
Orientering om besvarelse på Socialstyrelsens Centrale Udmelding 
om udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for 
døgnbehandling

RESUMÉ
I 2019 udsendte Socialstyrelsen en Central Udmelding for målgruppen udsatte gravide med et ska-
deligt rusmiddelforbrug og behov for døgnbehandling. De Syddanske kommuner besvarede udmel-
dingen i 2020. Socialstyrelsen er fortsat af den opfattelse, at målgruppen har en størrelse, der gør 
det relevant at arbejde videre med den Centrale Udmelding. I efteråret 2022 udsendte Socialstyrel-
sen en anmodning til alle landets kommuner om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsatser og 
forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen.

Socialdirektørforum har indsendt en besvarelse på Socialstyrelsens anmodning. Konklusionen er, 
at samarbejdet på tværs er udbygget og virker, målgruppen er fortsat lille, og afdækningen giver ik-
ke anledning til etablering af yderligere døgntilbud.

INDSTILLING

Det indstilles, at Sundhedsdirektørkredsen

 Tager orienteringen til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvis de mener der er behov for øget 
koordination eller planlægning på tværs af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud 
af højt specialiserede indsatser og tilbud. 
I 2019 udsendte Socialstyrelsen en Central Udmelding til landets kommunalbestyrelser, for mål-
gruppen udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandling. 
De syddanske kommuner besvarede udmeldingen i 2020. Socialstyrelsen er fortsat af den opfattel-
se, at målgruppen af udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelforbrug har en størrelse, der gør 
det relevant at videreføre sagsbehandlingen af den Centrale Udmelding.

Socialstyrelsen har derfor i efteråret 2022 sendt en anmodning til alle landets kommuner om en op-
dateret beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgrup-
pen. Socialstyrelsen har anmodet kommunerne om at beskrive og komme med forslag til følgende 
to temaer: 

1. Beskrivelse af aktuelle indsatser: Hvilke indsatser, der på nuværende tidspunkt anvendes til 
målgruppen, og som har et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv – herunder relevan-
te tværgående organiseringer og samarbejdsaftaler indenfor og på tværs af regioner 

2. Forslag til fremadrettede indsatsmodeller: Hvilke løsninger ser kommunerne på tilrettelæg-
gelsen af fremadrettede højt specialiserede, koordinerede og helhedsorienterede indsats-
konstruktioner – med inddragelse af elementer af døgnbehandling – for målgruppen.



Det Fælleskommunale Socialsekretariat har på vegne af Socialdirektørforum koordineret svaret til 
Socialstyrelsen - på tværs af de 22 kommuner. Socialdirektørforum godkendte svaret på møde den 
20. januar 2023. KKR Syddanmark blev den 7. februar 2023 orienteret om svarskrivelsen og tog 
orienteringen til efterretning.

Kommunerne i Syddanmark har afdækket arbejdet omkring de gravide med misbrug igen, i hen-
hold til Socialstyrelsens anmodning. Konklusionen er, at samarbejdet på tværs er udbygget og vir-
ker, målgruppen er fortsat lille, og afdækningen giver ikke anledning til etablering af yderligere 
døgntilbud.

I Syddanmark er der et velfungerende samarbejde mellem de 22 kommuner og Region Syddan-
mark igennem samarbejdsaftalerne vedrørende sårbare gravide og omkring gravide og børn til-
knyttet Familieambulatoriet Plus. 

Det vurderes, at der ikke for nuværende er behov for yderligere samarbejdsaftaler omkring indsat-
serne for målgruppen. Døgntilbud til gravide anvendes ud fra en individuel vurdering af den gravi-
des situation og behov, i den udstrækning det vurderes at være den bedste løsning. Dette sker un-
der forudsætning af, at den gravide er indstillet på at modtage tilbuddet. 

Proces
Såfremt Socialstyrelsen vurderer, at tilbagemeldingen ikke er fagligt tilstrækkelig, kan den give et 
driftspålæg. Et driftspålæg indebærer, at en kommune eller en region pålægges et driftsansvar for 
at opretholde eller videreføre et tilbud, og tilbudsstrukturen på området fastlægges dermed af Soci-
alstyrelsen. Formålet er at sikre, at den rette viden og kompetencer er til stede over for bestemte 
målgrupper.

BILAG 
 Besvarelse fra kommunerne i Syddanmark på Socialstyrelsens anmodning om beskrivelse 

af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller for udsatte gravide kvinder 
med skadeligt rusmiddelbrug


