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Forord
Det er svært at være pårørende til et menneske med alkoholmisbrug – særligt hvis man er et barn. Mange
børn i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug. Desværre får de ikke alle den støtte, de har
brug for. Derfor er der i de seneste år taget forskellige initiativer til at hjælpe disse børn. Der er fx oprettet børnegrupper, hvor børnene kan snakke med andre børn i samme situation under ledelse af en fagperson. Og i familiebehandlingstilbud arbejdes der med de konsekvenser, et alkoholmisbrug har for de
enkelte familiemedlemmer. I både kommunale socialforvaltninger og amtslige alkoholbehandlingstilbud
arbejdes der på at indarbejde et børneperspektiv i forhold til voksne med alkoholmisbrug.
Videns- og Formidlingscentret for Socialt Udsatte (VFC Socialt Udsatte) har taget initiativ til at kortlægge den samlede offentlige indsats med henblik på at gøre status over, hvor langt man er nået med at
støtte børn i familier med alkoholmisbrug og give inspiration til det videre arbejde. Kortlægningsarbejdet
præsenteres her i en form, der er målrettet det faglige praksisfelt og beslutningstagere i kommuner og
amter. Det er målet med hæftet at give de involverede og interesserede fagpersoner, politikere og frivillige idéer til, hvordan de bedst støtter børn i familier med alkoholmisbrug. De kan også her få overblik
over, hvor de kan skaffe sig mere viden både teoretisk og fra praksis. Indholdet fordeler sig på:
• et indblik i amter og kommuners initiativer og procedurer for at opspore støttetrængende børn i familier med alkoholmisbrug
• en beskrivelse af de forskellige former for støtte
• en oversigt over de tilbud, kortlægningen har afdækket
• en oversigt over relevant litteratur
VFC Socialt Udsatte vil gerne benytte lejligheden til at takke ledere og medarbejdere i de deltagende
kommunale socialforvaltninger og amtslige alkoholbehandlingstilbud for at afse tid til at besvare spørgsmål og give uddybende og spændende beretninger fra deres praksis.
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Indledning
Ifølge Sundhedsstyrelsen vokser mindst 60.000 børn i Danmark op i familier, hvor en af forældrene har
været indlagt på hospitalet med en alkoholrelateret sygdom. Omkring halvdelen af disse børn vil klare
sig godt uden støtte. Den anden halvdel vil udvikle forskellige grader af følelsesmæssige, adfærdsmæssige, intellektuelle og interpersonelle forstyrrelser og har behov for støtte i forskelligt omfang (Werner,
1986). En undersøgelse af voksne børn fra familier med misbrug viser, at omkring hver tredje af disse
børn selv udvikler alkoholproblemer, mens lidt under halvdelen får forskellige psykiske lidelser (Lindgård, 2002).
De støttekrævende børn har forskellige behov. Nogle kan klare sig med ekstra støtte i hverdagen, fx at
have en voksen at snakke med som kender til alkoholmisbruget i familien. Andre har brug for lidt mere,
fx at være med i en gruppe der mødes regelmæssigt, og hvor alle deltagerne kommer fra familier med alkoholmisbrug og derfor har samme erfaringsbaggrund. Endelig vil nogle have størst glæde af støttetilbud,
som omfatter hele familien, eventuelt kombineret med misbrugsbehandling til den misbrugende forælder – eller en kombination af de nævnte former for støtte.
Der kan ikke lægges faste retningslinjer for børns symptomer på forældres alkoholmisbrug, og hvilken
støtte børnene har brug for. Nogle børn har synlige symptomer på forældrenes alkoholproblemer, fx
voldsom adfærd, hvor andre ikke viser tydelige symptomer på familiens problem. Derfor er det vigtigt,
at støtten til børnene bygger på viden om disse børns signaler og særlige levevilkår. Det offentlige hjælpesystem bør kunne udpege også de børn, der ikke har tydelige symptomer på støttebehov, ligesom der
bør være forskellige støttemuligheder til forskellige behov. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der oprettes
tilbud, hvor børnene får mulighed for at bearbejde deres oplevelser via samtaleterapi. Det præciseres, at
disse tilbud også skal være målrettet børn, der ikke har tydelige adfærdsmæssige problemer.
Før en kvaliﬁceret forbedring af den samlede indsats over for de ramte børn kan ﬁnde sted, er det nødvendigt at kende indsatsen, som den ser ud i dag. Denne kortlægning skal derfor primært afdække to
ting:
• Hvilke initiativer og procedurer ﬁndes der aktuelt for at synliggøre børn i familier med alkoholmisbrug? Kortlægningen er koncentreret om den kommunale sagsbehandling omkring de voksne og de
amtslige behandlingstilbud for alkoholmisbrugere. Dette valg bygger på en antagelse om, at nogle af de
børn, der har de mindst tydelige symptomer på støttebehov, kan synliggøres via forældrenes kontakt
med det offentlige.
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• Hvilke typer af tilbud ﬁndes til målgruppen, når først børnene er synliggjort? En beskrivelse at de forskellige eksisterende tilbud til børnene i familier med alkoholmisbrug er en forudsætning for at analysere indsatsen.
En nærmere beskrivelse af fakta omkring kortlægningen kan ﬁndes på side 45, hvor der også er gjort
rede for, om kortlægningen er repræsentativ.

Udgangspunkter
Lovgivning
Servicelovens §§ 35, 38 og 40 deﬁnerer ret og pligt i forbindelse med det sociale arbejde med børn i familier med alkoholmisbrug:
• § 35 forpligter enhver borger til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at børn under 18 år
bliver udsat for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under forhold, der er til skade for deres
sundhed og udvikling. Desuden indskærpes det, at medarbejdere ansat i det offentlige personligt har
pligt til at underrette kommunen, hvis de gennem deres arbejde får kendskab til forhold, der kan give
en formodning om, at et barn under 18 år har behov for særlig støtte.
• § 38 forpligter kommunen til at undersøge forholdene nærmere, når der foreligger oplysninger om, at et
barn trænger til særlig støtte.
• § 40 giver kommunen ret til at træffe afgørelse om foranstaltninger, når det må anses at være af væsentlig betydning for et barn med særlige behov for støtte. En foranstaltning skal vælges ud fra, at den skal
være formålstjenlig og samtidig mindst indgribende for barnet. Forældrene skal give deres samtykke til
foranstaltningen. Når barnet er fyldt 15 år, skal både forældre og barn give deres samtykke. Foranstaltninger kan fx være:
· at yde konsulentbistand med hensyn til barnets forhold, herunder at barnet skal søge et dagtilbud,
en ungdomsklub mv.
· at yde praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
· at yde familiebehandling eller lignende støtte
· at udpege en personlig rådgiver for barnet eller den unge
· at udpege en fast kontaktperson for barnet eller den unge og for hele familien
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Alkoholmisbrug (deﬁnition)
I den følgende tekst tages der udgangspunkt i WHO’s deﬁnition af misbrug. Verdenssundhedsorganisationen deﬁnerer, at ”brug” bliver til ”misbrug”, når forbruget har fået et sådant omfang og sker på en sådan
måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for individet og/eller dennes omverden.
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Synliggørelse af børnene
Mange børn i familier med alkoholmisbrug får ikke den nødvendige støtte, bl.a. fordi det offentlige
hjælpesystem ikke ser dem. Det påpeges af Sundhedsstyrelsen, som anbefaler, at man skærper opmærksomheden på, at voksne med et alkoholmisbrug også kan have børn – og at misbruget kan have vidtrækkende konsekvenser for disse børn. Skærpet opmærksomhed kan fx omfatte faste rutiner i den kommunale socialforvaltning i forhold til at undersøge, om borgere med alkoholmisbrug har børn, eller at sikre
sig at børneperspektivet er indarbejdet i de amtslige alkoholbehandlingstilbud (Christensen, 1992).
Socialforvaltninger har kontakt med voksne, hvor alkoholmisbrug forekommer, og amtslige alkoholbehandlingstilbud har udelukkende kontakt med voksne med et alkoholmisbrug. Men undersøges det, om
en borger med alkoholmisbrug har børn – og om disse børn får den støtte, de har brug for? Disse spørgsmål søges besvaret i dette kapitel.

Kommunale rutiner
… omkring den voksne
To ud af tre kommuner undersøger altid, om en borger har børn, hvis det formodes, at borgeren har et
alkoholmisbrug. Det betyder, at hver tredje kommune ikke gør det hver gang. Man må formode, at der
i disse kommuner ﬁndes børn, hvis behov for støtte muligvis ikke ses, men som kan opfanges gennem
kommunens kontakt med forældrene.

”BARE LIGE … ”
Børn i familier med alkoholmisbrug kan blandt andet synliggøres ved, at medarbejderen i socialforvaltningen altid
undersøger, om en borger med at formodet alkoholmisbrug har børn.

I kommuner, hvor børneafsnittet bliver involveret sent i at støtte børnene, har man en formodning om,
at voksenafsnittene kun reagerer på voksnes alkoholmisbrug, hvis det er meget grelt. Én kommune er fx
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opmærksom på, at de har en svaghed i forhold til eventuelle børn i deres kontakt til familier med alkoholmisbrug, med mindre kontakten udspringer direkte af problemerne omkring barnet – en svaghed som
man ifølge kommunen vedblivende arbejder på at forbedre.
Derimod har kommuner, hvor sagsbehandlingen er samlet i familieafsnit med en tæt koordinering mellem voksen- og børnesagsbehandlere, bedre mulighed for at spore barnet. Det fremhæves, at selve organiseringen medvirker til at opfange mange støttekrævende børn, også børn i familier med alkoholmisbrug.
Andre kommuner har udviklet procedurer og metodiske tilgange til alle ansatte, så de ved, hvordan de
skal forholde sig til problemet ”Børn i familier med alkoholmisbrug”.

… omkring barnet
Som før nævnt undersøger to ud af tre kommuner altid, om en voksen alkoholmisbruger har børn – også
selvom der kun foreligger en mistanke om alkoholmisbrug. Disse kommuner vil typisk også foretage en
nærmere undersøgelse af forholdene for disse børn. Det betyder som regel indsamling af oplysninger om
børnene og en snak med forældrene – i første omgang. På denne baggrund vurderes det, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal sættes i værk. Enkelte kommuner nævner, at projekter med fokus på disse
børn har medvirket til, at der er afsat ﬂere ressourcer til området.

SUNDHEDSSKADER
Børn i familier med alkoholmisbrug har en forøget risiko for sundhedsskadelig udvikling med både somatiske, sociale og psykiske symptomer. Omkring halvdelen af disse børn klarer sig godt, den anden halvdel har derimod behov
for støtte i forskelligt omfang. Når man som professionel kommer i kontakt med en familie med alkoholmisbrug, er
det derfor vigtigt at undersøge, om børnene har behov for støtte.
(Christensen, 1992)

Typer af procedurer
Den tredjedel af kommunerne, der ikke har udarbejdet faste procedurer for arbejdet med at synliggøre
børn i familierne med alkoholmisbrug, markerer sig ved at:
• Foretage færre udredninger af børnenes trivsel
• Kun lejlighedsvis at oplyse forældrene om børns trivselsproblemer som følge af forældres misbrug
• Kun lejlighedsvis at oplyse forældrene om relevante tilbud til børnene
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FASTE RUTINER
Faste procedurer kan være med til at sikre, at medarbejdere i en socialforvaltning er opmærksomme på, om voksne
med alkoholmisbrug har børn, og om disse børn har behov for støtte. Det er væsentligt, at disse procedurer også
omfatter kontakter med borgere, hvor kontakten ikke er forårsaget af problemstillinger omkring børn. Det kan
være svært at nå børn, der ikke udadtil viser behov for støtte, og nogle af disse børn vil kunne nås gennem en forøget opmærksomhed på konsekvenserne af den voksnes misbrug.

Som nævnt i indledningen er der stadig alt for mange børn i familier med alkoholmisbrug, der ikke får
den støtte, de har brug for. Faste procedurer omkring kontakten med de ramte familier kan medvirke til,
at ﬂere af disse børn får den fornødne hjælp. Mange kommuner tager forskellige initiativer til at undersøge forholdene for disse børn. De hyppigst forekommende er følgende:
• Medarbejderne taler med forældrene om, hvordan børnene trives, før de overvejer videre foranstaltninger (i 69% af kommunerne)
• Medarbejderne foretager en egentlig udredning af børnenes trivsel (i 53% af kommunerne)
• Medarbejderne oplyser forældrene om trivselsproblemer, som børn kan have som følge af alkoholmisbrug i familien (i 49% af kommunerne)
• Medarbejderne oplyser forældrene om tilbud i kommunen, der er målrettet børn i familier med alkoholmisbrug (i 36% kommunerne)
Derudover tager medarbejderne i 16% af kommunerne andre initiativer, som fx at holde tværfaglige
møder, hvor forældre, forvaltning og skole/daginstitution deltager, eller at involvere amtets alkoholbehandling.
Handlingsvejledning og koordineret indsats
Flere kommuner har udarbejdet en handlingsvejledning for frontmedarbejdere med direkte og jævnlig
kontakt med børnene, dvs. medarbejdere på skoler, børneinstitutioner, socialforvaltninger mv. Handlingsvejledningen hjælper medarbejderne til at agere hensigtsmæssigt, når der opstår en bekymring for
et barn, og sikrer en mere ensartet procedure i kommunen. Modelprojekter og metodeudvikling har ﬂere
steder i landet medvirket til at udvikle nyttige procedurer og brugbare handlevejledninger. Fyns Amts
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Alkoholbehandlingscenter har sat et modelprojekt i gang der bl.a. bæres af ønsket om at metodeudvikle
udarbejdelsen af handlingsvejledninger. Modelprojektet er etableret i samarbejde med nogle af amtets
kommuner og med støtte fra Satspuljen. Udvikling af samarbejdsmodeller for en koordineret indsat mellem dem der møder børn, og dem der møder forældre med alkoholmisbrug er en anden søjle i modelprojektet. Projektet er nærmere beskrevet i afsnittet om støtte i hverdagen side 35.
Også andre kommuner har påbegyndt et arbejde dels med at udarbejde en handlingsvejledning, dels
med at koordinere indsatsen. I en kommune har man fx nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe med henblik
på at øge opmærksomheden på børn i familier med alkoholmisbrug. Der er foreløbig afholdt en temadag
for medarbejdere i daginstitutioner og skoler, og en handlingsvejledning er under udarbejdelse.
Støttetilbud og børnesagkyndige
Enkelte kommuner har valgt først og fremmest at fokusere på forældrenes alkoholproblem og forsøge at
få misbruget stoppet – frem for at koncentrere sig om følgevirkningerne, dvs. tilbud til børnene. Her er
støttetilbuddene til børnene derfor målrettet børn i familier, hvor misbruget er stoppet. En kommune har
foretaget denne prioritering, fordi man der havde erfaret, at foranstaltninger der støttede børnene var en
medvirkende årsag til, at forældrenes misbrug fortsatte. Det har dog alligevel vist sig nødvendigt med
tilbud til børn i familier med aktivt misbrug, og en børnegruppe er blevet oprettet.
Derudover er der indgået aftale med amtet om at vægte børneperspektivet i amtets alkoholambulatorier.
Arbejdsområdet for de nyansatte børnesagkyndige i de amtslige alkoholbehandlinger omfatter netop at
sørge for, at børneperspektivet vægtes. De børnesagkyndiges opgaver er nærmere beskrevet på side 18.

