Den 26. januar 2016.

Til Sundheds- og ældreministeriet
Dansk Psykiatrisk Selskabs (DPS) høringssvar vedr.
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsgang indenfor
sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling.
Indledningsvis skal det nævnes, at DPS ikke var på den udsendte høringsliste. Vi finder dog
alligevel anledning til et svar.
DPS bifalder den øgede fokus på gravide med alkohol- og stofmisbrug.
Som anført anslås det, at der i Danmark årligt fødes 50-100 børn med abstinenser som følge af
mødre med ubehandlede misbrugstilstande, altså godt 1-2 børn om ugen. Udover føtalt
alkoholsyndrom (FAS), er der risiko for skjulte følgevirkninger, der kan vise sig som medfødte
organskader samt risiko for langvarige funktionsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder, nedsat
opmærksomhed og hukommelse mv. Der findes ikke tal for, hvor mange børn det drejer sig om, og
det kan være vanskeligt at opgøre, da børnene kan være skadet i varierende grad, ligesom det kan
give sig til udtryk på forskellige tidspunkter i udviklingen. Disse skader kan have en både direkte og
indirekte indflydelse på udviklingen af barnet.
Sundhedsstyrelsen (SST) anslår, at halvdelen af de alkoholafhængige er dobbelt belastede af
psykiatriske diagnoser udover misbrugsdiagnosen, og tallet er formentligt højere for personer med
andre typer misbrug. Mere end halvdelen tilhører således en ganske sårbar patientgruppe, hvor et
nyfødt barn kan være en yderligere belastning.
Det er kommunernes ansvar at sikre, at deres tilbud har en ordentlig faglig standard. Det er et
problem at holde standarden tilstrækkelig høj. Det erkender kommunerne i deres seneste
sundhedspolitiske udspil. Her lægger Kommunernes Landsforening op til et styrket partnerskab
mellem kommuner og regioner om udnyttelse af eksempelvis lægefaglig ekspertise.
De misbrugende kvinder kan have komplekse og sammensatte problemstillinger, der kræver mere
end den enkelte behandlingsinstitution eller kommune råder over.
Derfor mener DPS, at der i forbindelse med underskrivelsen af en kontrakt samtidigt bør etableres
et formaliseret samarbejde mellem alle relevante instanser. Dette samarbejde kan involvere
distriktspsykiatrien, sundhedsplejerske, jordemoderens særlige teams for sårbare, kommunens
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støttekontaktpersoner og egen læge. Således sikres en bedre indsats i efterfødselsforløbet, samt
tidlig opsporing af evt. psykiatrisk komorbiditet.
Lovforslaget indeholder muligheden for tvang. Det er vigtigt, at indsatsen lovgivningsmæssigt
løftes til den højeste standard for at forebygge, at tvangen udmøntes.
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