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BØRNERÅDETS KOMMENTAR TIL
SUNDHEDSSTYRELSENS
UDKAST TIL VEJLEDNING OM ETABLERING
AF REGIONALE FAMILIEAMBULATORIER
Børnerådet hilser det velkomment, at der etableres regionale
familieambulatorier, således at alle gravide med et risikoforbrug nu til gavn for
deres børn får tilbud om tidlig hjælp i forløbet. Familieambulatoriemodellen
tillempet regionale beslutninger forekommer hensigtsmæssig og fleksibel.
Rådet finder videre vejledningen eksemplarisk velskrevet, hvorved ordningen
får det bedst tænkelige udgangspunkt.
Børnerådet ønsker at tilføje disse synspunkter om ordningen og vejledningen:
Rådet finder det principielt betænkeligt, at ambulatorierne finansieres over
satspuljeordningen. En sådan tidsbegrænset finansiering står i sagens natur i
vejen for en langsigtet og fortløbende indsats på dette vigtige område. Rådet
udtrykker det håb, at der snarest findes en varig løsning på dette problem.
Af hensyn til styrkelsen af det tværsektorielle samarbejde mellem sygehus og
den kommunale forvaltning foreslår Børnerådet, at dette samarbejde beskrives
mere udfyldende, evt. indskrevet efter pkt. 3.4.3 og 3.4.4 under overskriften
”Samarbejde med sundhedsplejen og den kommunale forvaltning”.
Det er en væsentlig forudsætning for ordningen, at enhver gravid kvinde med
problemer kan henvende sig direkte til ambulatoriet. Baggrunden herfor er
bl.a., at de generelle tilbud hos jordemoder og praktiserende læge er så solide,
at kvinder i målgruppen ikke skræmmes væk, undlader at henvende sig eller
undlader at oplyse om deres problemer. Børnerådet foreslår, at vejledningens
pkt. 4.2 uddybes, så dette krav om høj kvalitet i tilbuddet fremgår med større
tydelighed.
Børnerådet foreslår endelig, at omtalen af de øvrige bestemmelser, der gælder
på området og som findes i bilag 2, indarbejdes i den fortløbende tekst.
Derved bliver det klarere for den kommunale forvaltning, hvorledes arbejdet
kan tilrettelægges bedst muligt i praksis, herunder i forbindelse med den
gravides ret til at få tilbudt kontrakt om behandling med mulighed for
tilbageholdelse i behandling.
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