Amternes behandlingstilbud

De tilbud, amterne stiller til rådighed i forbindelse med alkoholmisbrug, er alle primært behandlingstilbud til voksne. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alkoholbehandlingstilbuddene helt rutinemæssigt stiller
alle nye klienter følgende spørgsmål:
• Har du børn?
• Hvordan varetager du forældreansvaret?
• Hvordan påvirker misbruget børnene?
(Christensen, 1992)
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Derfor har det i denne forbindelse været relevant at undersøge, i hvor høj grad de amtslige behandlingstilbud har indarbejdet børneperspektivet i behandlingen, fx ved at have faste procedurer for at undersøge
om klienterne har børn.
De amtslige behandlingstilbud undersøger altid – for to amters vedkommende dog kun somme tider
– om klienterne har børn under 18 år (12 af landets 13 amter er omfattet af kortlægningen). I ét amt kommer forældre med børn under syv år forrest på ventelisten til behandling, netop af hensyn til børnene.
Sundhedsstyrelsen anbefaler videre, at spørgsmålene om børnene følges op som en del af behandlingen
af de voksne. Her overfor står, at de amtslige behandlingstilbud ifølge kortlægningen kun somme tider
tager initiativer til en nærmere undersøgelse af børnenes problemer. Det skal dog siges, at èt amt altid
undersøger børnenes problemer, mens fem af amterne ingen faste procedurer har for dette.
De hyppigst anvendte initiativer i forhold til børnene i den amtslige alkoholbehandling er:
• at oplyse forældrene om børns trivselsproblemer som følge af forældrenes alkoholmisbrug (i ni amter)
• at tale med forældrene om, hvordan deres børn trives, før videre foranstaltninger (i syv amter)
• at foreslå forældrene, at der tages kontakt med den kommunale sagsbehandler med henblik på at kommunen kan give børnene et støttetilbud (i syv amter)
Arbejdet med at udarbejde handlingsvejledninger er påbegyndt i nogle af amterne, og de nyansatte
børnesagkyndige i amternes misbrugsbehandling har som en af deres hovedopgaver at sørge for, at børneperspektivet systematisk indgår i alkoholbehandlingen, jf. side 18.
To alkoholbehandlingstilbud har indarbejdet i behandlingen, at børnenes behov bliver afdækket og
vurderet. Behandlerne snakker med forældrene om deres forældrekompetence, og der ydes rådgivning
og støtte efter behov. Begge amter har desuden haft fokus på udvikling af samarbejdsrelationer – mellem
kommune og amt og internt i kommunen – med henblik på at støtte børnene.
Et af amterne oplyser, at man dér tager kontakt med kommunen vedrørende støtte til børnene, hvis det
er nødvendigt eller motiverende for den voksnes misbrugsbehandling. Ved bekymring for børnene tilbyder man i et andet amt forældrene samtaler med en pædagogisk konsulent. Hvis forældrene udebliver
fra en samtale, og man får mistanke om, at de er begyndt at drikke igen, bliver den respektive kommune
kontaktet.
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Tilbud til målgruppen
Denne kortlægnings målgruppe, børn i familier med alkoholmisbrug, har først og fremmest brug for
hjælp til, at deres forældre stopper misbruget. De har derfor generelt en positiv holdning til behandlingstilbud der hjælper, eller har hjulpet, forældrene – uanset om forældrene er holdt op med at drikke. Med
andre ord kan børnene have glæde af støttetilbud, der er tilknyttet behandlingstilbud for den voksne
alkoholmisbruger. Børnene har desuden behov for hjælp til at ”holde frikvarter” fra familielivet, de har
brug for gode oplevelser alene eller hele familien sammen (Christensen, 1994).
Børn i familier med alkoholmisbrug har endvidere behov for bredspektrede og ﬂerstrengede behandlingstilbud. Det er nødvendigt med ressourcer og kompetencer til at vurdere den enkelte families og de
enkelte familiemedlemmers behov for støtte og behandling (Bygholm Christensen, 2000).
Det har været væsentligt med kortlægningen at undersøge, hvilke typer støttetilbud der ﬁndes for børnene, og om disse tilbud er tilknyttet amtslig alkoholbehandling, eller om de ligger i kommunalt regi.
Andre vigtige områder for kortlægningen har været tilbuddenes målsætning og metodevalg, om det er
tilbud for hele familien eller for børnene alene, og hvordan man har fået kontakt med målgruppen. Kortlægningen har desuden interesseret sig for tilbuddenes geograﬁske fordeling i landet, og hvor mange
børn der får støtte.
Tre typer støtte til børn i familier med alkoholmisbrug har vist sig at være mest udbredt:
• børne- og ungegrupper
• familiebehandling
• tilbud om støtte i børnenes hverdag
Disse tilbud er nærmere beskrevet i det følgende, suppleret med nogle enkelte tilbud der falder uden for
disse kategorier. Men først den generelle information om tilbuddene i kortlægningen:
Omfang
40 kommuner og fem amter har støttetilbud, der primært er rettet mod børnene. Da kortlægningen omfatter ¾ af befolkningen, er der grund til at formode, at hovedparten af de eksisterende tilbud er med.
Kortlægningen omfatter offentlige tilbud til børn i familier med alkoholmisbrug og private tilbud, hvor
der er indgået aftale med en offentlig myndighed om levering af ydelser. Otte af de 40 kommuner bruger
private tilbud – alle sammen tilbud om grupper til børn og unge.
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Langt de ﬂeste af kommunerne, dvs. tre ud af ﬁre, har valgt at tilbyde målgruppen børne- eller ungegrupper. Omkring en tredjedel har et tilbud om familiebehandling, og ligeledes en tredjedel har tilbud om støtte i hverdagen. En ud af ﬁre kommuner har mere end én type tilbud – enten forskellige selvstændige tilbud
eller ét tilbud, der indeholder forskellige støttemuligheder. Her tænkes alene på tilbud, der er målrettet
børn i familier med alkoholmisbrug, eller hvor disse børn speciﬁkt er nævnt som en del af målgruppen.
Halvdelen af amterne har tilbud til målgruppen, og her ser fordelingen lidt anderledes ud. Der er tydeligt ﬂest tilbud om børnegrupper og om familiebehandling – nogenlunde lige mange af hver. Tre ud af
fem amter har tilbud om mere end én støtteform.
Motivation
Årsagen til at oprette kommunale tilbud til børn kan være erkendelsen af, at nogle børns mistrivsel skyldes alkoholmisbrug i familien. Familier med alkoholmisbrug er ofte vanskelige at få kontakt med, og
frontmedarbejdere oplever ofte, at det er vanskeligt at gøre en forskel for disse børn.
En anden grund kan være oplysninger om, at kommunen ligger over landsgennemsnit med hensyn til
alkoholforårsagede somatiske indlæggelser. I de amtslige behandlingstilbud kan årsagen til at oprette tilbud til børn fx ﬁndes i gode behandlingsresultater, når hele familien har været involveret i behandlingen.
Ansvar
Serviceloven placerer ansvaret for de truede børn hos kommunerne, og tyngden af tilbud til disse børn
ligger ifølge kortlægningen også klart her. Men familiens – og børnenes – problemer i familier med alkoholmisbrug er ofte tæt knyttet til alkoholmisbruget, og det giver typisk et mere sammenhængende forløb
at samle de enkelte typer indsatser ét sted. Det kan være et argument for at gøre støtte til børnene til en
del af amternes behandlingstilbud. Et andet argument for at placere indsatsen for børnene i alkoholbehandlingen er, at børnene er meget positive over for de steder og medarbejdere, der hjælper forældrene.
Det giver et godt afsæt for at støtte dem.
Ud over den lovgivningsmæssige placering af ansvaret for støtte til børnene kan en årsag til, at ikke alle
alkoholbehandlingstilbud har støttetilbud til børnene, være, at disse tilbud ikke har været gearet tids- og
ressourcemæssigt til at indarbejde børneperspektivet i behandlingen (Christensen, 1994).
Evalueringen af initiativer under Alkoholpuljen viste, at de færreste af projekterne blev forankret efter
projektophør (Lindholm, 1999). På denne baggrund må det siges at være positivt, at omkring halvdelen
af tilbuddene i denne kortlægning ikke er tidsbegrænsede, og de tilbud der sluttede ved årsskiftet 20042005 er fortsat i 2005, og enkelte er blevet fast forankret. Det er hovedsagelig tilbud om børnegrupper,
der har været tidsbegrænsede.
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Børnesagkyndige
For at sætte skub i udviklingen af børneperspektivet i både i amternes alkoholbehandling og blandt
frontmedarbejdere i kommunerne er der med økonomisk støtte fra Satspuljen givet mulighed for at ansætte børnesagkyndige i de amtslige alkoholbehandlingstilbud. Projektet løber over ﬁre år, og i efteråret
2004 var der ansat børnesagkyndige i alle amter undtagen ét. Opgaven for de børnesagkyndige er at sikre,
at børnenes behov for støtte vurderes ved at:
• Børneperspektivet systematisk indgår i alkoholbehandlingen
• Etablere samarbejde mellem alkoholbehandling og socialforvaltning
• Frontmedarbejdere med daglig kontakt med børn kvaliﬁceres til at se børnenes problemer, give dem
daglig støtte og om nødvendigt involvere andre instanser
En nærmere beskrivelse af projektet ﬁndes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk. Ansættelsen
af børnesagkyndige dukker i øvrigt op i kortlægningen, hvor ﬂere amter har omtalt planerne for deres
arbejde i beskrivelsen af deres aktiviteter.

Geograﬁsk spredning
Den geograﬁske fordeling af tilbuddene er ikke den eneste faktor i vurderingen af, om og hvor der er
behov for ﬂere tilbud, men den kan give et ﬁngerpeg. Som det ses i tabellen side 19, er kommuner med
tilbud til målgruppen fordelt ujævnt i landet.
Fyn, Århus, København og Roskilde amter skiller sig ud ved at have en forholdsvis større andel af
kommuner med tilbud til børn i familier med alkoholmisbrug. I København og Roskilde kan forklaringen være, at disse amter har mange store kommuner med over 30.000 indbyggere og, som det ses i diagrammet side 20, er der forholdsvis ﬂere store kommuner med tilbud til disse børn.
At Fyn og Århus amter har forholdsvis ﬂere tilbud, kan skyldes, at der i begge amter er oprettet tilbud i et samarbejde mellem alkoholbehandling og kommuner i amtet. I Fyns Amt blev der som omtalt
tidligere etableret et modelprojekt i 2000 i samarbejde mellem amtets alkoholbehandling og ti af kommunerne. I 2002 er projektet blevet udvidet til at omfatte alle amtets kommuner. I Århus Amt har ﬁre
mindre kommuner og et af amtets alkoholambulatorier i fællesskab oprettet et familiebehandlingstilbud.
Det er værd at lægge mærke til, at også de mindste kommuner har tilbud til børn i familier med alkoholmisbrug, selv om der dog er forholdsvis ﬂere kommuner med over 30.000 indbyggere, der har tilbud til disse børn. Diagrammet side 20 viser i procent, hvilken forskel der er på udbuddet af tilbud til
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målgruppen fordelt på kommuner opdelt i ﬁre forskellige størrelser, sammenlignet med kommunernes
fordeling efter størrelse på landsplan.

OPGAVENS VÆGT FORDELT PÅ AMTERNE

DANMARKS KOMMU-

DANMARKS KOMMUNER

NER – ANTAL FORDELT PÅ

– FORDELT PÅ AMTERNE I

AMTERNE

PROCENT

KOMMUNER I KORTLÆGNINGEN MED TILBUD
– ANTAL

KOMMUNER I KORTLÆGNINGEN MED TILBUD
– PROCENT

Fyns Amt

32

12%

7

18%

Århus Amt

26

10%

7

18%

Københavns Amt

18

7%

5

13%

Roskilde Amt

11

4%

4

10%

og Bornholm

3

1%

2

5%

Nordjyllands Amt

27

10%

4

10%

Vestsjællands Amt

23

8%

3

8%

Storstrøms Amt

24

9%

2

5%

Vejle Amt

16

6%

2

5%

Frederiksborg Amt

19

7%

1

2%

Sønderjyllands Amt

23

8%

1

2%

Ringkøbing Amt

18

7%

1

2%

Viborg Amt

17

6%

1

2%

Ribe Amt

14

5%

0

0%

I alt

271

100%

40

100%

København, Frederiksberg
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OPGAVENS VÆGT FORDELT PÅ KOMMUNESTØRRELSE (ANTAL INDBYGGERE)

Fordeling af kommuner med tilbud til målgruppen

over
50.000

Fordeling af kommuner på landsplan

49.99930.000

29.99920.000
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20.000
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Hvor mange børn får støtte?
Som nævnt tidligere er der ifølge Sundhedsstyrelsen omkring 60.000 børn i Danmark, der vokser op i
familier, hvor en af forældrene har været indlagt på hospital med en alkoholrelateret sygdom, og omkring halvdelen af disse børn har behov for støtte. Derfor har der i denne kortlægning været lagt vægt
på at forsøge at give et overslag over, hvor mange børn i familier med alkoholmisbrug, der modtager
støtte fra eksisterende tilbud.
Kommuner og amter er blevet bedt om at oplyse, hvor mange børn der har taget imod de enkelte
tilbud inden for det sidste år. Det har vist sig at være vanskeligt at svare på. Mange har ikke svaret på
spørgsmålet eller har oplyst, at man ikke har registret antal deltagere. For støttetilbud i børnenes hverdagsliv er det vanskeligt at registrere, hvor mange børn det drejer sig om, da disse tilbud også omfatter
opkvaliﬁcering af og udvikling af redskaber til støtte for frontmedarbejdere.
Omkring halvdelen af kommuner og amter med tilbud har svaret på, hvor mange børn eller familier
de har ydet støtte til. Nogle tilbud har givet et bud, mens andre har præcise tal på, hvor mange der har
modtaget støtte. I tre kommuner omfatter tilbuddene også unge over 18 år og i en kommune også børn i
familier, hvor alkoholmisbrug ikke er en del af problemet.
En sammentælling viser, at 590 børn og 116 familier har modtaget støtte gennem tilbud til børn i
familier med alkoholmisbrug inden for det sidste år før, kortlægningen blev gennemført i september
2004. Hertil skal lægges antallet af børn i de tilbud, der ikke har oplyst kapaciteten og antallet af børn i
de tilbud, der ikke er med i denne kortlægning.
På trods af alle ovennævnte usikkerhedsmomenter med hensyn til hvor mange børn i familier med
alkoholmisbrug, der modtager støtte i dagens Danmark, kan man formode, at der stadig er mange børn,
som har behov for støtte, men som ikke nås.

Børne- og ungegrupper

28 kommuner og tre amter har tilbud om børne- og ungegrupper. I langt de ﬂeste kommuner og amter
er det primære formål med børne- og ungegrupperne at styrke børnenes og de unges selvværd, og give
dem bedre livsvilkår ved at give dem mulighed for at sætte ord på og bearbejde deres oplevelser sammen med jævnaldrende i samme situation. I gruppen kan de tale om deres erfaringer og bryde nogle af
de tabuer, mange alkoholmisbrugsfamilier er omgærdet af. Det er med til at afhjælpe børnenes følelse
af skyld og ansvar i forhold til forældrenes alkoholmisbrug. Deltagelse i en børnegruppe kan desuden
give børnene et netværk, hvor de kan tale om deres oplevelser – et netværk, der kan bruges uden for
tiden med gruppen og efter gruppens ophør.
Flere af disse kommuner og amter har desuden opsat mål for at opkvaliﬁcere de professionelle og
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etablere tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Opkvaliﬁceringen af fagpersonerne skal gøre dem
bedre til at se og reagere på signaler fra børn i familier med alkoholmisbrug og til at støtte dem i det
daglige. Styrkelsen af det tværgående samarbejde er med til at sikre en tidlig indsats med forebyggende
effekt, der kan mindske behovet for mere omfattende foranstaltninger.

