Familier med
alkoholproblemer!
Tidlig indsats
Hvordan hjælper vi bedst!
Lisbet Kimer

Alkoholenheden
Slagelse Kommune
Tlf: 40800889
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Som de fleste tænker på alkohol……

Hip Hip
Hurra
Af P.S.
Krøyer
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Når alkohol fylder i parforholdet

Skænderier
Tavshed
Løgn
Mistro
Kontrol
Manglende
respekt
Angst
Bristede håb
Skamfølelse

Modelfoto
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Familien

Alkoholproblemet
påvirker hele
familiesystemet
altså også børnene
Og skaber:
Usikkerhed
Indre uro
Følelses kaos
Koncentrations besvær
Vrede
Ringe selvfølelse
Tilknytningsproblemer

for børnene
BT modelfoto
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Men man er aldrig en øde ø, selv om det
til tider kan føles sådan….

Alt for mange børn
er overladt alene
med en drikkene
forældre
- ofte ved samkvem
efter en skilsmisse
BT modelfoto
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Definition af et alkoholproblem
Der er tale om et alkoholproblem når:

• Forbruget af alkohol virker forstyrrende ind på de
opgaver og funktioner, som skal varetages i
familien
• De følelsesmæssige bånd mellem mennesker
belastes og forstyrres af en andens brug af
alkohol
Kilde: Frid A. Hansen, Borgestadklinikken

Det er et problem, når forbruget går ud over
forældreevnen
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Definition af et alkoholproblem

• ”Et misbrug handler om at rusen udfører
noget, - har en funktion i den psykologisk
husholdning”
Psykiater Anders Evang
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Alkohol indgår i mange former for
omsorgssvigt
 I 75 – 90% af alle sager om omsorgssvigt, er alkohol en
gennemgående faktor
 66% af alle børn, der vokser op i en familie med
alkoholproblemer, bliver udsat for fysisk eller psykisk
mishandling
 67% af alle seksuelle og aggressive handlinger involvere
alkohol

 50% af incestofre kommer fra hjem, hvor der er
alkoholproblemer.
Kilder: Sundhedsstyrelsen, og Kari Killéns bog, Omsorgssvigt er alles ansvar

www.slagelse.dk

Struktur og organisering
”Familien som mobile”
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Hele familien påvirkes

Centrering
Alkohol bliver ”det organiserende princip”
Alkohol definerer familiens måde at være familie på
(ikke familiens værdier, ikke barnets tarv/behov)

Barnet mister begge sine forældre
Barnet mister muligheden for at være barn

Kilde Helle Lindgaard, cand.psych., phd .2004
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Alkohols påvirkning på familiemønstret











Centrering
Mange år med alkohol inden erkendelse af problem
Kommunikation i familien går i stå
Forældre og børn deler ikke deres tanker og bekymringer
Rolleombytning ansvar fordeling i familien
Benægtelse
Isolation og ensomhed
Tabu og myter skaber ensomhed
Alle i familien har brug for hjælp

Pia Taulov
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Børns udvikling kan ikke vente …

I gennemsnit 10-15 år før den der drikker erkender
sit problem og går i behandling (35-40 år)
”Børn går ikke i stykker på diagnosen,
de går i stykker på vejen derhen”,
mens de venter …..

Forringede udviklingsbetingelser
Risiko for udviklingsforstyrrelser
Kilde Helle Lindgaard, cand.psych., phd .2004
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Når en forældre har alkoholproblemer…
Oplever børn:









Tristhed, sorg, forladthed, forvirring, vrede og skamfuldhed
At føle sig anderledes – trækker sig socialt
Loyalitet over for forældrene
Problemer med nærhed / distance
At til sidesætte egne behov
Psykosomatisk symptomer
Svært forhold til den drikkende / ikke drikkende forælder
Angst for selv at få alkoholproblemer
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Snak om det! – vis interesse

 Tabu betyder => usynliggørelse => ugyldigt =>
ingen sammenhæng
 Når noget er tabu betyder det, at der ikke findes
et naturligt sprog omkring det – det skal vi som
fagpersoner kunne og vi skal være med til at
skabe det.
Kilde: Frid Hansen, Borgstadklinikken, Norge
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Den motiverende samtale

I samtalen med forældre om barnets
trivsel og om alkohol, må vi have fokus på
og en passende balance mellem
forståelse, accept og udfordring i
samtalen.
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Formålet med samtalen

