatser. De sjællandske kommuner besvarede udmeldingen i 2020, hvoraf det fremgik at 

målgruppen gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser var 

meget lille. Ift. den videre dialog med Socialstyrelsen om indsatsen, var det et ønske fra kommunerne at 

Socialstyrelsen bidrog med udbygget og ny viden på området, som kommunerne kan anvende i deres 

arbejde med målgruppen og i forlængelse heraf ville en forløbsbeskrivelse på målgruppen være et relevant 

og nyttigt redskab for kommunerne. https://www.rs17.dk/media/yt3mcsdp/bilag-12-b-afrapportering-ift-

socialstyrelsens-centrale-udmeldinger-om-gravide-med-skadeligt-rusmiddelforbrug.pdf 

Målgruppen beskrives i den centrale udmelding som værende udsatte gravide kvinder med et skadeligt 

rusmiddelbrug, herunder et skadeligt forbrug af enten stoffer eller alkohol. Målgruppens problemer er 

komplekse med både udsathed, rusmiddelforbrug og samtidig psykiatrisk sygdom. Rusmiddelforbrug og 

psykiatriske udfordringer kan være overlappende og kræver samtidig behandling. Det er derfor vigtigt, at 

indsatserne er sammentænkte og koordinerede. 

Socialstyrelsen er fortsat af den opfattelse, at målgruppen af udsatte gravide med et skadeligt 

rusmiddelforbrug har en størrelse, der gør det relevant at videreføre sagsbehandlingen af den Centrale 

Udmelding. Derfor har Socialstyrelsen den 27. september 2022 sendt en anmodning til alle landets 

kommuner om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller 

til målgruppen.  

Socialstyrelsen er bekymret for, hvorvidt der eksisterer det fornødne udbud af højt specialiserede 

døgnbehandlingsindsatser til de mest udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for 

døgnophold. Derfor har de anmodet kommunerne om at 1) beskrive de indsatser der tilbydes målgruppen og 

2) komme med forslag til fremadrettede indsatsmodeller.  

1. Beskrivelse af aktuelle indsatser: Hvilke indsatser, der på nuværende tidspunkt anvendes til 

målgruppen, og som har et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv – herunder relevante 

tværgående organiseringer og samarbejdsaftaler indenfor og på tværs af regioner  

2. Forslag til fremadrettede indsatsmodeller: Hvilke løsninger ser kommunerne på tilrettelæggelsen 

af fremadrettede højt specialiserede, koordinerede og helhedsorienterede indsatskonstruktioner - 

med inddragelse af elementer af døgnbehandling - for målgruppen. Den samlede afdækning af de 

to temaer skal informere den faglige dialog om den nuværende og fremadrettede indsats til 

målgruppen i den videre sagsbehandling af den centrale udmelding. 

Socialstyrelsen ved Den Nationale Koordinationsstruktur vil på baggrund af kommunernes beskrivelse af de 

aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller foretage en opdateret vurdering af de 

faglige forhold og problemstillinger vedrørende indsatsen til målgruppen, som er adresseret i den centrale 

udmelding. 

Anmodningen er belyst via en spørgeskemaundersøgelse i kommunerne og formålet med dialogmødet er at 

give input til besvarelsen af anmodningen særligt i forhold til tema 2 (fremadrettede indsatsmodeller). Inden 

dialogmødet bedes hver repræsentant forberede kommunens svar på nedenstående spørgsmål.  
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Spørgsmål til drøftelse på dialogmøde om udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug  

 
Tema 2: Forslag til fremadrettede indsatsmodeller  

Formålet med at kommunerne udarbejder forslag til fremadrettede indsatsmodeller for målgruppen er at 

kvalificere den faglige dialog om koordinationen og udbuddet af højt specialiserede indsatser til 

målgruppen af udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug. Socialstyrelsen ønsker, at kommunernes 

forslag kan bidrage yderligere til den faglige dialog om tilrettelæggelsen af døgnbehandlingsindsatser til 

målgruppen. Socialstyrelsen anmoder derfor om, at kommunerne i deres forslag besvarer følgende 

spørgsmål: 

Spørgsmål 2.1 

Hvordan vil kommunerne fremadrettet fagligt tilrettelægge helhedsorienterede, koordinerede og højt 
specialiserede indsatser til udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug? Herunder inddrage 
døgnbehandlingsindsatser? 
 
Hjælpespørgsmål der kan bruges i forbindelse med besvarelsen: 

- Vil kommunen indgå formelle samarbejdsaftaler? 
- Vil kommuner etablere formelle samarbejdsfora? 
- Hvis ikke, hvorfor ikke?  

 

 

Spørgsmål 2.2 

Hvordan vil kommunerne fremadrettet koordinere og samarbejde inden for, på tværs af og med 
regionerne om højt specialiserede indsatser til udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug? 
Herunder inddrage døgnbehandlingsindsatser? 

 

 

Spørgsmål 2.3 

Hvilke formelle organiseringer, samarbejdsaftaler og lignende vil kommunerne etablere i forhold til 
indsatsen til målgruppen på regionalt eller nationalt niveau? 

 

 

Spørgsmål 2.4 

Hvilke andre løsninger ser kommunerne på tilrettelæggelsen af fremadrettede højt specialiserede, 
koordinerede og helhedsorienterede indsatskonstruktioner - med inddragelse af elementer af 
døgnbehandling - for målgruppen? 
Klyngestrukturer/samarbejder? 
Andet? 
 

 

 

Spørgsmål 2.5 

Andet? 

 

 


