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Høringssvar fra Landsforeningen Lænken vedrørende:
Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide
alkoholmisbrugere i behandling
I Landsforeningen Lænken er vi overordnet bekymrede for magtanvendelse i forbindelse med
tilbageholdelse af gravide med alkoholafhængighed også efter, at en kontrakt er indgået.
Vi henviser til vores tidligere høringssvar dateret 29. september 2015 til arbejdsgruppen om gravide
med et misbrug af rusmidler.
I Landsforeningen Lænken er vi bekymrede for, at en gravid kvinde med en alkoholafhængighed,
som bliver tilbudt en kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse, kan have svært ved
at overskue konsekvenserne ved at indgå en kontrakt i perioden frem til fødslen, og at hun ikke selv
har kontrol med, hvordan og hvornår kontrakten kan opsiges.
Det er vigtigt at fremhæve og fastholde kvindens fortsatte adgang til øvrige eksisterende
behandlingstilbud, herunder døgnbehandling uden mulighed for tilbageholdelse, selvom hun ikke
ønsker at indgå en kontrakt.
Vi mener, at det i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt og dermed indhentelsen af kvindens
samtykke til en eventuel senere tilbageholdelse, er afgørende at være opmærksom på
frivillighedsprincippet og på at sikre, at kvinden er informeret om konsekvenserne af indgåelse af
kontrakt om behandling med mulighed for tilbageholdelse.
Det er vores overbevisning at, når kontrakten er indgået frivilligt og tilrettelæggelsen af tilbuddet
tager udgangspunkt i den gravides konkrete livssituation, familieforhold og behov, vil der være
meget lille sandsynlighed for, at det vil være nødvendigt at anvende magt i forhold til at
tilbageholdelse.
Når det er sagt, er vi dog lettede over, at bekendtgørelsen i §1 gør det klart, at isolation og fiksering
ikke er tilladt.
I §2 i bekendtgørelsen foreslås det, at fysisk magtanvendelse er tilladt i det omfang, det er
nødvendigt.

Lænken er en landsdækkende brugerstyret organisation, som repræsenterer mennesker med et alkoholproblem, deres pårørende og børn. Vi støtter
sociale fællesskaber som led i forebyggelse af alkoholproblemer. Lænken er uafhængig af partipolitiske, religiøse og erhvervsmæssige interesser. Alle
aktiviteter foregår i et alkoholfrit miljø. Der kræves ikke afholdsløfte.
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I Landsforeningen Lænken mener vi, at det bør fremgå tydeligt, hvem der foretager denne
vurdering. Vi mener, at der som minimum må foreligge en lægefaglig vurdering.
Lænken er en brugerdrevet organisation for mennesker med alkoholproblemer, hvor frivillige
blandt andet tilbyder alkoholfri sociale fællesskaber og netværk både for tidlig opsporing og for
tilbagefaldsforebyggelse for andre mennesker med alkoholproblemer.
Vi håber, at Sundhedsministeriet vil tage Landsforeningen Lænkens kommentarer til efterretning.

Venlig hilsen

Lis Isdal
Formand
Landsforeningen Lænken
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