Organisering
Denne kortlægning har koncentreret sig om de offentlige tilbud til målgruppen: kommunale socialforvaltninger og amtslige behandlingstilbud. Fem kommuner har valgt at benytte tilbud fra den private sektor til børn i familier med alkoholmisbrug, og disse tilbud er derfor med i kortlægningen.
Halvdelen af kommunerne og amterne har oprettet tilbud om børne- og ungegrupper inden for de
sidste 2-3 år. Kun ganske få har haft gruppetilbud over en længere periode. Flere af tilbuddene er
tidsbegrænset med ophør i løbet af 2005. Den kommende kommunestruktur, hvor mange mindre kommuner lægges sammen, betyder, at der ﬂere steder er uvished om det økonomiske grundlag for at føre
grupperne videre efter 2005. En anden grund til, at børnegrupper, som man har registreret et behov for,
bliver nedlagt, kan være, at forældrene ikke bakker op om børnenes deltagelse i gruppen.
Der er typisk 8-10 deltagere i en gruppe, selvom deltagerantallet ses helt nede på tre og oppe på 15.
På grund af manglende tilslutning er nogle grupper mindre end planlagt. Kommunerne har typisk en
enkelt eller to børne- og ungegrupper om året. Der er ingen sammenhæng mellem kommunestørrelse
og antal af børn, der har deltaget i et gruppeforløb.
I amtslige og private tilbud, der dækker ﬂere kommuner, er der typisk ﬂere børn og unge, der har deltaget i gruppeforløb end i kommunerne. De amtslige tilbud har mellem 30 og 50 børn og unge pr. år, og
et af de private tilbud, der også omfatter unge over 18 år, har omkring 250 unge om året i gruppeforløb.
Flere amtslige behandlingstilbud og kommunale socialforvaltninger har etableret et samarbejde. Et
velfungerende samarbejde er med til at sikre et bedre kendskab til den misbrugsfaglige viden i kommunerne. Det kan også sikre, at de kommunale socialforvaltninger bliver involveret i misbrugsbehandlingen, hvor det skønnes nødvendigt af hensyn til børnene. Inden for kommunerne er der ﬂere steder
etableret samarbejde mellem socialforvaltningen og frontmedarbejdere i skoler, børneinstitutioner mv.
Her er samarbejdet med til at udbrede kendskabet til børnegrupperne og til at sikre en tidlig indsats i
forhold til familier med alkoholmisbrug.

Målgruppe
I børne- og ungegrupperne deltager børn fra 6 til 18 år. Det er børn, der lever i familier, hvor én eller
begge forældre har et alkoholmisbrug – eller har haft. Børnene i de enkelte grupper er nogenlunde jævn-
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aldrende. Nogle steder er gruppetilbuddet aldersmæssigt begrænset til fx 8-12 år, mens andre tilbud ikke
har nogen begrænsninger. I ﬁre kommuner er gruppetilbuddet for unge fra 14 år og op, det vil sige også
unge over 18 år.
I nogle af gruppeforløbene har man samtaler med både børn og forældre, før børnene starter. Samtalen
er med til at give barnet en oplevelse af, at det er tilladt at tale om egne oplevelser fra familielivet. Nogle
steder er der indarbejdet forældresamtaler eller forældremøder i gruppeforløbene. Det kan medvirke til
at bryde familiens tavshed omkring alkoholmisbruget, og hvordan det påvirker barnet.
Gruppedeltagerne rekrutteres via de fagpersoner i socialforvaltninger, skoler og daginstitutioner, der
har kontakt med børnene eller deres familier. De faglige og organisatoriske netværk bruges til at udbrede
kendskabet til tilbuddene. Der bliver også udarbejdet pjecer til både professionelle og familiemedlemmer. De tilbud, der udelukkende er rettet mod unge, får henvendelser fra de unge selv, fx efter at de
har fået kendskab til det gennem fagpersoner i kommunen, pjecer på biblioteker, egen læge eller måske
annoncering i dagspressen. Børnegrupper knyttet til alkoholbehandlingen rekrutterer hovedsagelig deltagere via behandlernes kontakt med forældrene, men kan også få deltagere gennem kommunale sagsbehandlere.

Metoder
Børn, der vokser op i familier med alkoholmisbrug, vil ofte være præget af følelserne skyld, skam og
angst. Det medfører, at de ikke kan handle hensigtsmæssigt i forhold til at håndtere den belastning, alkoholmisbruget er. Forældrene vil ofte benægte misbruget for at værne mod skammen, og det bevirker,
at børnene ikke får bekræftet deres oplevelser af misbrugets påvirkning i familien. Børnene vokser op
under ustabile forhold med en hverdag præget af alkohol. Nogle børn påtager sig både det praktiske og
psykiske ansvar for familien. Børnegrupper kan give børnene indsigt i, hvad alkoholisme er, bekræfte
dem i deres oplevelser og dermed almengøre deres oplevelser af forældrenes misbrug. Det kan medvirke
til, at deres følelse af skyld og skam mindskes, og deres selvværd øges (Christensen, 1994 og Bygholm
Christensen, 1998).
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BRYD TAVSHEDEN
Et vigtigt formål med grupperne er at hjælpe børnene og de unge med at bryde tavsheden og hemmelighedskræmmeriet omkring alkoholproblemerne i hjemmet. De skal lære, at det ikke er deres ansvar at få far eller mor til at
holde op med at drikke.
Ved at deltage i grupperne lærer børnene, at de ikke er de eneste, der har forældre med et alkoholmisbrug. Den
professionelle gruppeleder hjælper børnene til at fortælle om deres oplevelser, der efterfølgende bearbejdes med
dialog, gruppedynamiske øvelser, rekreative aktiviteter mv. Børnene får mulighed for at forstå alkoholproblemet i
hjemmet på nye måder, og det er med til at give dem nye handlemuligheder.

Børn i familier med alkoholmisbrug kontakter sjældent af sig selv en lærer eller pædagog, hvis de har
problemer. Deres signaler om hjælp bliver sjældent sat i forbindelse med misbrug. Lærere og pædagoger
kan være med til at nedbryde tabu omkring alkoholmisbrug ved at have fokus på børns oplevelser, når
deres forældre bruger rusmidler. Ved at lade børnene forstå, at misbrugsproblemer er noget, man kan
snakke om, kan de være med til at bryde den tavshed, der ofte præger familier med alkoholmisbrug, og
som er med til, at børnene ikke søger hjælp af sig selv (Hansen, 2000).

SYSTEMISK FAMILIETERAPI
Med en systemisk indfaldsvinkel understreges det, at måden at tænke og handle på, kombineret med familiens
struktur og organisering, kan være medvirkende årsager til et alkoholproblems opståen eller beståen.
(Trembacz, 2002)

I systemisk familieterapi betragtes familien som et system, hvor der fokuseres på mønstre i relationerne mellem de
enkelte familiemedlemmer og de præmisser og regler, der styrer samvær og kommunikation. Samtaler er væsentlige
kilder til udveksling af familiemedlemmernes forskellige beskrivelser, forklaringer og opfattelser af et problem. Ved
at høre og diskutere hinandens fortællinger kan de tidligere beskrivelser tilføres nye nuancer med henblik på at
udvide perspektivet. Systemisk familieterapi er styret af en cirkulær tankegang.
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I kortlægningen er fundet forskellige indfaldsvinkler til gruppearbejdet med børn og unge:
Integreret systemisk familieterapi
Metoden er en kombination af strukturelle strategier og konstruktivistiske/narrative retninger inden for
systemisk teori. Der arbejdes ud fra følgende 4 temaer:
• Alkoholens indﬂydelse i barnets/den unges liv og opvækst
• Eksternalisering (forskellen på far/mor med og uden alkohol)
• Redningsplaner og nye mestringsstrategier
• Fremtidsvisioner
Faste rammer
Hvert møde har en fast form med en overskrift. Gruppens arbejde er indrammet af regler for acceptabel
opførsel.
Hverdagen i centrum
Med udgangspunkt i alkoholmisbruget er der fokus på hverdagen i familien, konsekvenser af misbruget og
belastede oplevelser herunder bl.a. temaer som skyld, ansvar, hemmeligholdelse og angsten for at miste
mor og far. Desuden etablerres konkrete aftaler ved eventuelle tilbagefald: en nødplan eller ”brandøvelse”.
Det fælles tredje og respekt for barnets grænser
Her er gruppens afsæt børnenes aktuelle situation, tilstand og humør. Der tages hensyn til, at de ikke skal
”blotte” sig mere, end de har lyst eller er klar til. Samtalen i gruppen tager fx udgangspunkt i en fælles
historie, som børnene har fået fortalt eller læst. Historien drøftes, og børnene kommer ad den vej til at
fortælle om sig selv og de oplevelser, de har haft. I gruppen vender man ofte tilbage til de samme emner,
efterhånden som det enkelte barn er klar til at tale om emnet – børnenes egne oplevelser kommer frem i
små bidder.
En anden gruppe fokuserer på, at der, ud over selve gruppearbejdet, skal være rum til nogle fælles aktiviteter, der kan styrke gruppefællesskabet.
Psykodynamik og fortællinger
Gruppen tager udgangspunkt i psykodynamisk og narrativ teori. Metoden er en blanding af, at børnene
fortæller om sig selv, bl.a. ved at de stiller spørgsmål til hinanden og har fælles små aktiviteter, der kan
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løsne op og give fælles gruppeoplevelser, fx tegning eller lege. Gruppelederne forsøger at fastholde og
følge op på det enkelte barns særlige temaer, men det er tilladt barnet blot at tie og lytte til de andre. Det
refereres ikke til andre, hvad børnene siger, men med barnets tilladelse kan man enkelte gange gå videre
med vigtige oplysninger.
Ungerådgivning og -terapi
Et privat tilbud ﬁndes i tre forskellige kommuner i landet, og der arbejdes på at etablere gruppetilbud i
ﬂere kommuner. Det er et tilbud om rådgivning, individuel terapi og gruppeterapi for unge på 14-35 år.
Der er desuden en hjemmeside med oplysninger om tilbuddet, en ung-til-ung brevkasse og mulighed for
at maile med tilbuddets behandlere.
Gruppeforløbene varer typisk et halvt til et helt år. Den teoretiske referenceramme for terapien er en
kombination af psykodynamisk, humanistisk og eksistentiel tænkning. Gruppeterapien er procesorienteret, dvs. at den ikke har et fast program. Man har forsøgt med både åbne og lukkede grupper uden at
kunne konstatere forskelle i gruppernes funktionalitet.
Opfølgning
Godt en tredjedel af kommunerne og amterne oplyser, at der følges op på børnene, efter at gruppeforløbet
er afsluttet. Grupper knyttet til forældrenes behandling følger børnene, så længe forældrene er i behandling. I kommunerne har nogle af tilbuddene indbygget en opfølgende samtale med hele familien, mens
det i andre er op til medarbejdernes vurdering, om der er behov for opfølgning med inddragelse af fx
skole, socialforvaltning og PPR. Et af ungetilbuddene har en årlig spørgeskemaundersøgelse blandt gruppedeltagerne.

Barrierer
De ﬂest kommuner og amter er løbet ind i forskellige vanskeligheder undervejs. Mange af de vanskeligheder der bliver nævnt, handler om vanskeligheder med forældrenes opbakning, manglende viden og
modstand hos fagpersoner, synliggørelse af tilbuddet og – ikke mindst – økonomiske problemer. Som
nævnt er ﬂere af tilbuddene tidsbegrænsede og derfor afhængige af en fornyet bevilling. Der ser dog ud
til at være forståelse for, at det er nødvendigt med støttemuligheder for børn i familier med alkoholmisbrug, også i ﬂere af de kommuner hvor tilbuddene er tidsbegrænsede. I efteråret 2004, da kortlægningen
blev foretaget, oplyste otte tilbud, at de skulle ophøre inden udgangen af 2004. En rundringning i begyndelsen af 2005 viste, at alle tilbuddene som minimum fortsætter 2005 ud.
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Lille eller ingen forældreopbakning
Mange af tilbuddene lægger vægt på, at forældrene bakker op om børnenes deltagelse i grupperne. Det
skal få børnene til at opleve, at de har forældrenes accept til at fortælle om deres oplevelser. I nogle tilbud har det vist sig vanskeligt.

MANGLENDE FORÆLDREOPBAKNING
I en kommune ﬁk man mistanke om, at nogle børn og unges mistrivsel kunne skyldes forældrenes alkoholmisbrug.
En arbejdsgruppe ﬁk udarbejdet en projektbeskrivelse, og Udsatte-puljen skabte økonomisk mulighed for at gennemføre projektet. Den oprindelige målgruppe bestod af 15-25 børn og unge, men kun ﬁre kom til at deltage i
gruppen. Der har været kontakt med andre børn, men forældrene har ikke givet deres accept til, at børnene kunne
deltage. Det har vist sig mere tabubelagt end forventet at tale om børnenes forhold. Børnene har desuden været
bange for at skille sig ud fra de andre elever i klassen, hvis de deltog i gruppen – de mente, at de andre i klassen
ikke kendte til forældrenes misbrug.
I tilbuddet arbejdes der derfor nu på at få mere åbenhed om emnet og på, at succesen med den børnegruppe der
blev oprettet kan få en afsmittende virkning. Forældrene til de børn, der har deltaget i gruppen, har været glade for
den støtte, børnene har fået, og som en sideeffekt har disse forældre fået mere tillid til ”embedspersoner”.

Forældre med alkoholmisbrug har svært ved at erkende, at misbruget har konsekvenser for børnene.
Det er nødvendigt med tålmodighed, udholdenhed og faglig og metodemæssig indsigt hos de fagpersoner, der har kontakt med forældrene. Ellers vil det ikke lykkes at få deres accept til, at børnene kan deltage i fx en børnegruppe (Bygholm Christensen, 1998).

FORÆLDREKONTAKTEN
En kommune lagde ud med en forældresamtale før barnets start i en gruppe, men det viste sig at være svært at få
forældrene til at møde op. Kravet om personlig kontakt mellem forældre og medarbejdere blev derefter nedtonet,
så børnene kunne starte efter blot en telefonsamtale med forældrene. Flere børn startede ikke eller holdt hurtigt op
på grund af forældrenes modstand.
Fremover vil man lade fagpersoner, der kender forældrene i forvejen, tage den første kontakt.

27

Nogle forældre fornægter, at børnene lider under konsekvenserne af deres misbrug, eller de kan føle
sig udleveret ved at lade børnene deltage i støttetilbud for børn i familier med alkoholmisbrug. Tillid,
tryghed og et godt forhold til fagpersonerne er udslagsgivende faktorer for, at børnene kan deltage (Lindholm, 1999).

FORNÆGTELSE
En kommune oplevede, at nogle af de familier der blev kontaktet, for at børnene kunne deltage i en gruppe, ikke
ville vedkende sig, at de havde et alkoholmisbrug. Efterfølgende undgik de kontakt med socialforvaltningen.
Man har nu intensiveret arbejdet på børne- og ungeområdet med udarbejdelsen af en handlingsvejledning for en
tidlig indsats over for børn i familier med alkoholmisbrug.

Fagpersoners manglende viden
For at få forældrene til at acceptere, at børnene deltager i en støttegruppe for børn fra familier med alkoholmisbrug, kræves en velfunderet faglighed. Det er en tids- og ressourcekrævende proces at få gjort forældrene trygge ved børnenes deltagelse. Hvis fagpersonerne ikke har den nødvendige viden, og de nødvendige ressourcer ikke er til stede, vil disse barrierer være vanskelige at overvinde. Hertil kommer en
anden problemstilling: Arbejdet med børn i familier med alkoholmisbrug har været præget af projekt- og
udviklingsarbejde, hvor metoderne er blevet udviklet undervejs. Det betyder, at fagpersonerne formentlig
har brugt tid i projektforløbet til at blive fagligt og metodemæssigt velfunderet – en proces, som skaber
kontinuitet i udviklingsarbejde (Bygholm Christensen, 1998).
Det er nødvendigt, at fagpersoner, der arbejder med børn, får viden om størrelsen og karakteren af de
problemer, som børn i familier med alkoholmisbrug har, fx lærere, pædagoger, sundhedsplejersker mv.
Disse fagpersoner skal være så velinformeret, at de kan tage sig af børnenes henvendelser og spørgsmål.
På grund af tabuer om misbrug kan man støde ind i blokeringer hos medarbejdere, blokeringer, som typisk bunder i manglende viden, og som kan medføre en manglende tro på, at en indsats kan nytte (Christensen, 1992).
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ANSVARS- OG ARBEJDSFORDELING
I en socialforvaltning oplevede man, at det var svært at få kontakt med familier med alkoholmisbrug, når man ville
hjælpe børnene. Man forsøgte derfor at nå disse familier via skolen. Lærerne skulle i første omgang tale med familien og – hvis forældrene var indforstået – etablere kontakt mellem barnet og gruppetilbuddet (visiteret af socialforvaltningen).
En gruppe på tre børn blev etableret. Det viste sig, at lærerne havde svært ved at tale med forældrene, de oplevede
sig ikke ”klædt godt nok på” til opgaven. En uklar ansvarsfordeling mellem socialforvaltning og skole medførte desuden, at det var svært at placere ansvaret for børnene både under og efter gruppeforløbet. For at rette op på dette
er der nu etableret et samarbejde mellem socialforvaltning, PPR og skole på både ledelses- og medarbejderniveau.

