
Folketingets Lovsekretariat 

Dato: 3. marts 3006

Under henvisning til Folketingets brev af 24. februar 2006 følger her-
med – i 80 eksemplarer – socialministerens svar på spørgsmål nr. S 
2830, stillet af Pia Kristensen (DF).

Spørgsmål nr. S 2830:

”Vil ministeren oplyse, hvor mange amter der gør brug af lov om tilbagehol-
delse af gravide stofmisbrugere i behandling?”

Svar:

Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling trådte i kraft den 1. 
juli 1992. Loven er herefter taget op til revision i alt 4 gange og revisionsbe-
stemmelsen er nu ophævet.

Loven giver amtskommunerne samt Københavns og Frederiksberg kommu-
ner adgang til at fastholde stofmisbrugere i behandling.

I Ribe, Vestsjællands og Frederiksborg amtskommuner har amtsrådet truffet 
principiel beslutning om at benytte lovens muligheder, men den er ikke hidtil 
bragt til konkret anvendelse. I Ribe Amtskommune er beslutningen om an-
vendelsen begrænset til gravide stofmisbrugere. 

Eva Kjer Hansen

/Peter Juul
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Folketingets Lovsekretariat 

Dato: 26. januar 2006

Under henvisning til Folketingets brev af 19. januar 2006 følger hermed 
– i 80 eksemplarer – socialministerens svar på spørgsmål nr. S 2096, 
stillet af Kim Christiansen (DF).

Spørgsmål nr. S 2096:

”Når der i følge servicelovens § 138 kan etableres en forsøgsordning efter 
Domanmetoden, vil ministeren da nærmere belyse, hvorvidt det er kommu-
nen, der bestemmer omfanget af den hjælp, der skal tilbydes til hjælpemidler 
og personale, eller om der er fastlagt minimumskrav til behandlingens gen-
nemførelse?”

Svar:

Det er kommunen, der - i kraft af det kommunale selvstyre - bestemmer om-
fanget af hjælpen til forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet, 
bl.a. efter Domanmetoden. Der er ikke fastsat minimumskrav til omfanget af 
hjælpen til gennemførelse af denne træning.

I september 2002 fik kommuner og amter mulighed for at få godkendt en 
forsøgsordning for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet. I 
den forbindelse udarbejdede Socialministeriet en ramme for forsøgsordnin-
ger, inden for hvilken en kommune kan få godkendt en forsøgsordning. 

Godkendelse af en forsøgsordning giver kommunen en lovgivningsmæssig 
adgang til at yde den hjælp, som vurderes nødvendig for, at forældrene kan 
gennemføre træningen af deres barn. 
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Det er således op til kommunen selv at vurdere ud fra forældrenes konkrete 
behov, hvilken hjælp der skønnes nødvendig for, at de kan gennemføre træ-
ningen.   

Eva Kjer Hansen

/Birgitte Lundblad

Bilag vedlagt:

Ramme for forsøgsordninger efter servicelovens § 138 for forældre, der træ-
ner et barn med hjerneskade i hjemmet (2. september 2002).