 Formidle bekymring for barnets udvikling og trivsel
 Skabe afklaring og sætte barnets belastninger i sammenhæng
med forbruget af alkohol. Mange forældre kæder ikke selv
dette sammen
 Formidle hvilke muligheder der er for at få hjælp til at ændre
et belastende alkoholforbrug
 Samarbejde med forældre om at sikre den
nødvendige støtte til barnet
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Anerkendende principper i samtalen med
forælderen
 Udgangspunktet for samtalen er, en bekymring for barnet,
og at forældre ønsker det bedste for deres børn

 Vær barnets stemme
 Lev dig ind i forældres frygt og uro – tænk dig ind i
forældrenes perspektiv, - allier dig med forældrenes håb og
ønsker for barnet.
 Skab tillid, vis empati og forståelse, undgå moralisering,
fordømmelse og anklage. Kræv ikke indrømmelser
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Anerkendende principper i samtalen med
forælderen
 Vær konkret, giv begrundelse og lyt til forældrenes oplevelse.
 Beskrivelser af barnets oplevelser og følelsesmæssige
belastninger frem for adfærd, er et godt udgangspunkt for
konstruktivt samarbejde

 Tal åbent og fordomsfrit om alkoholforbruget og bekymringen
omkring det – det er ikke en anklage, men en bekymring.
 Undgå udtryk som alkoholiker og misbruger og undgå
diskussion
 Gå med modstand/forsvar
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At så et frø……
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Hvad har børn brug for…..
At der er voksne der kan se det gode i deres
forældre.
At der er voksne der vil hjælpe forælderen med at
forstå, hvordan alkoholforbruget forstyrre barnets og
familiens trivsel.
At der er voksne, der hjælper deres forældre med at
stoppe med at drikke.
At stoppe med at drikke kan tage tid, og imens har
barnet brug for andre betydningsfulde voksne
At der er voksne der vil støtte og hjælpe barnet, hvis
den voksne ikke kan /vil stoppe med at drikke.
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Værd at overveje -

inden du taler med barnet

Barnet
1. Lever i en uforudsigelig verden
2. Får tildelt voksenansvar

3. Virkeligheden fordrejes
4. Stærke skam og skyldfølelser
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Hvad er det der giver problemer

Virkeligheden fordrejes
• Alkoholproblemet er som oftest tabubelagt (en
hemmelighed, der fornægtes og ikke tales om i familien)
• Barnets oplevelser og følelser afvises ofte og
fornægtes
• Barnet kommer til at tvivle på egne følelser og oplevelser
(hvilken version af virkeligheden gælder?)
• Udvikler ingen erfaring med tæt følelsesmæssig
kontakt
• Kan give problemer med nærhed og intimitet
og fortolkning af andres adfærd
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Hvad er det, der giver problemerne?

Stærke skam og skyldfølelser
• Skammer sig over at have forældre, der bryder sociale normer
• Mangler almindelige erfaringer i sociale situationer
• Er usikre på ”hvad er normalt”?
• Barnet giver sig selv skylden for, at far eller mor drikker

• Barnet isolerer sig og er tavse om problemet
både i og udenfor familien
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Værd at vide

 Det er ikke værre for børn at tale om det, der er galt, end
at opleve det
 Børn ved på et eller andet niveau det meste om, hvad der
foregår i deres omgivelser, og har et betydeligt bedre
kendskab til de negative sider ved deres situation, end vi
som fagpersoner har
 Børnene udvikler forskellige forsvarsmekanismer og
strategier for at kunne fungere i deres familier
 Det kan være en hjælp for barnet, hvis I har et fælles
tredje når I taler sammen.
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Hvordan håndterer vi som
professionelle barnets fortrolighed?
 Det er vigtigt at bruge tid på samtalen, undgå at gå for
hurtigt frem, men love barnet, at de problemer, barnet har
fortalt om, vil blive taget op igen senere
 Det kan være vigtigt at skynde sig langsomt