Når fagpersonerne fra et barns hverdag får kendskab til, at barnet har problemer, og at barnets familieliv er præget af alkoholmisbrug, er det vigtigt at tage en samtale med forældrene. Kun sjældent sætter
forældrene barnets problemer i forbindelse med deres eget alkoholforbrug. Det er ikke denne fagpersons
opgave at konfrontere forældrene med deres misbrug, men derimod at komme i dialog med dem. Det kan
ske ved at tage afsæt i de voksnes alkoholforbrug og de problemer, dette giver barnet. Samtalen skal være
en vej mod at sikre barnet den nødvendige støtte (Hansen, 2000).

PRØV IGEN – PÅ NYE MÅDER
I en kommune havde et gruppetilbud svært ved at få en aftale med skolerne om et møde, hvor man ville fortælle
om tilbuddet og de særlige problemer, børn i familier med alkoholmisbrug har. Først efter en henvendelse fra kommunen, hvor det blev understreget, hvor vigtigt det var at prioritere området højt, blev det muligt at gennemføre
møderne.

Synliggørelse
Flere af grupperne har haft svært ved at få henvist børn og unge. Dels er man stødt ind i de ovenfor
nævnte problemer, med at forældrene ikke vil acceptere, at deres børn kommer i grupperne, dels har
man mødt modstand fra andre professionelle.
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UVENTET MODSTAND
En kommune havde svært ved at få samarbejdspartnere til at bruge tilbuddet om en børnegruppe på lige fod med
andre tilbud. Når medarbejderne fra børnegruppen først havde fået kontakt med forældre og børn, viste det sig, at
langt de ﬂeste forældre accepterede, at deres børn deltog i gruppen.

Familiebehandlingstilbud

Tilbud om familiebehandling i kommunerne er målrettet sårbare børn – et tilbud, nogle af børnene fra familier med alkoholmisbrug også kan proﬁtere af. Denne kortlægning omfatter dog kun tilbud, der speciﬁkt er målrettet børn i familier med alkoholmisbrug, eller hvor børn i misbrugsfamilier specielt er nævnt
som en del af målgruppen. 12 kommuner og ﬁre amter har tilbud om familiebehandling til disse børn og
deres familier.
I kortlægningen er der stræbt efter at ﬁnde frem til karakteristika ved de forskellige behandlingstilbud.
Derimod er de forskellige familiebehandlingsmetoder ikke beskrevet i dybden. Beskrivelsen baserer sig
på seks familiebehandlingstilbud: tre amtslige og tre kommunale tilbud. Det drejer sig om korte internatforløb, længere dagbehandlingsforløb og familiebehandling i eget hjem. Fælles for behandlingstilbuddene er, at der indgår terapeutiske forløb – eventuelt baseret på en bestemt terapeutisk metode. Alkoholproblemet opfattes typisk som et vildt problem, der involverer mange forskellige variable i problemforståelsen. Vilde problemer kan ikke klart deﬁneres og er vanskelige at adskille fra andre problemer. De
mange variable skal derfor kunne rummes i behandlingen (Trembacz, 2002 og Krogstrup, 2003). Tilbuddene omfatter forskellige forløb: med familien samlet, med børn og voksne hver for sig og individuelle
samtaler. I ﬂere af tilbuddene indgår desuden forskellige rekreative aktiviteter.

Internatkurser
To amtslige alkoholbehandlingstilbud har gennem en årrække haft tilbud om familiekurser. Det er korte
internatforløb, hvor 3-4 familier er sammen i ﬂere dage. Målet med sådanne kurser er at støtte børnene
ved at yde hjælp og støtte til familierne. Kurserne søger at skabe åbenhed i familierne om de konsekvenser, alkoholmisbruget har for de enkelte familiemedlemmer, og vise nye handlemuligheder i forhold til
problemer forårsaget af misbruget. Familiebehandlingstilbuddene udspringer af en erkendelse af det
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nødvendige i at arbejde mere familieorienteret. I det ene tilbud havde man fx markant mere positive erfaringer i sager, hvor der blev arbejdet familieorienteret. Begge tilbud om internatkurser er startet op på
projektmidler og er blevet faste tilbud i amtets alkoholbehandling.
Målgruppen for internatforløbene er familier med børn under 18 år, hvor mindst én af de voksne har
(haft) et alkoholmisbrug. Familierne rekrutteres hovedsageligt via amtets alkoholbehandling. Her er det
vigtigt, at behandlerne er engageret i familiens problemer – og positiv over for behandlingen af dem – da
det ellers kan være svært at motivere forældrene til at deltage i forløb sammen med deres børn. Forældrene lægger afstand til familiebehandlingen, hvis tilbuddet introduceres af en behandler, de ikke har
et godt og tillidsfuldt kendskab til. En anden barriere, man kan støde ind i, er, at de tilmeldte familier
melder fra inden kursusstart. Det kan være fordi, børnene ikke kan få fri fra skole eller forældrene fra
arbejde. Familierne har også brug for god tid fra tilmelding til kursusstart for at kunne nå at indstille sig
mentalt på at deltage.
Familiekurserne udfordrer de deltagende familier til at tale om alkoholmisbruget og dets betydning for
de enkelte familiemedlemmer og for hele familiens trivsel. Kurset får forældrene til at tage ansvaret for
de skadevirkninger, misbruget har haft for familien. Det løfter skyldfølelsen af børnenes skuldre. Børnene får desuden mulighed for at møde andre børn og dele deres oplevelser med andre i samme situation.
De rekreative indslag giver familierne gode fællesoplevelser og giver desuden inspiration til fremtidige
fælles familieaktiviteter i de enkelte familier. For at følge op på kurset er det vigtigt at samles igen efter
kurset, gerne ﬂere gange.
Familiekurser kan være med til at igangsætte gode og stabile forandringer i familier, hvor misbruget før
havde en stor indﬂydelse. Tavsheden omkring familien bliver brudt, og åbenhed og nye samspilsmønstre
i familien bliver styrket.

Dagbehandling
Tilbuddene om dagbehandling til familierne er kommunalt forankret, enten i kommunens børne- og ungeafsnit eller i et kommunalt alkohol- og misbrugscenter. To af tilbuddene er startet op som tidsbegrænsede projekter, og begge blev revurderet med udgangen af 2004. Det ene er blevet forlænget et år, men i
en reduceret udgave. Det andet er nu fast forankret.
Målet med dagbehandlingen er at støtte børnene ved at hjælpe og støtte hele familien. Et længerevarende dagbehandlingsforløb for en familie kan være med til at forhindre mere indgribende foranstaltninger senere hen. Tilbuddene retter sig mod familier med børn under 18 år. Børnene er sårbare og udsatte
og trives ikke i daginstitution eller skole på grund af familiens alkoholmisbrug. Kolleger i kommunen,
dvs. andre fagpersoner omkring børnene, er også at ﬁnde i dagbehandlingstilbuddenes målgruppe. De
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tilbydes supervision, faglig sparring og kursusforløb om børn i familier med alkoholmisbrug. Familierne
rekrutteres via professionelle i kommunen, der har daglig kontakt med børnene.
Dagbehandlingstilbuddene til familierne baserer sig på teoretisk viden om børn i familier med alkoholmisbrug og omfatter bl.a. terapeutiske forløb, mulighed for individuelle samtaler og familiesamtaler,
gruppeterapi, netværksmøder, børnegrupper og weekendkurser.
Ved at sætte tidligt ind med familiebehandling kan man genetablere familiens ressourcer og sætte familien i stand til selv at løse problemerne. En tværfaglig og helhedsorienteret indsats ﬂytter fokus fra barnet
til familien – barnet betragtes som symptombærer. Et tilbud om netværksgruppe for familier i behandling
giver mulighed for at opbygge netværk med andre familier i samme situation. For at sikre at de relevante
familier henvises til behandlingen, har tilbuddene etableret samarbejde med ﬂere parter inden for det sociale område. Afhængigt af den enkelte families situation kan forskellige foranstaltninger sættes i værk,
når familiebehandlingen afsluttes. Anden form for opfølgning varetages af medarbejderne i familiebehandlingen eller af familiens sagsbehandler.
Lige som for børnegrupperne tager det tid at udbrede kendskabet til familiebehandlingstilbud og til
at motivere forældrene til at deltage. En anden barriere kan være et for stort arbejdspres, der kan få den
konsekvens, at målgruppen gøres bredere. Det kan medføre, at familier med komplekse problemstillinger
måske ikke får den støtte, de har brug for.

Behandling i eget hjem
Et af familiebehandlingstilbuddene er forankret i et amtsligt alkoholambulatorium. Det er oprettet i et
økonomisk fællesskab mellem ambulatoriet og ﬁre af amtets kommuner. Tilbuddet blev startet som et
samarbejdsprojekt mellem amtet og seks kommuner. Efter projektets afslutning ønskede kun ﬁre kommuner at fortsætte. Der er ansat en familiebehandler, og behandlingen foregår i familiens eget hjem. Målet med behandlingen er at støtte de enkelte familiemedlemmer og bremse en uhensigtsmæssig udvikling med en tidlig indsats. Dermed kan behovet for mere indgribende foranstaltninger ofte forebygges.
Tilbuddet om behandling i eget hjem er rettet mod familier, hvor alkoholproblemet er berørt, men
hvor der endnu ikke er iværksat foranstaltninger. Efter behov kan der oprettes børnegrupper for de familier, der er i behandling. Til målgruppen hører også professionelle kolleger, hvor familiebehandleren
yder rådgivning og konsulentbistand i forhold til enkeltsager i de ﬁre kommuner. Familierne rekrutteres
gennem de kommunale sagsbehandlere, der får kontakt med familierne i deres arbejde. Behandlingen
foregår i familiens eget hjem. Alligevel kan familierne være anonyme i forhold til den sociale myndighed. Der tilbydes:
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• Individuelle samtaler
• Samtaler med hele familien
• Parsamtaler
• Samtaler med børn alene eller sammen med en eller begge forældre
• Gruppebehandling
Det er et krav, at forældrene er ædru. Hvis forældrene er påvirkede, aftaler familiebehandleren en ny
tid. Det er i øvrigt sjældent, at familiebehandleren bliver mødt af en lukket dør. Ved afslutning af et
forløb får hvert enkelt familiemedlem tilbud om at kontakte familieterapeuten efter behov. For nogle
familier har familiebehandlingen betydet, at indstillinger om behandling af børnene i PPR eller børnepsykiatrien er trukket tilbage, fordi det viste sig, at det ikke var nødvendigt mere. Der sker desuden
positive forandringer hos misbrugeren, når hele familien inddrages i behandlingen. Børnene får styrket
deres selvværd ved at deltage i børnegruppen og være sammen med andre børn med samme levevilkår
og erfaringsbaggrund.
I de familier, hvor forholdene for børnene kræver en underretning, forsøger familiebehandleren i første omgang at ﬁnde en løsning i samarbejde med familien. Nogle gange er det ikke muligt, og der må
foretages en underretning. Ifølge familiebehandleren medfører det ofte et tillidsbrud mellem familiebehandleren og familien. I en sådan situation er det vigtigt på forhånd at have oparbejdet gode relationer
med samarbejdspartnere i kommunerne, trods personaleudskiftninger og forskellige organisationskulturer.

Støtte i hverdagen

Tilbud om støtte i børnenes hverdag er her forstået som støtte fra fagpersoner, der har daglig kontakt med
børnene. Hvis fagpersonerne har viden om livsvilkårene for børn i familier med alkoholmisbrug, vil de
være i stand til at tolke og handle på børnenes signaler om hjælp. Om nødvendigt kan de sørge for, at
mere omfattende støttetilbud eller foranstaltninger bliver iværksat. 13 kommuner og ét amt har tilbud om
støtte i hverdagen til børn i familier med alkoholmisbrug. Fælles for disse tilbud er et ønske om at opkvaliﬁcere frontpersonalet og udvikle samarbejdsrelationer, så børnene kan få de relevante tilbud om støtte.
De nyansatte børnesagkyndige i amternes alkoholbehandling har netop til opgave at opkvaliﬁcere frontmedarbejdere og udvikle samarbejdsrelationer. Ordningen blev iværksat i 2004 og resultaterne af indsatsen er derfor ikke synlig i denne kortlægning.
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Arbejdsredskaber
Som nævnt tidligere har ﬂere kommuner udarbejdet handlingsvejledninger til brug for medarbejdere i
skoler, børneinstitutioner, sundhedsplejen, pædagogisk-psykologisk rådgivning og børne- og familieafsnit
i socialforvaltningen. En handlingsvejledning indeholder typisk retningslinier for, hvad man skal gøre,
når man får en bekymring eller mistanke om, at et barn er udsat for omsorgssvigt. Medarbejderen får fx:
• Hjælp til at blive klar over sit eget ansvar
• Oversigt over relevant lovgivning
• Vejledning om handlemuligheder
• Hjælp til at udarbejde en god underretning
• En liste over lokale kontaktpersoner, der kan give faglig sparring og støtte
Hvis handlingsvejledningen skal være brugbar i praksis, må der være et ﬂeksibelt samarbejde mellem de
forskellige forvaltninger, afsnit og institutioner i kommunen. Ellers er det ikke muligt at yde en helhedsorienteret indsat over for familierne.
For at forbedre støtten til børnene kan man desuden afholde kurser for frontmedarbejderne. Her kan
de få øget viden om børn i familier med alkoholmisbrug og handlemuligheder i forhold til netop deres
opgave over for børnene og få pædagogiske redskaber til, hvordan de skal håndtere børnene i hverdagen.
Derodover er det ofte nødvendigt med en holdningsændring blandt medarbejdere. Alkohol er ikke alene
et tabubelagt emne i forhold til samtalerne mellem forældre og medarbejdere, det er også tabu på de ﬂeste
arbejdspladser – herunder skoler, daginstitutioner og socialforvaltninger.

FAKTA HJÆLPER BARNET
Ved at almengøre problemet og nedbryde myterne om alkoholmisbrug kan fagpersoner fra børnenes hverdag være
med til at lette vejen – til hjælp for børnene. Det er ligeledes vigtigt, at fagpersonerne er bevidste om, at problemerne er forskellige fra barn til barn, og at forældrene ikke kritiseres over for børnene.
(Hansen, 2000)

Børn i familier med alkoholmisbrug er lige så forskellige som andre børn. De udviser forskellige symptomer på forældrenes misbrug og har forskellige behov for støtte. Hjælpen bør altid tage udgangspunkt i
det enkelte barn.
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Generel støtte til barnet
Nogle kommuner har indarbejdet undervisningsforløb om børn i familier med alkoholmisbrug i den
obligatoriske alkoholundervisning i folkeskolen. Det gøres som led i at støtte disse børn i hverdagen. Undervisningen er med til at vise børnene, at de ikke er alene med problemet, og at der er mulighed for at få
hjælp og støtte. Støtten kan forstærkes ved, at man til undervisningen kobler en handlingsvejledning til
lærerne. Dermed får de den nødvendige faglige og pædagogiske viden der skal til for at kunne hjælpe det
barn, der kontakter dem efter undervisningen.
For at støtte børn i familier med misbrug er det vigtigt, at skolens undervisning indeholder informationer, der kan genkendes af børnene. Samtidig skal man være opmærksom på, at nogle af børnene ønsker,
at hjem og skole til en vis grad holdes adskilt. Det er især børn, for hvem skoletiden er et ”frikvarter” fra
problemerne og ansvaret i hjemmet. Dette bør tages i betragtning, når man vurderer, hvordan disse børn
bedst hjælpes (Christensen, 1994).

