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Kære Gorm Greisen  

 

Det er dybt ulykkeligt hver gang, der findes et hittebarn i Danmark. Det gælder både 

for det enkelte hittebarn, men også for den mor eller familie, der tyer til så drastisk 

en handling at forlade deres nyfødte barn.  

 

Etablering af babyluger er fra flere sider blevet fremhævet som en mulig løsning. 

Etablering af babyluger indebærer imidlertid en lang række etiske og principielle 

overvejelser, og forebyggelse må samtidig indgå som et centralt element i indsatsen. 

 

Derfor er jeg også tilfreds med, at vi som led i satspuljeaftalen for 2018-2021 nu er 

enige om, at der skal gennemføres en ekstern analyse af de internationale erfaringer 

på området. Analysen skal dels se på erfaringerne fra de lande, som har babyluger i 

dag, dels se på mulige alternativer til babyluger, herunder øget forebyggelse og 

oplysning samt erfaringer med anonym svangreomsorg og fødselshjælp.  

 

Den eksterne analyse forventes færdig medio 2018, og den skal blandt andet se på 

betydning af tilgængelighed – både i forhold til babyluger og alternative tilbud. 

Analysen skal ligeledes belyse forskellen på private og offentlige tilbud særligt i 

forhold til juridiske problemstillinger. Analysen skal endelig både forholde sig til 

erfaringer i lande med og uden babyluger fx Norge, Sverige, UK, Tyskland og Holland.  
 

Som led i satspuljeaftalen blev der endvidere udtrykt ønske om, at Etisk Råd vurderer 

de etiske problemstillinger ved babyluger. Jeg vil på den baggrund anmode Etisk Råd 

om at vurdere fordele og ulemper ved etablering af babyluger i Danmark. 

 

På baggrund af rådets vurdering og den eksterne analyse vil jeg tage en grundig 

drøftelse med partierne i Folketinget om videre tiltag på området. 
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