 Undgå at fordømme barnets forældre eller at love
fortrolighed
 Fortæl at du har tavshedspligt, men at du vil tage fat i
andre, der kan hjælpe, hvis den hjælp du kan give ikke er
nok for barnet eller den voksne.
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Hvordan håndterer vi som professionelle
barnets fortrolighed?
 Der er mange hindringer, som gør det vanskeligt for barnet
at bryde tavsheden og fortælle, hvad der er problemet.
Derfor må den voksne med kontakt til barnet, f.eks. i
institution og skole, komme barnet i møde
 Børn kan op til 12 års alderen have svær ved at sætte ord
på det, der er vanskeligt pga. manglende kognitive
færdigheder
 De voksne skal ikke fungere som barnets terapeut, men
støtte i kraft af at være tæt på barnet, og være til barnets
rådighed
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Fokus på tidlig opsporing og støtte
til familier med alkoholproblemer

Hvem skal være aktører:


Ledere og medarbejdere der arbejder med børn og voksne i den
socialfaglige, beskæftigelsesfaglige, sundhedsfaglige,
undervisende- og pædagogiske sektor.

Opgave:


At kommunens frontmedarbejdere kan se og italesætte forbrug og
overforbrug af alkohol overfor voksne og børn.



At kende til hvordan og hvor familier og borgere, der har
alkoholproblemer kan få hjælp og henvise dertil.



At sikre børn og unge støtte og hjælp til en bedre læring og trivsel
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Hvem er vigtige aktører
 Alle medarbejdere i kommunen voksen områder
fra Jobcenter til Socialpsykiatrien
Men især:
 Sundhedsplejersker
 Klubmedarbejdere
 Pædagoger
 Lærere
 Børne/unge rådgivere
 Sundhedskoordinatorer
Medarbejdere i Regionen
 Praktiserende læger, sygehusområdet, Statsforvaltningen
mm.
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De børn der klarer sig bedst…
Er børn som:
 Har en anden primær omsorgsperson
 Har en tryg tilknytning uden for familien

 Får hjælp til at bearbejde smertefulde oplevelser
 Får hjælp til at mestre deres situation bedst
muligt
 Oplever kontinuitet og sammenhæng i livet
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Beskyttelses faktorer for børn










At blive set og hørt af andre voksne
At få støtte fra andre voksne i hverdagen
At få hjælp til at sætte ord på deres oplevelser tanker og
bekymringer
At have fritidsinteresser og/eller venskaber med jævnaldrende
At kunne forholde sig til sin forælder i både de ædru og berusede
perioder
At have et positivt forhold til den drikkende forældre
At bryde tabuet
At barnet kan differencer mellem hvad der er
forælderen og barnet selv

Side 30

27. oktober 2015

www.slagelse.dk

Barnets behov ved alkoholproblemer i
hjemmet
 At barnets behov for hjælp vurderes i samråd med
forældrene
 At forældrene får tilbudt alkoholbehandling
-

Både den drikkende og ikke drikkende

 At forældre erkender alkoholproblemet
 At børn og forældre får tilbudt hjælp i
Alkoholehheden, børne- og
ungegrupper og eller i Center for Børn,
Unge og Familie.
31
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Uddannelse af frontpersonale

-

At italesætte forbrug og overforbrug af alkohol

-

At opnå viden om alkoholens virkning og bivirkning

-

At få en viden og forståelse for alkoholproblemers natur

-

At erhverve sig metoder til at kunne i talesætte alkohol og
alkoholproblemer på en måde, der skaber samarbejde frem for
konflikter

-

Sikre at alle medarbejder i Kommunen ved, hvor der er hjælp at
hente ved alkoholproblemer
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Hvad kan vi gøre:


Sætte kulturelle og personlige barrierer og tabuer i forhold til, at
tale om alkoholforbrug og overforbrug, på dagsorden.



Aftabuisering af alkoholproblemer / en afprivatisering



Gøre det obligatorisk at spørge til alkoholforbrug i kontakten til
voksne.



Alkoholpolitik i skoler, institutioner, klubber osv..



Det forpligter at se barnet – Daglig støtte.



At være ressourcespejder frem for problemfinder i
det professionelle arbejde.
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Barnets behov ved alkoholproblemer i
hjemmet
 At barnets behov for hjælp vurderes i samråd med
forældrene
 At forældrene får tilbudt alkoholbehandling
-

Både den drikkende og ikke drikkende

 At forældre erkender alkoholproblemet
 At børn og forældre får tilbudt hjælp i
Alkoholehheden, børne- og
ungegrupper og eller i Center for Børn,
Unge og Familie.
34
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Familieorienteret alkoholbehandling

Det er:
At skabe
forandring
som et fælles
projekt for
familien, hvor
alle har en
stemme og
behov, der må
tages hensyn
modelfoto
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