“Børn i Misbrugsfamilier“ – et eksempel
Fyns Amts Alkoholbehandlingscenter indledte i 2000 et samarbejde med 10 kommuner i amtet, Sundhedsstyrelsen og Socialministeriet. Emnet for samarbejdet var et modelprojekt kaldet ”Børn i Misbrugsfamilier”. I projektets første fase, fra 2000 til 2002, lå fokus på koordinering og samarbejde. I den anden
fase, fra 2002 til 2008, ligger hovedvægten på at forankre støttetilbud til børn i familier med alkoholmisbrug. I denne anden fase indgår alle kommuner i amtet (Hagemann og Malmgren, 2003).
Ved en forundersøgelse viste det sig, at hver tredje kommune i amtet vurderede, at børn i alkoholmisbrugsfamilier er et stort sundhedsproblem. Derfor blev projektets mål at:
• Udvikle en samarbejdsmodel, der sikrer en koordineret indsats mellem frontpersonalet omkring børnene (primært daginstitutioner, skoler og socialforvaltning) og omkring den voksne med alkoholmisbruget (primært alkoholbehandlingen og socialforvaltningen)
• Ændre rutiner, så fokus er på børnene, og støtten til dem forankres i den daglige drift
• Kvaliﬁcere frontpersonale og alkoholbehandlere
• Etablere støttetilbud til børn af forældre med misbrug
Modelprojektet bæres af et ønske om at få udviklet samarbejdsmodeller, der sikrer en koordineret indsats.
Der er indtil videre etableret samarbejde mellem skoler, institutioner, socialforvaltninger og alkoholbehandlingscentret, hvis konsulenter har været med til at igangsætte indsatserne i kommunerne og bliver
brugt til sparring og supervision. For at opkvaliﬁcere personalet, der har kontakt med såvel børn som
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voksne i familierne med alkoholmisbrug, er der udarbejdet handlingsvejledninger og afholdt dialogmøder
og kurser for frontpersonale. Konsulenter fra alkoholbehandlingscentret tilbyder kommunerne rådgivning
om behandlingsmuligheder og undervisning i at motivere forældre til at søge behandling. Projektet slutter i
2008, hvor der tages stilling til, hvordan/om det skal forankres i amtet. I nogle af kommunerne er indsatsen
ikke tidsafgrænset, mens der i andre skal tages stilling til det videre forløb inden modelprojektets afslutning.
Foreløbige erfaringer
Både amt og kommuner har positive erfaringer med modelprojektet. Amtet oplever, at der er kommet mere
fokus på børn i familier med alkoholmisbrug ikke alene i amtet, men også i kommunerne. Handlingsvejledningerne opleves som brugbare redskaber for medarbejdere. Vejledningerne er en reel støtte i processen
fra bekymring til handling. Samarbejdet mellem alkoholbehandlingscentret og kommunerne har medvirket til, at der er kommet større kommunal opmærksomhed på, at problemer med børn kan skyldes alkoholproblemer i familien. Dialogmøder og kurser har givet frontpersonalet i kommunerne bedre redskaber
til at tale med børn og forældre i familier med alkoholmisbrug. Derudover oplever kommunerne:
• At familier er blevet hjulpet før det – sandsynligvis – var gået galt
• At skolebørn mærkbart har ændret adfærd ved at blive mødt af læreren på en anden måde
• At medarbejdere har ændret syn på begrebet ”utilpassede børn”
Barrierer
I amtet opleves det som tidskrævende at indgå aftaler med kommunerne. Det er nødvendigt med en vedvarende og regelmæssig henvendelse for at udbrede kendskabet til modelprojektet. En mægtig hurdle
er også frontpersonalets samtaler med forældrene. Alkohol er stadig et tabuiseret emne for begge parter.
Det er svært at tage fat på, selv med hjælp fra alkoholbehandlingscentrets undervisning og diverse holdningsdebatter. I amtets alkoholbehandlingstilbud opleves det endvidere som vanskeligt at rumme både
voksen- og børneperspektivet. Det søges på samme måde løst ved undervisning og debat.
Kommunerne oplever den største barriere, hvor de vil støtte familier, hvor forældrene ikke har erkendt
et alkoholmisbrug – og derfor heller ikke mener, der er behov for en indsats over for barnet. Af andre
vanskeligheder kan nævnes tavshedspligten og reglerne for videregivelse af oplysninger mellem forskellige myndigheder, fx skole og socialforvaltning. Dette problem søges løst ved, at man indhenter forældrenes tilladelse til at drøfte problemerne. En sidste vanskelighed, kommunerne nævner, er medarbejdere,
der ikke ﬁnder, det er muligt at møde barnet på en anden måde end hidtil.

36

Andre tilbud
Hovedparten af de tilbud, som er beskrevet i kortlægningen, falder ind under de tre ovennævnte kategorier: børnegrupper, familiebehandling og støtte i hverdagen. Men derudover er der fundet tre former for
støtte, som ikke umiddelbart falder ind under de ovenstående typer af tilbud til børn i familier med alkoholmisbrug:
Kognitiv terapi – metodeudvikling
I en kommune har man samarbejdet med amtets alkoholrådgivning om at udvikle en metode, der kan
nedbringe antallet af omkostningstunge børneanbringelsessager, her primært sager om børn fra familier
med misbrug. I samarbejde med familien udarbejdes en handleplan, hvor der både indgår indsatser for
børn og forældre. Handleplanen forsøges gennemført ved hjælp af kognitive, terapeutiske metoder. Der
har været ansat en psykolog og en alkoholbehandler, og 25 familier har deltaget i projektet. Projektet
sluttede med udgangen af 2004 og en erfaringsopsamling er igangsat.
Åben, anonym telefonrådgivning
En større kommunes ungdomscenter har tilbud om en åben anonym telefonrådgivning med mulighed
for, at de unge efterfølgende kan starte i individuel terapi eller gruppeforløb. Tilbuddet er målrettet unge
fra 14 til 25 år. Der ydes også rådgivning til fagpersoner, der arbejder med unge. Rådgivningen blev startet i 1998 og bliver kontinuerligt rettet ind efter de aktuelle behov.
Målet med den anonyme rådgivning er at gøre den enkelte parat til at tage imod rådgivningens tilbud
om individuel terapi og gruppeforløb. Metoden er motiverende samtaler, og det har vist sig nødvendigt med lange motiverende forløb, før de unge er parate til at deltage i gruppeforløb. På grund af disse
langvarige forløb har det været svært at få nok deltagere til gruppeforløb. Inden for det sidste år har
rådgivningen fået 10 unge i videre forløb. Telefonrådgivningen er bemandet med både lønnet og frivillig
arbejdskraft – de frivillige tager sig dog udelukkende af henvendelser om oplysning.
Ambulant alkoholbehandling
I et amt har man over en ﬁreårig periode udviklet og implementeret børne- og familieperspektivet i den
ambulante alkoholbehandling. Udviklingen af de nye rutiner er foregået i forskellige faser:
• udvikling af ny praksis med fastlæggelse af form og indhold i ambulatoriernes indsats
• udvikling af aftale for ny samarbejdsstruktur med kommunerne
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• kompetenceudvikling hos alkoholbehandlingens medarbejdere
• formidling af viden på temamøder med kommunale socialforvaltninger
• implementering af ny praksis
Formålet med børne- og familieperspektivet er at sikre, at børn af forældre i alkoholbehandling ses og
får den rette støtte i alkoholbehandlingens regi eller i hjemkommunen.
Fra alkoholbehandlingens side har udgangspunktet været dels at fastholde ansvarsfordelingen mellem
amt og kommune, dels at ændre forståelsen af hvilke elementer den ambulante alkoholbehandling indeholder. Det betyder, at den daglige praksis i alkoholambulatorierne nu også omfatter:
• afdækning og overordnet vurdering af barnets situation og behov
• både direkte og indirekte inddragelse af børn
• tværsektorielt samarbejde med inddragelse af de kommunale parter
I løbet af udviklingsperioden har det vist sig, at alkoholbehandlingen ikke kan tilgodese det afdækkede
behov for støtte til børnene inden for de eksisterende ressourcer. Det er især den direkte inddragelse af
og støtte til børn i alkoholbehandlingen, man ikke har ressourcer til at gennemføre i forhold til det skønnede behov.

Erfaret nytteværdi

De konkrete erfaringer i den følgende opsamling er ikke generelle, men bygger alene på enkelte tilbuds
beskrivelser i spørgeskemaerne. De skal derfor blot forstås som glimt ind i de bedste dele af praksis på
området ”Børn i familier med alkoholmisbrug”.
Børne- og ungegrupper
Både kommuner og amter beretter om gode og positive erfaringer med grupper for børn og unge i misbrugsfamilier. For barnet af en alkoholmisbruger kan det betyde:
• En lettelse over at kunne snakke om tabuiserede emner, fx at kunne sige ”Når far drikker … ”
• En oplevelse af ikke at være den eneste, der har forældre med et alkoholmisbrug, og ikke at være den
eneste der har problemer med det.
• At barnet bliver bedre i stand til at koncentrere sig om sine egne behov ved at få frigjort energi og ressourcer, bliver gladere og bedre kan koncentrere sig om andet, fx skolearbejde.
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• At det stille og selvudslettende barn får mulighed for at tale om sig selv og dermed bliver mere klar
over sine egne følelser og reaktioner.
• At barnet har noget at glæde sig til, noget, der vel at mærke også bliver til noget.
• At barnet oplever en solidaritet med andre børn, også uden for tiden i gruppen.
Børnenes deltagelse i gruppeforløb kan også have positive virkninger for andre:
• Forældrene motiveres til at starte eller fortsætte et behandlingsforløb eller forblive ædru på baggrund af
børnenes gruppedeltagelse.
• Børns deltagelse i et gruppeforløb kan have en forebyggende virkning, så familier, der har været ”foranstaltningstruede”, er blevet selvstøttende.
• Børnenes deltagelse i gruppeforløb er af nogle forældre oplevet som en støtte for familien og har medvirket til, at de har fået mere tillid til det offentlige hjælpesystem.
• Unge, der gennem gruppeforløb har fået bearbejdet deres egne oplevelser med alkoholmisbrugende forældre, indgår sammen med kommunens forebyggelsesmedarbejdere i den primære forebyggelse målrettet unge, lærere, pædagoger mv.
Familiebehandlingstilbud
I tilbud om internatkursus med familiebehandling har man konstateret positive og stabile forandringer
i familier, hvor misbruget tidligere styrede familien, og børnene fungerer bedre i hverdagen. Begge de
beskrevne tilbud om internatkurser er efter en projektperiode blevet fast forankrede i amtets alkoholbehandling.
Dagbehandlingstilbud kan have en positiv effekt i forhold til at (re)etablere en familiens ressourcer,
så de fremover bliver i stand til selv at løse problemerne. En anden positiv erfaring er, at børn, der ikke
kunne rummes i folkeskolen, og børn, der var anbringelsestruede, kan indpasses i normalsystemet som
følge af familiebehandlingen. For de to familietilbud, der er blevet vurderet i 2004, gælder følgende: Det
ene er blevet forlænget et år, men i en reduceret udgave. Det andet er blevet fast forankret.
For nogle af familierne har familiebehandlingen i eget hjem betydet, at indstillinger om behandling
af børnene i PPR eller børnepsykiatrien er trukket tilbage, fordi det viste sig, at det ikke var nødvendigt
mere. Der sker desuden positive forandringer hos misbrugeren, når hele familien inddrages i behandlingen. Børnene får styrket deres selvværd ved at deltage i børnegruppen og være sammen med andre børn
med samme levevilkår og erfaringsbaggrund.
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Støtte i hverdagen
Handlingsvejledninger opleves som brugbare redskaber, der kan støtte medarbejderne i processen fra
bekymring til handling. Der er desuden gode erfaringer med undervisning og debatmøder for frontmedarbejderne i forhold til at sætte fokus på børn i familier med alkoholmisbrug. I et amt har samarbejdet
mellem alkoholbehandlingscentret og kommunerne givet større kommunal opmærksomhed på de udsatte børn, mens dialogmøder og kurser har givet frontpersonalet i kommunerne bedre redskaber til at tale
med børn og forældre i familier med alkoholmisbrug.
Alkohol og misbrug er stadig tabubelagte emner både internt på arbejdspladser og i dialogen mellem
medarbejdere og forældre. Viden og holdningsdebatter er i denne sammenhæng gode arbejdsredskaber til
at bryde tabuerne.
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Konklusion på kortlægningen
Flere undersøgelser viser, at alt for mange børn i familier med alkoholmisbrug ikke får den støtte, de har
brug for. En af årsagerne er, at de ikke har synlige symptomer, der viser, at de har et behov. Nogle af børnene må kunne nås via de forældre, der har kontakt med det offentlige, enten i den amtslige alkoholbehandling eller i de kommunale socialforvaltninger.
Det har ved denne kortlægning vist sig, at de eksisterende muligheder for at nå disse børn ikke udnyttes fuldt ud. Ikke alle socialforvaltninger undersøger, om en borger med et formodet alkoholmisbrug har
børn. I de amtslige alkoholbehandlingstilbud undersøges der ret konsekvent, om klienterne har børn,
men ikke i fuldt omfang om disse børn har et behov for støtte.
Flere forskellige parter har gennem lang tid fremhævet, at børnene især kan proﬁtere af tilbud, der er
tilknyttet forældrenes misbrugsbehandlingstilbud. På trods af denne anbefaling er det kun halvdelen af
de amtslige alkoholbehandlingstilbud der oplyser, at de har tilbud til børnene.
Tilbud, hvor børneperspektivet endnu ikke er indarbejdet som en fast procedure i kontakten med borgere med alkoholmisbrug, har til gengæld rige muligheder for at få gode idéer fra de tilbud, der har. Der
er fx udviklet handlingsvejledninger til medarbejdere i både voksen- og børneafsnit i kommunale socialforvaltninger, frontpersonale i skoler, børneinstitutioner mv. og behandlere i alkoholbehandlinger. Og
der er udviklet samarbejdsmodeller, der sikrer en helhedsorienteret, koordineret indsats over for børn i
familier med alkoholmisbrug.
Denne kortlægning har indsamlet oplysninger om tilbud til børn i familier med alkoholmisbrug i fyrre
kommuner og fem amter. Der er tilbud om børnegrupper, ungegrupper og familiebehandling som internat, dagtilbud eller i hjemmet. Der er tilbud med opkvaliﬁcering af frontpersonalet og udvikling af samarbejdsrelationer på tværs af fag og sektorer. Der arbejdes projekt- og udviklingsorienteret, og indsatserne
rettes til efter nyindhøstede erfaringer. Barrierer som manglende forældreopbakning og tabu om misbrug
både hos professionelle og i familierne forsøges løst ved at gå nye veje og udvikle nye metoder. Der er
med andre ord mange forskellige tilbud til inspiration for dem, der endnu har en styrkelse af indsatsen
til disse børn til gode.
Om de eksisterende tilbud er dækkende for behovet, kan denne kortlægning ikke give et præcist svar
på. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der 60.000 børn i Danmark, der har en far eller mor, der har været indlagt på grund af en alkoholrelateret lidelse, og halvdelen af disse børn har behov for støtte i forskelligt
omfang. Det har vist sig vanskeligt for mange af tilbuddene at opgøre, hvor mange børn der får støtte. Når
det drejer sig om støtte til børnene i hverdagen er det nærmest umuligt, da disse tilbud mere handler om
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en opkvaliﬁcering af medarbejdere og udvikling af redskaber. Men selv med den mest positive vurdering
af, hvor mange børn der får den støtte, de har behov for, er der stadig et godt stykke vej igen, før målet er
nået.
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Supplerende materiale
Fakta om kortlægningen

I foråret 2004 gennemførte VFC Socialt Udsatte en pilotundersøgelse med henblik på at indkredse, hvilke parametre der er vigtige at fokusere på ved en kortlægning af tilbud til børn i familier med alkoholmisbrug. På baggrund af pilotundersøgelsen har kortlægningen haft to hovedområder i fokus:
• Initiativer og procedurer i socialforvaltninger og amtslige alkoholbehandlingstilbud i forhold til at undersøge om en borger med alkoholmisbrug har børn
• Beskrivelse af tilbud der speciﬁkt er målrettet børn i familier med alkoholmisbrug, eller hvor disse børn
speciﬁkt er nævnt som en del af målgruppen
Kortlægningen er afgrænset til at omfatte offentlige tilbud. Private tilbud er kun medtaget i det omfang,
der er indgået aftale med det offentlige om levering af ydelser. Materialet er især baseret på spørgeskemaer sendt til socialchefen i samtlige kommuner og lederne af landets alkoholbehandlingstilbud. Med
skemaet fulgte en anmodning om, at det blev overgivet til de medarbejdere, der havde bedst mulighed
for at ﬁnde de relevante oplysninger til besvarelsen. Størstedelen af skemaerne fra kommunerne er besvaret af en medarbejder fra voksensagsbehandlingen og en mindre del af en medarbejder fra børne- og
familiesagsbehandlingen.
Kommunale socialforvaltninger har ﬂere afsnit og faggrupper med forskellig baggrund. Tilgangen til og
vurderingen af problemer omkring børn i familier med alkoholmisbrug vil ikke altid være ensartet, og
der vil være forskel på, hvordan der reageres på et spørgeskema som det fremsendte. I ﬂere af besvarelserne bliver det da også fremhævet, at svaret er givet ud fra den konkrete afdelings procedurer, at man
ikke har kendskab til andre afdelingers procedurer, og at der formentlig er stor forskel på, hvordan medarbejderne reagerer i de forskellige afsnit af socialforvaltningen.
Initiativer og procedurer i socialforvaltninger og amtslige behandlingstilbud er udelukkende beskrevet
på baggrund af de indsendte spørgeskemaer. Tilbud til børn i familier med misbrug er beskrevet på baggrund af de indsendte spørgeskemaer og andet skriftligt materiale, fx rapporter, projektbeskrivelser, pjecer der blev tilsendt VFC Socialt Udsatte i forbindelse med pilotundersøgelsen eller kortlægningen.
Flere kommuner og amter har oplyst, at de har ﬂere typer tilbud til børn i familier med alkoholmisbrug,
men har kun givet yderligere oplysninger om ét af disse tilbud. Kortlægningen har registreret alle de
tilbud, som kommuner og amter har oplyst, uanset om de er beskrevet nærmere. Enkelte kommuner har
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indsendt oplysninger om tilbud, som ikke falder inden for denne kortlægnings rammer. Disse tilbud er
derfor ikke medtaget.

Følgegruppe
Kortlægningen har haft en følgegruppe, der har ydet kvaliﬁceret og engageret faglig sparring undervejs.
Følgegruppen har bestået af:
• Specialkonsulent Kit Broholm, Sundhedsstyrelsen
• Seniorforsker Mogens Christoffersen, Socialforskningsinstituttet
• Programkoordinator Dorrit Hermann, Red Barnet
• Projektleder Berit Ziebell, Roskilde Amt
• Konsulent Susanne Pihl Hansen, UFC Børn og Unge

Repræsentativitet
Kortlægningen er baseret på svar fra to ud af tre kommuner og 12 ud af 13 amter. Kommunerne er repræsentativt fordelt med hensyn til kommunestørrelse, amtslig fordeling og geograﬁsk placering. 75% af
landets befolkning er repræsenteret i kortlægningen, som dermed må antages at give et reelt billede af de
initiativer og procedurer, kommunerne har for at opfange børn i familier med alkoholmisbrug. Figurerne
side 47-48 viser den minimale afvigelse fra landsgennemsnittet, som kortlægningen repræsenterer:
Som det ses af ﬁguren side 47, er der en mindre forskydning blandt de deltagende kommuner i retning
af lidt ﬂere store kommuner og lidt færre små kommuner. Forskellen er dog så lille, at kommunerne i
kortlægningen må siges at fordele sig nogenlunde som kommunerne i hele landet, når det drejer sig om
kommunestørrelse.
Inddelingen af kommuner er valgt ud fra den kommende kommunalreform, hvor sigtepunktet for kommunestørrelsen er 30.000 indbyggere. Kommuner under 20.000 indbyggere skal enten sammenlægges
med andre kommuner eller indgå forpligtende aftaler med et antal kommuner med tilsammen mindst
30.000 indbyggere (Indenrigsministeriets hjemmeside, 2004). Strukturkommissionen havde desuden i sit
udspil et ideal på 50.000 indbyggere i en kommune.
Figuren side 48 viser, at de deltagende kommuner er spredt over hele landet og har nogenlunde samme
amtslige fordeling som alle landets kommuner.
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Tilbud til familier med alkoholmisbrug

Dette er en oversigt over de tilbud til børn i familier med alkoholmisbrug, som er beskrevet nærmere i
kortlægningsundersøgelsen. Tilbuddene er inddelt efter amt og kommune. For hvert tilbud er oplyst indsatstype, navn for tilbuddet, målsætning, metode, kontaktperson og eventuelle evalueringsrapporter.
Oversigten omfatter desuden de børnesagkyndige, som er blevet ansat i amternes alkoholbehandlingstilbud.

Bornholms Regionskommune
Børnesagkyndig
Hanne Simone E. Ulrich, Forebyggelsesvirksomheden, Landemærket 26, 3700 Rønne, tlf. 56 92 75 07,
mail: hanne.ulrich@brk.dk.
Børnegruppe for børn i misbrugsfamilier
– børne- og ungegruppe
Mål: At støtte børnene i forhold til netværksdannelse med andre børn og at styrke børnene til at være
mere åbne om de problemer, forældrenes misbrug giver dem.
Målgruppe: Børn på 7-16 år.
Metode: Der er dannet en gruppe for børn med fælles problemfelt. Det giver mulighed for, at børnene
møder andre i samme situation, og at de kan modtage hjælp og støtte til at tale åbent om problemet. Via
spørgsmål og dialog får børnene mulighed for at dele tanker og følelser med hinanden og at få bearbejdet
deres traumatiske oplevelser.
Kontaktperson: Forebyggelseschef Tove Schneider, Forebyggelsesvirksomheden, Landemærket 26,
3700 Rønne, tlf.: 56 92 75 02, mail: tove.schneider@brk.dk.

Frederiksborg Amt
Børnesagkyndige
Dorthe Thor, Frederiksborg Amts Misbrugscenter, Hørsholm Alkoholambulatorium, Holmtoften 15, 1 th.,
2970 Hørsholm, tlf.: 45 17 80 12, mail: dth@fa.dk.
Sara Lindhardt, Frederiksborg Amts Misbrugscenter, Farum Alkoholambulatorium, Paltholmvej Terrasserne 13 A, 3520 Farum, www.misbrugscentret.fa.dk., direkte tlf.: 44 99 62 11, mail: salin@fa.dk.
Frederiksborg Amts Misbrugscenter Børne- og teenagegrupper for børn i familer med alkoholmisbrug
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– børne- og ungegruppe
Mål: At udvikle og etablere børne- og teenagegrupper regionalt i Frederiksborg Amt.
Målgrupper: Børn på 7-17 år samt familier og professionelle.
Metode: Metoden hentes i integreret systemisk familieterapi, som er en kombination af strukturelle strategier og konstruktivistiske og narrative retninger inden for systemisk teori. Børn og unge har stor glæde
af at erfare, at de ikke er alene om at have en far eller mor, der drikker for meget. I grupperne hjælpes
børn og unge til at dele deres oplevelser med andre. De får hjælp til at bearbejde oplevelserne og forstå
alkoholproblemet på nye måder. Børne- og teenagegrupperne mødes 2 timer om ugen i en 4 måneders
periode – i nærheden af børnenes bopæl eller skole.
Kontaktperson: Afdelingsleder og projektkoordinator Lene Fencker, Hørsholm Alkoholambulatorium,
Holmetoften 15, 1 sal, 2970 Hørsholm, tlf.: 45 17 80 10, mail: lefe@fa.dk.
Evalueringsrapport: Statusrapport dec. 03 (erfaringsopsamling af de projekter, der støttes via tilskud fra
Socialministeriet). Resumé kan ﬁndes i Socialministeriets projektdatabase.
Græsted-Gilleleje Kommune
Børn i familier med alkoholmisbrug
– støtte i hverdagslivet
Mål: At øge fokus på familier med alkoholmisbrug. Tidligere og bedre indsats. Nye samarbejdsmodeller i
kommunen for at kunne opspore børnene. Nedbringe antallet af anbringelser udenfor hjemmet.
Målgruppe: Professionelle.
Metode: Udarbejdelse af handleplaner for de professionelle. Afholdelse af temadage. Sikring af opkvaliﬁcering af nøglepersoner på de enkelte institutioner. Baggrunden for opkvaliﬁceringen af de professionelle
er den systemiske tanke, hvor fokus holdes på barnets udvikling gennem relation og med vægten lagt på
anerkendelse og ressourcesøgning.
Kontaktperson: Anne Leopold, Børne- og Borgerrådgivning, Centervej 2B, 3230 Græsted, tlf. 48 36 00 19,
mail: ale@ggk.dk.

Fyns Amt
Børnesagkyndige
Steffen Christensen, Fyns Amt AlkoholBehandlingsCentret, Bjergegade 15 C, 5000 Odense C,
tlf.: 66 14 03 44, mail: sc@abcbjerg.fyns-amt.dk.
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Gitte Lund Thygesen, Fyns Amts Alkohol Behandlingscenter, Middelfart, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart, www.fyns-amt.dk, direkte tlf.: 63 41 01 70, mail: gti@abcmiddelfart.fyns-amt.dk.
Fyns Amts AlkoholBehandlingsCenter: Børn i misbrugsfamilier
– støtte i hverdagen
Mål: At sikre en koordineret indsats mellem dem, der møder børn, der ikke trives pga. alkoholmisbrug i
familien, og dem, der møder forældre med alkoholmisbrug.
Målgrupper: Børn, familier og professionelle.
Kontaktperson: Konsulent Birgit Jensen, Rehabiliteringsafdelingen, Bjergegade 15 C, 5000 Odense C,
www.fyns-amt.dk/wm106140, direkte tlf.: 66 14 03 44, mail: bj@abcbjerg.fyns-amt.dk.
Evalueringsrapport: Evaluering – Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) – Modelprojekt Børn i
Misbrugsfamilier 2001-2003.
Egebjerg Kommune
Onsdagsklub
– børne- ungegruppe
Mål: At oprette en gruppe for børn i familier med alkoholmisbrug.
Målgruppe: Børn på 10-14 år.
Metode: Gruppedeltagerne er med til at formulere regler for gruppen. Hver gang startes med en runde om
den værste og bedste oplevelse siden sidst. Oplæg fra gruppeleder om følelser, forsvar, familie, grænser
mv. som bearbejdes gennem leg, øvelser og afspænding.
Kontaktperson: Klara Thorsen og Jette Bonde Schaarup, Børn og Unge, Svendborgvej 135, 5762 V. Skjerninge, tlf.: 63 24 63 70, mail: jes@egebjerg.dk.
Evalueringsrapport: Rapport om børnegrupper til børn, der lever i familier med alkoholmisbrug. Egebjerg
Kommune. 2004.
Undervisningsprojekt i 4. årgang omkring alkohol
Mål: At børn i 4. klasse får viden om konsekvenserne af alkoholmisbrug i familien og kendskab til støttemuligheder.
Målgruppe: Elever i 4. klasse.
Metode: Klassediskussion på baggrund af ﬁlmen ”Hemmeligheden”. Efterfølgende opfølgning på handlingsvejledning til lærerne.
Kontaktperson: Jette Bonde Schaarup, Børn og Unge, Svendborgvej 135, 5762 V. Skjerninge,
tlf.: 63 24 63 70, mail: jes@egebjerg.dk.
Evalueringsrapport: Rapport om undervisningsprojekt på 4. årgang vedrørende alkohol.
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Rudkøbing Kommune
Børn i misbrugsfamilier
– støtte i hverdagsliv
Mål: At gribe ind akut og oplyse om alkoholmisbrug, når børn er involveret.
Målgrupper: Børn på 7-16 år og deres familier.
Metode: Give de unge konkrete tilbud – en biograftur, en lejrtur mv.
Kontaktperson: Børne- og Kulturchef Jan Prejtholm, Børne- og kulturforvaltningen, Torvet, 5900 Rudkøbing, tlf.: 63 51 36 00, mail: jp@rudkom.dk.
Ullerslev Kommune
Børn i misbrugsfamilier
– støtte i hverdagsliv
Mål: At afhjælpe barnets konkrete problemer i hverdagen samtidig med, at der løbende vurderes, om der
er behov for egentlige foranstaltninger.
Målgrupper: Skolebørn (primært), deres familier samt professionelle.
Metode: Indfaldsvinklen er, at børn i familier med alkoholmisbrug har brug for at være ligesom andre
børn. De har brug for voksne, der kan hjælpe dem med konkrete løsninger på konkrete problemer i langt
højere grad, end de har brug for at tale en hel masse om følelser. De har brug for nærvær og engagement i
højere grad end professionel behandling.
Kontaktperson: Lis Toft Madsen, Skole-, kultur- og socialchef, Egevangsvej 2, 5540 Ullerslev,
tlf.: 63 35 11 49, mail: lm@ullerslev.dk.
Ørbæk Kommune
Fyns Amts modelprojekt Børn i Misbrugsfamilier
– støtte i hverdagsliv
Mål: At udvikle en samarbejdsmodel der sikrer en koordineret indsats mellem dem, der møder børn, der
ikke trives på grund af alkoholmisbrug i familien, dvs. frontpersonalet i daginstitutioner, skoler og socialforvaltning og dem, der møder forældre med alkoholmisbrug, dvs. personalet i alkoholbehandlingen
og socialforvaltningen.
Målgrupper: Børn, familier og professionelle.
Metode: Rutinerne søges ændret, så der kommer fokus på børn, og støtten til børn i familier med alkoholmisbrug søges forankret i den daglige drift.
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Kontaktperson: Forvaltningschef Claes Andersen, Social- og kulturforvaltningen, Stationsvej 15,
5853 Ørbæk, tlf.: 63 33 63 40, mail: ca@orbek.dk.

København og Frederiksberg kommuner
Børnesagkyndige
Anne Nielsen, tlf.: 3531 6050, mail: anne.nielsen@hh.hosp.dk.
Nitta Nielsen, tlf.: 3531 6348, mail: nitta.nielsen@hh.hosp.dk.
Pia-Maria Ulstrøm, Alkoholenheden, Kollegiebygning 1, 3. sal, Bispebjerg Hospital, Tuborgvej 235,
2400 København NV, tlf.: 35 31 60 47.
TUBA (Terapi og rådgivning for Unge Børn af Alkoholafhængige)
– børne- og ungegruppe
Mål: At være et tilbud og et talerør for en glemt og nedprioriteret gruppe, hvis opvækstvilkår har alvorlige konsekvenser.
Målgruppe: Unge på 14-35 år, ca. halvdelen er 20-24 år.
Metode: Gruppeterapien er procesorienteret, dvs. uden fast program. Man har forsøgt sig med åben såvel
som lukket gruppe i gruppeterapien, og der er tilsyneladende ikke forskel på deres funktionalitet.
Kontaktperson: Fuldmægtig Malene Lind, FAF. Bernstoffsgade 17, 2. sal, 1592 København V,
tlf.: 33 17 33 17, mail: malene.lind@faf.kk.dk.
Evalueringsrapport: Alex Kastrup Nielsen: TUBA – årsrapport 2000.

Københavns Amt
Børnesagkyndige
Patricia Stenner, tlf.: 45 87 18 38, mail: patste11@laenken.kbhamt.dk.
Tina Gents, tlf.: 45 87 18 38, mail: tiwoge11@laenken.kbhamt.dk.
– begge fra Lyngby Lænkeambulatorium, Lyngby Torv 16, 2800 Kgs. Lyngby.
Brøndby Kommune
Kys frøen
– støtte i hverdagsliv
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Mål: At etablere en særlig indsats over for børn der vokser op i familier med alkoholmisbrug.
Målgrupper: Børn, familier og professionelle.
Metode: Projektets første fase har bestået i en speciﬁk opkvaliﬁcering af en medarbejder i projektgruppen
til at foretage børnesamtale og familiesamtale med fokus på alkoholproblemet, familieterapi og børnegruppearbejde. I projektets anden fase er der foretaget en almen opkvaliﬁcering af frontpersonalet.
Kontaktperson: Alkoholkonsulent Lis Fjelsted, Socialforvaltningen, Park Allé 160, tlf.: 43 28 25 97,
mail: lfj@brondby-kom.dk.
Dragør Kommune
Ungesamtalegruppe på Frederiksberg Centret
– børne- og ungegruppe
Mål: At styrke den unge eller barnet.
Målgruppe: Børn og unge.
Metode: Gruppeterapi ledet af specialterapeut med uddannelse inden for området.
Kontaktperson: Socialrådgiver Anne Tandrup, Børnerådgivningen, Dragør Kirkevej 7, 2791 Dragør,
tlf.: 32 89 03 94, mail: annet@dragoer.dk.
Herlev Kommune
Børnegrupperne Ungerne
– børne- og ungegruppe
Mål: Søge at hjælpe børnene til at se og forstå deres situation med henblik på at kunne handle anderledes senere i livet (mønsterbryder). At kanalisere familierne videre i systemet, hvis der er behov for det.
Målgruppe: Børn på 6-14 år.
Metode: At stille åbne spørgsmål, som forhåbentlig kan være med til at udvide deres oplevelser og handlemuligheder. At tilbyde sig som fortroligt netværk.
Kontaktperson: Afdelingsleder Elsebet Schultz, Børnegrupperne ”Ungerne”, tlf.: 44 94 46 54,
mail: b.manniche@post.tdcadsl.dk.
Evalueringsrapport: Evaluering af metodeudviklingsprojekt med børnegruppen Ungerne og Hammergårdsskolen. Maj, 2004.
Hvidovre Kommune
Støttegruppe for børn og unge af psykisk syge eller med forældre med alkoholproblemer
– børne- og ungegruppe
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Mål: At give deltagerne mulighed for at bearbejde svære oplevelser eller tanker sammen med andre i
samme situation. At understøtte børnenes ressourcer og livsmod og håndtering af dagligdagen.
Målgrupper: Børn på 9-12 år og professionelle.
Metode: Teoretisk udgangspunkt i psykodynamisk og narrativ teori. Metoden er en blanding af børnenes
fortælling om sig selv via spørgsmål til hinanden og fælles små aktiviteter (tegning – leg) for at løsne op
og få fælles gruppeoplevelser. Gruppelederne forsøger at fastholde og følge op på det enkelte barns særlige temaer – men det er tilladt barnet at tie og lytte til de andre. Børnenes udtalelser refereres ikke til
andre. Vigtige oplysninger viderebringes dog med barnets tilladelse.
Kontaktperson: Psykolog Marianne Verdel, Københavns Amt, tlf.: 43 22 31 23.

Nordjyllands Amt
Børnesagkyndige
Ulla Larsen, tlf.: 41 10 63 07, mail: fol.ulla@nja.dk
Elisabeth Hartmann, tlf.: 41 10 63 08, mail: fol.elha@nja.dk
Lisbeth Bak, tlf.: 96 33 63 09, mail: fol.liba@nja.dk
– alle fra Foldbjergcentret, Vesterå 23, 1. sal, 9000 Aalborg, www.foldbjergcentret.nja.dk.
Foldbjergcentret – Nordjyllands Amts Rusmiddelorganisation
– familiebehandling
Mål: At give de enkelte familier indsigt i alkohols påvirkning på familiens liv og give dem ﬂere muligheder for at handle i forhold til problemer forårsaget af alkoholmisbrug.
Målgrupper: Børn og deres familier.
Metode: Der benyttes både terapeutiske og rekreative aktiviteter i grupper for alle, for voksne alene og for
børn alene. Samarbejdsøvelser for familierne alene med videooptagelse. Familiesamtaler med familieterapeuter.
Kontaktperson: Afdelingsleder Alice Thaarup, Foldbjergcentret, Vesterå 23, 1. sal, 9000 Aalborg,
tlf.: 96 33 63 00, mail: fol.alth@nja.dk.
Evalueringsrapporter:
Familiekurser på Foldbjergcentret i Vrå – et tilbud til familier – på vej mod en lysere fremtid. Lisbeth
Bak. 2001.
Familiekurser på Foldbjergcentret i Vrå – et tilbud til familier – på vej mod en lysere fremtid. Bettina
Bisp Jensen. 2003.
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Hirtshals Kommune
TUBA
– børnegrupper
Mål: At yde terapi og undervisning.
Målgrupper: Unge mellem 14 og 35 år og deres familier.
Metode: Individuelle samtaleforløb, gruppeforløb.
Kontaktperson: Afdelingsleder Alice Thaarup, Foldbjergcentret, Vesterå 23, 1. sal, 9000 Aalborg,
tlf.: 96 33 63 00, mail: fol.alth@nja.dk.
Evalueringsrapport: TUBA – Hirtshals. 2003.
Aalborg Kommune
Unge som er opvokset i familier med stof- eller alkoholmisbrug
– børne- og ungegruppe
Mål: Kerneydelse at støtte de unge i at få systematiseret deres erfaringer. Et andet mål er, at de unge får
systematiseret deres erfaringer, så de bliver i stand til at deltage i forebyggelsesteamets forebyggende
aktiviteter. Mål for formidlingen er at gøre professionelle bedre til at opfange denne gruppe, ligesom videregivelsen af de unges egne erfaringer kan være med til at bringe håb om forandringer for andre unge,
som vokser op under lignende forhold.
Målgrupper: Børn og unge på 14-25 år, familier og professionelle.
Metode: En kombination af Socialt Gruppearbejde, Peer Learning, Impowerment og jeg-støttende indsats.
Der tages udgangspunkt i de unges egne erfaringer, uden indholdsmæssig voksenstyring. Det er de unges
dialog, der fører frem til nye erfaringer og dermed nye veje i deres liv. Det er en behandlingsmodel, som
tager afsæt i de unges egne erfaringer. De unge, som har brug for yderligere behandlingsindsats, visiteres
til de øvrige afdelinger i Ungdomscentret. De unge kan fortsætte i gruppen samtidig med, at de indgår i
behandlingsforløb.
Kontaktperson: Elisabeth Klit, forebyggelseskonsulent i Social- og Sundhedsforvaltningen, Jernbanegade
23, 9000 Aalborg, tlf.: 98 13 61 44, mail: elk-social@aalborg.dk.
Evalueringsrapport: Erfaringsopsamling af metoden Ung til Ung. Forebyggelseskonsulenterne i Aalborg
Kommunes Ungdomscenter, juni 2002.
Rådgivning for pårørende til en person med et Stof- eller Alkoholproblem
– åben anonym rådgivning
Mål: At motivere den unge til at benytte et af rådgivningens øvrige tilbud.
Målgruppe: Børn af misbrugere (14-25 år).

56

Metode: Peer Learning, Impowerment, socialt gruppearbejde, individuelle jeg-støttende samtaler ved
fremmøde eller pr. telefon. Det primære er motiverende samtaler – ofte i er langvarige forløb – så de unge
bliver parate til at indgå i rådgivningens øvrige tilbud.
Kontaktperson: Elisabeth Klit, forebyggelseskonsulent i Social- og Sundhedsforvaltningen, Jernbanegade
23, 9000 Aalborg, tlf.: 98 13 61 44, mail: elk-social@aalborg.dk.
Evalueringsrapport: Er du pårørende til en person med et stof- eller alkoholproblem? Erfaringsopsamling
af E. Klit, Aalborg Kommunes Ungdomscenter.
Aars Kommune
Handlevejledning. Omsorgssvigtede børn og børn i misbrugsfamilier
– støtte i hverdagsliv
Mål: At støtte personale i institutioner, skoler mv. i at agere ved fornemmelser på omsorgssvigt og at omsorgssvigtede børn og børn i misbrugsfamilier får et relevant tilbud om støtte.
Målgrupper: Børn, familier og professionelle.
Metode: Udarbejdelse af en handlevejledning der anviser, hvad man som professionel skal gøre ved mistanke om omsorgssvigt.
Kontaktperson: Freddy Nederby, Aars kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, tlf.: 96 98 12 56,
mail: fnk@aarskommune.dk.

Ribe Amt
Børnesagkyndig
Hanne Hvidtved, Ribe Amts Alkoholambulatorium, Kirkegade 15, 1. sal, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 30 66,
mail: hhv@ribeamt.dk.
Ribe kommune
Familiecentret
– familiebehandling
Mål: At undgå anbringelser af børn og unge uden for eget hjem. At forebygge.
Målgrupper: Børn, familier, professionelle.
Metode: Systemisk familieterapi omsat i individuelle samtaler, netværksmøder, gruppemøder, børnegrupper, individuelle børnesamtaler, hjemme-hos bistand, praktisk pædagogisk bistand.
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Kontaktperson: Kirsten Vedel Eriksen, Fagcenter Børn og Unge, Giørtz Plads 2, 6760 Ribe,
tlf.: 79 89 87 15, mail:kier@ribekom.dk.

Ringkøbing Amt
Børnesagkyndige
Karen Elisabeth Søndergaard, Alkoholbehandlingen i Ringkjøbing Amt, Industrivej 18, 7490 Aulum,
tlf.: 96 41 15 56, mail: alkkes@ringamt.dk.
Anna-Grethe Nielsen Alkoholbehandlingen i Ringkjøbing Amt, Schaumburgvej 4, 7500 Holstebro,
www.alkoholringamt.dk, direkte tlf.: 96 10 65 01, mail: alkagn@ringamt.dk.
Kan jeg få far til at holde op med at drikke?
– familiebehandling
Mål: At styrke kontakten mellem de enkelte familiemedlemmer ved at skabe mulighed for åbenhed om
alkoholmisbrugets indvirkning på det enkelte familiemedlem, vise nye veje til samvær og modvirke misbrugets traumatiske indvirkning på pårørende.
Målgruppe: Hele familien.
Metode: Det teoretiske udgangspunkt er transaktionsanalysens struktur- og spilanalyse samt Claude Steiners analyse og beskrivelse af de alkoholiske spil. Familiekurserne består af et gruppeterapeutisk forløb
med deltagelse af ﬂere familier.
Kontaktperson: Centerleder Inger Clausen, Alkoholbehandlingen i Ringkjøbing Amt, Industrivej 18,
7490 Aulum, tlf.: 96 41 14 53, mail: alkic@ringamt.dk.
Luftskibet
– børne- og ungegruppe
Mål: At støtte børnene i deres hverdag i de problemer, der uvægerligt følger med at have en far eller mor,
der drikker for meget. At tilbyde børnene et forum, hvor det er tilladt at tale om alle de tabuer, der er i en
misbrugsfamilie, og hvor man ikke behøver mange ”bortforklaringer” for at blive forstået. Et forum, hvor
der er andre, der har haft lignende følelser og oplevelser.
Målgruppe: Børn.
Metode: Gruppedynamiske grupper. Ud over selve gruppearbejdet skal der være rum til nogle fælles aktiviteter, der kan styrke gruppefællesskabet. Gruppeforløbet strækker sig over ½ år.
Kontaktperson: Centerleder Inger Clausen, Alkoholbehandlingen i Ringkjøbing Amt, Industrivej 18,
7490 Aulum, tlf.: 96 41 14 53, mail: alkic@ringamt.dk.
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Roskilde Amt
Børnesagkyndig
Lene Sørensen, Det Ambulante Team, Jernbanegade 58, 1 th., 4000 Roskilde, www.ra.dk, tlf. 46 32 02 80.
Greve Kommune
Børn der bor sammen med, eller har samvær med, forældre der drikker
– børne- og ungegruppe
Mål: At yde tidlig intervention. At give børnene et rum til at tale om deres problemer og høre, at der er
andre i lignende situation. At give bedre trivsel til børnene.
Målgruppe: Børn på 14-15 år.
Metode: Systemisk tilgang. Metoden bygger på samtale.
Kontaktperson: Mette Trærup og Kirsten Greenin, Familieafdelingen, Rådhusholmen 10, 2670 Greve,
tlf.: 43 97 94 00, mail: met@greve.dk.
Køge Kommune
At vokse op i familier med alkoholproblemer
– børne- og ungegruppe
Mål: At give børn og unge mulighed for at sætte ord på og bearbejde deres oplevelser, tanker og følelser
forbundet med, at forældre har et alkoholproblem. At børn og unge kan dele viden og erfaringer med andre, så de oplever ikke at være alene.
Målgruppe: Børn på 6-18 år.
Metode: Individuelle samtaler, gruppesamtaler, undervisning, rollespil, lege, ﬁlm, litteraturlæsning mv.
Metoden vælges ud fra hensyn til det enkelte barn. Vejen til at hjælpe barnet går altid gennem forældrene, som skal give deres accept til, at barnet deltager. Dette sikres gennem en forsamtale. Der er desuden
midtvejs- og afsluttende samtaler med forældrene.
Kontaktperson: Lone Knudsen, familieterapeut i Lynghuset, Ølby Center opg. 7, 4600 Køge,
tlf.: 56 67 62 04 eller 56 67 62 05.
Ramsø Kommune
Aktivt misbrug
– børne- og ungegruppe
Mål: At animere familien til at medvirke til misbrugets ophør og herefter modtage hjælp til at bearbejde
følgevirkningerne. De skal lære at handle konsekvent overfor misbruget.
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Målgruppe: Familier med aktivt misbrug.
Kontaktperson: Afdelingsleder Maria Tvarnø, Familie- og Erhvervsafdelingen, Vibygårdsvej 50,
4130 Viby Sjælland, tlf.: 46 14 24 40, mail: matv@ramsoe.dk.
Roskilde Kommune
Børnegruppe
– børne- og ungegruppe
Mål: At bryde tavsheden og hemmeligheden omkring misbruget, at mindske skam og skyldfølelse og at
skabe grobund for en ny forståelse og andre handlemuligheder for barnet.
Målgrupper: Børn på 10-14 og deres familier.
Metode: Børnene hjælpes til at brydes tavsheden og hemmeligheden omkring alkoholproblemerne i
hjemmet. Fællesskabet, og det faktum at problemet gøres alment, medvirker til at mindske skam og
skyldfølelse og skaber grobund for ny forståelse og andre handlemuligheder for barnet. Hvert møde i
gruppen har sin overskrift. Hvert møde har en fast form. Gruppens arbejde er indrammet af regler for acceptabel opførsel.
Kontaktperson: Vibeke Munch Olsen, Familieafdelingen, Frederiksborgvej 17, 4000 Roskilde,
tlf.: 46 31 59 00, mail: vibekemo@roskildekom.dk.
Evalueringsrapport: Grupper for børn af alkoholiserede forældre. Dagbehandlingscenter for Roskilde
Kommune. 1998.

Storstrøms Amt
Børnesagkyndige
Lena Bjerrum Bach, Alkohol Rådgivningen – Storstrøms Amt, Vordingborg Sygehus,
Sankelmarksvej 10 A, 4760 Vordingborg, tlf.: 55 36 06 65, mail: splbba@stam.dk.
Anne Christine Pedersen, Alkohol Rådgivningen – Storstrøms Amt, Nørregade 21 A, 4800 Nykøbing F,
tlf.: 23 47 90 32, mail: achp@alkorad.stam.dk.
Næstved Kommune
Belastede familier
– familiebehandling
Mål: At yde hjælp til familier med børn i alderen 0-13 år. Familier, hvor børnene ikke trives i daginsti-
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tutioner og skoler, hvor forældrene er udviklingshæmmede, psykisk syge eller har misbrugsproblemer:
socialt og følelsesmæssigt belastede familier.
Målgruppe: Børn på 0-13 år.
Metode: Indledende fase med samtale med sagsbehandler. Opfølgningsmøde. Eventuelt aktivt vente-tilbud. Aktiviteter for hele familien (i hjemmet eller andetsteds). Forældresamtaler, netværksgrupper. Særlige ydelser. Tilbud om efterværn.
Kontaktperson: Leder af Familienetværket Kirsten Ottenheim, FamilieNetværket, Amtmandsstien 1,
4700 Næstved, tlf.: 55 78 52 71, mail: kottenheim@naeskom.dk.
Vordingborg Kommune
Socialt udsatte børnefamilier
– metodeudvikling og afprøvning af helhedsorienteret behandlingstilbud
Mål: At udvikle og afprøve metoder til at nedbringe antallet af omkostningstunge børneanbringelsessager
med børn fra misbrugsfamilier.
Målgrupper: Børn og familier.
Metode: Evidensbaseret kognitiv terapi. Systemisk relationsramme. Der gøres en indsats dels over for
børnene, dels over for misbrugerens misbrug. Dette sker i form af handleplansudarbejdelse med udgangspunkt i erfaringer fra projekter gennemført under Alkohol Lokalpuljen.
Kontaktperson: Kontorchef Brian Nielsen, Socialforvaltningen, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg,
tlf.: 55 35 34 63, mail: brni@vordbkom.dk.

Sønderjyllands Amt
Børnesagkyndig
Susanne J. Weissert, Sønderjyllands Amts Misbrugscenter, Ørderup Kirkevej 50, 6520 Toftelund,
www.misbrugsproblem.dk, direkte tlf.: 73 83 52 18, mail: susanne_weissert@sja.dk.
Nordborg Kommune
Hør mig – hjælp mig!
– familiebehandling
Mål: At undgå børnene får ”ar” på sjælen.
Målgrupper: Børn og unge på 5-18 år, deres familier og professionelle.
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Metode: Familiesamtaler, gruppeterapi, individuelle samtaler, weekendkurser. Netværksgruppe, aktivitetsgruppe (fx sport). Telefondøgnvagt, akuthjælp. Åben anonym rådgivning.
Kontaktperson: Harald Clausen og Else Bonde, Alkohol- og Misbrugsafdelingen, Nordborghus,
Søvænget 7, 6430 Nordborg, tlf.: 20 28 38 88, mail: elseb@nordborg.dk.
Evalueringsrapport: Statusrapport til Socialministeriet: Hør mig – hjælp mig!

Vejle Amt
Børnesagkyndige
Tina Aalbæk, tlf.: 7583 0144, mail: taa@vasu.vejleamt.dk
Kent Østergaard, tlf.: 7583 0144, mail: koe@vasu.vejleamt.dk
– begge fra Vejle Amts Social Udviklingscenter (VASU), Horsensvej 35, 7100 Vejle.
Børne- og familieperspektivet i amtets ambulante alkoholbehandling
– rådgivning og metodeudvikling
Mål: At sikre, at børn af forældre i alkoholbehandling ses og får den rette støtte. Nogle af delmålene er:
At børn og unge får mulighed for at få talt om og blive støttet i forhold til deres erfaringer, oplevelser,
tanker og følelser i forbindelse med forældres alkoholmisbrug samt at afhjælpe, at børn føler skyld og ansvar i forhold til forældrenes alkoholmisbrug og dets løsning. At sikre et tidligt tværsektorielt samarbejde
med kommunen og inddragelse af andre relevante aktører i sagsarbejdet med henblik på enten forebyggende tiltag, en bredere social støtte eller anden specialiseret behandling i forhold til børn, forældre og
familie.
Målgrupper: Børn, familier og professionelle.
Metode: Der arbejdes ud fra teoretisk viden om risikobørn i almindelighed og børn i familier med alkoholmisbrug i særdeleshed. Udgangspunktet for børne- og familieperspektivet i alkoholbehandlingen er,
at børn i familier med alkoholmisbrug har allermest brug for, at forældrene kommer ud af alkoholmisbruget. Der er mulighed for, at børn deltager i familiesamtaler, individuelle børnesamtaler eller børnegruppe. Samtalerne og gruppeforløb er af rådgivende, støttende og aﬂastende karakter, og der er ikke tale
om behandling.
Kontaktperson: Socialrådgiver Kent Østergaard og psykolog Tina Aalbæk, Vejle Amt Sociale Udviklingscenter (VASU), Horsensvej 35, 7100 Vejle, tlf.: 75 83 01 44, mail: keo@vasu.vejleamt.dk.
Evalueringsrapport: Slutrapport – realisering af projekt Temaplan Alkohol i Vejle Amt – sammendrag
kan ses på www.vasu.dk.
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Børkop Kommune
BIM – Børn i misbrugsfamilier
– børne- og ungegruppe
Mål: At give børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, bedre selvværd. Give dem viden, andre reaktionsmønstre og mulighed for at håndtere eget liv. At opkvaliﬁcere de voksne omkring børnene.
Støtte forældre til at etablere kontakt til fagpersoner.
Målgruppe: Børn på 6-18 år.
Metode: Grundlaget er først og fremmest afhængigt af, hvor børnene er, og hvordan de har det, når der
etableres kontakt med dem. Det er vigtigt at tage hensyn til dem, så de ikke ”blotter” sig mere, end de har
lyst eller er klar til. Samtalen i gruppen kan fx tage udgangspunkt i en fælles historie, som børnene har
læst, og som drøftes. Børnene kommer ad den vej til at fortælle om sig selv og de oplevelser, de har haft,
efterhånden som de er parate til at tale om emnet.
Kontaktperson: SSP-konsulent Birgitte Mikkelsen, Børn og kultur – SSP, Ågade 6, 7080 Børkop,
tlf.: 75 86 62 44, mail: bimik@borkopkom.dk.
Evalueringsrapport: BIM – børn i misbrugsfamilier – midtvejsevaluering sendt til Socialministeriet.
Tørring-Uldum Kommune
Aktiv indsats for børn i misbrugsfamilier
– børne- og ungegruppe
Mål: At styrke den tværfaglige indsats i forhold til børnene. Sikre, at det overordnede mål udmøntes i
praksis. Sikre en tidlig indsats. Dygtiggøre frontpersonerne.
Målgrupper: Børn på 7-17 år og professionelle.
Metode: Kommunen har holdt temadage, som affødte projektet (med oplægsholdere fra Frederiksbergcentret og VASU). Metoden bygger på Minnesotamodellen med udgangspunkt i Frederiksbergcentrets
børne- og ungearbejde: ”Børn er også mennesker” og ”Teenage Power Programme”.
Kontaktperson: Sussi Würtz Jensen eller Lone Roesen, Familieafdelingen, Tjørnevej 6-10, 7171 Uldum,
tlf.: 79 91 82 47, mail: swj@tuk.dk.
Evalueringsrapport: (under udarbejdelse på kortlægningstidspunktet.)
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Vestsjællands Amt
Børnesagkyndige
Ann Provis, tlf.: 58 50 10 33 lok 208, mail: annpro@vestamt.dk
Ulla Christensen, tlf.: 58 50 10 33 lok 208, mail: ullaci@vestamt.dk
– begge fra Misbrugscentret, Vestsjællands Amt, Ingemannsvej 22, 4200 Slagelse,
www.misbrugscentret.dk.
Nykøbing-Rørvig Kommune
Børn der lever i familier med alkoholproblemer
– børne- og ungegruppe
Mål: At give børnene mulighed for at dele viden, oplevelser og følelser med ligestillede under terapeutisk vejledning. At hjælpe, inden barnet reagerer voldsomt, udadrettet eller selvdestruktivt. At hjælpe,
inden der er sket uoprettelige skader på personlighedsudviklingen.
Målgruppe: Børn på 9-14 år.
Metode: Marte Meo terapi. Systemisk terapi.
Kontaktperson: Socialrådgiver Jens Warming, Børn og Unge, Vesterlyngvej 7, 4500 Nykøbing Sj.,
tlf.: 59 98 01 04, mail: jens@nrk.dk.
Trundholm Kommune
Alkoholinformation
– rådgivning og behandling
Mål: At ﬂere benytter sig af tilbuddet – efter nærhedsprincippet.
Målgrupper: Familier og professionelle.
Metode: Teoretisk og praktisk baggrund. Systemisk tilgang til problemet. Kognitiv behandlingsmetode.
Kontaktperson: René Duus, Familieafdelingen, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby, tlf.: 59 36 81 51,
mail: red@trundholm.dk.

Viborg Amt
Børnesagkyndig
Malene Wendtland, Viborg Amts Misbrugscenter, Søndersøparken 7, 8800 Viborg, www.vibamt.dk. direkte tlf.: 87 26 29 17, mail: si1mw@vibamt.dk.
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Spøttrup Kommune
Familiebehandling og ansættelse af familiebehandler
– familiebehandling
Mål: Forebyggelse og tidlig indsats. Nærhedsprincip i opgaveløsning. Fastholde og udvikle faglige kompetencer. Fokus på netværkets ressourcer.
Målgrupper: Børn, familier og professionelle.
Metode: Der arbejdes med relationer. Fokus på motivation og erkendelse. Der tages udgangspunkt i den
gængse viden og teori om misbrugs betydning for børn.
Kontaktperson: Mette Andreasen, afdelingsleder i Socialforvaltningens familieafdeling eller Susanne
Madsen, Kirke Allé 1, Ramsing, 7860 Spøttrup, tlf.: 96 83 44 39, mail: ma@spottrup.dk.
Evalueringsrapport: Evaluering af familiebehandlerstillingen som blev godkendt af økonomi og planudvalget d. 21. maj 2002.

Århus Amt
Grenaa, Midt Djurs, Nørre Djurs og Rønde kommuner
Børnefamilieprojektet
– familiebehandling
Mål: At hjælpe og støtte de enkelte familiemedlemmer. Bevidstgøre familierne om alkohols konsekvenser for hele familien. Yde tidlig indsats, bremse uhensigtsmæssig udvikling og forebygge mere indgribende foranstaltninger. Oprette grupper for familiernes børn og unge.
Målgrupper: Børn og unge på 8-18 år, deres familier og professionelle.
Metode: Behandlingen foregår i familiernes eget hjem, og familierne kan være anonyme. Der ydes misbrugsbehandling og pårørendebehandling, herunder både individuelle samtaler, samtaler med hele
familien, parsamtaler, samtaler med børn alene eller sammen med en eller begge forældre samt gruppebehandling.
Kontaktperson: Socialrådgiver og familieterapeut Bodil Villadsen, Alkoholrådgivningen i Grenaa, Kløvervang 67, 8500 Grenaa, tlf.: 86 32 28 51, mobil: 20 66 46 40.
Evalueringsrapporter:
Henriette Zeeberg: Børnefamilieprojektet. Delrapport 1. Formidlingscentret for socialt Arbejde. 1999.
Henriette Zeeberg: Børnefamilieprojektet. Delrapport 2. Formidlingscentret for socialt Arbejde. 2000.
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Evaluering af Børnetilbuddet. Status for perioden september 2001-april 2002. Rapport nr. 2. Driftsområdet for Voksne Handicappede. Evalueringsenheden. 2003.
Evaluering af Børnetilbuddet. Status for perioden maj 2002-april 2003. Rapport nr. 3. Driftsområdet for
Voksne Handicappede. Evalueringsenheden. 2003.

Silkeborg Kommune
Samtalegruppe for børn af forældre med et alkoholproblem
– børne- og ungegruppe
Mål: Et forebyggende og ikke et behandlingsmæssigt sigte. Målet er at give børnene et fri-rum, hvor de
kan møde ligestillede og dermed erfare, at mange andre børn har det lige så svært som dem selv. Et andet
mål er, at børnene får hjælp til at begå sig i en nogle gange svær og uforudsigelig hverdag og til i højere
grad at inddrage deres netværk.
Målgruppe: Børn på 8-15 år.
Metode: Der tages afsæt i Ken Heaps tilgang til socialt gruppearbejde.
Kontaktperson: Connie Dyrlund, Silkeborg Kommunes Familiecenter, Chr. D. 8 Vej 12, 8600 Silkeborg,
tlf. 89 20 80 32, mail: cd@silkeborg.dk.
Evalueringsrapport: Familiecentrets tilbud til børn af alkoholiserede forældre. Evaluering udarbejdet af
gruppelederne Kirsten Kjær og Gitte Haaning, nov. 2003.
Århus Kommune
IOGT Husets Pårørende rådgivning
– børne- og ungegruppe
Mål: At yde hjælp til pårørende, primært unge og voksne børn af alkoholmisbrugere, til at komme videre
med egen tilværelse.
Målgruppe: Børn og unge på 14 år og opefter.
Kontaktperson: Fuldmægtig Natascha Mannemar Jensen, Familieafdelingen, Værkmestergade 15,
8000 Århus C, tlf.: 89 40 30 07, mail: nj@fa.aarhus.dk.
TUBA Århus – Terapi og rådgivning for Unge Børn af Alkoholikere
– ungegrupper
Mål: At hjælpe de unge gennem terapi og undervisning til en styrkelse af deres selvværd og selvtillid og
samtidig øge deres kompetencer til at etablere sociale netværk og muligheder for at gennemføre en uddannelse. Og at forebygge fremtidigt misbrug.
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Målgruppe: Børn på 14-35 år.
Metode: Den teoretiske referenceramme for projektet er en kombination af psykodynamisk, humanistisk
og eksistentiel tænkning. Der arbejdes med en kombination af gruppeterapi, individuel terapi, rådgivning, familiesamtaler, undervisning ud af huset og temaaftener for unge i terapeutiske forløb og deres
nærmeste pårørende. De unge kan være anonyme. TUBA har desuden en hjemmeside med et ung-til-ung
forum.
Kontaktperson: Fuldmægtig Natascha Mannemar Jensen, Familieafdelingen, Værkmestergade 15,
8000 Århus C, tlf.: 89 40 30 07, mail: nj@fa.aarhus.dk.
Evalueringsrapport: TUBA Århus – Årsrapport 2003.

Sundhedsstyrelsen har længe anbefalet, at der fokuseres mere på børnene, når man hjælper de voksne
alkoholmisbrugere. Denne kortlægning viser, om kommuner og amter bruger de kendte måder at opspore
børnene på – om de stiller spørgsmål og på andre måder undersøger behovet for støtte, om de udarbejder
vejledninger til medarbejderne og fortæller forældrene om børnenes trivselsproblemer.
Amternes alkoholbehandlingstilbud ser ud til at være bedst til at undersøge, om en klient har børn, men
ikke nødvendigvis til at undersøge sagen nærmere – et forhold, der forventes bedret med ansættelsen af
børnesagkyndige, der skal indarbejde børneperspektivet, etablere tværgående samarbejde og sørge for, at
de kommunale frontmedarbejdere bliver bedre til at støtte børnene i det daglige.
Men hvor mange amter og kommuner har tilbud til børnene? Er den geograﬁske og befolkningsmæssige
fordeling skæv? Hvilke tilbud ﬁndes? Hvor ligger hvilke ansvar? Det er primært amterne, der tilbyder alkoholmisbrugsbehandling til den voksne, men hvem tager sig af børnene? Her søges beskrevet, hvilken glæde
familien kan have af børne- og ungegrupper – metoder, vilkår og fordeling af arbejdet. Også forskellige
familiebehandlingstilbud beskrives – tilbud, der skal få forældrene til at tage ansvaret og befri børnene fra
følelsen af skyld. En tidlig indsats over for familien kan hindre mere indgribende foranstaltninger.
Arbejdet med at støtte børnene hindres især af tabuiseringen af emnet – i samfundet og i den enkelte
familie. Bedre støtte til de ramte familier kræver en holdningsændring, fx via undervisning, dialogmøder
og samarbejdsmodeller der kan sikre det enkelte barn en koordineret indsats.

VFC Socialt Udsatte
Suhmsgade 3
1125 København K
tlf. 33 17 09 00
fax 33 17 09 01
kbh@vfcudsatte.dk
www.vfcudsatte.dk

