
HANDLEVEJLEDNING VED BEKYMRING, NÅR BØRN VISER TEGN 
PÅ MISTRIVSEL PÅ GRUND AF ALKOHOLPROBLEMER ELLER 

ANDRE PROBLEMER I FAMILIEN

Når du som sundhedsplejerske, pædagog eller lærer m.fl. iagttager et barn, der viser tegn på 
mistrivsel eller ikke udvikler sig hensigtsmæssigt, er det vigtigt, at du deler din bekymring med 
dine kolleger og din nærmeste leder.

I samarbejde med lederen vurderes, hvordan forældrene inddrages i et samarbejde med henblik på 
at finde løsninger på barnets vanskeligheder.

Det er vigtigt, at dialogen med forældrene foregår åbent og anerkendende, hvor det fælles fokus er 
barnets trivsel og udvikling.

Vær opmærksom på, at barnet er part i sin egen sag og skal inddrages, når det er fyldt 15 år. 
Er barnet under 15 år, aftales inddragelse af barnet med forældrene.

I dette dokument kan du finde frem til nyttige oplysninger og handlevejledninger.

http://www.hjoerring.dk
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observation af barnets udvikling og trivsel

Tegn på mistrivsel
Børn, der belastes af et alkoholproblem i familien, får de samme symptomer som børn, der belastes af andre 
problemer. De udviser dog i højere grad disse tegn:

• Angst og tristhed
• Depression
• Lavt selvværd
• Træthed
• Psykosomatiske vanskeligheder
• Søvnproblemer og mareridt
• Adfærdsvanskeligheder
• Koncentrationsproblemer
• Skoleproblemer
• Vanskeligheder med venner og socialt tilhørsforhold
• Tidlig start på brug eller overforbrug af rusmidler
• Tidlig seksuel debut
• Kriminel adfærd

Ingen af disse signaler er specielt knyttet til alkoholproblemer. Der bør imidlertid afklares sammen med 
forældrene, om symptomerne skyldes alkohol eller andre problemer i familien.

Ledsagende signaler
Hvis forældres adfærd (se afsnitte ”Samspil i og med familier med alkoholproblemer”) kombineres med de 
signaler, der beskrives nedenfor, er der grund til bekymring.

Barnets reaktioner kan være, at:

• det bliver uroligt omkring afhentningstidpunktet
• det har et meget udviklet sprog om at drikke alkohol og viden om, hvad det medfører
• det kan klare opgaver, der ikke er alderssvarende
• det er overopmærksom på forældrene

Veltilpassede børn
Det er også vigtigt at være opmærksom på, at et barn, der umiddelbart fremtræder meget veltilpasset, kan 
dække over, at barnets hverdag er præget af forældres alkoholproblem.

Barnet kan f.eks.:

• være (for) god til at se andres behov
• have svært ved at mærke og udtrykke egne behov
• altid have sine lektier lavet og i øvrigt have alt skolemæssigt i orden i påfaldende grad
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samspil i og med familier med alkoholproblemer

I familien
Familier med alkoholproblemer får ofte uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. Opmærksomheden samles om 
den drikkende og alkoholproblemet, mens barnets behov kommer i anden række.

Familien kan være præget af disse træk:

• Uforudsigelighed
• Fordrejelse af virkeligheden, idet alkoholproblemerne benægtes
• Isolation og hemmeligholdelse
• At forældre forandrer sig, ændrer karakter
• At børnene påtager sig voksenopgaver og voksenansvar
• Et højt konfliktniveau

I samspil med dagtilbud eller skole
Der er grund til at være opmærksom på et muligt alkoholproblem i familien, hvis forældre:

• optræder påvirkede eller lugter af alkohol
• ofte lader andre aflevere eller hente barnet
• har fysiske tegn på et alkoholproblem
• har skiftende stemningsleje
• mangler situationsfornemmelse
• har travlt med at komme ind og ud af barnets institution eller skole

den nødvendige samtale

Vurderer du sammen med din leder, at det er relevant, indkaldes forældrene til samtale med henblik på 
sammen at finde løsninger på barnets vanskeligheder. Det er meget vigtigt at dele iagttagelser og bekymring 
med forældrene i en åben dialog, hvor det fælles fokus, barnets trivsel og udvikling, fastholdes.

For at opnå en åben dialog er det vigtigt, at du fortæller forældrene, hvad du ser. Sammen med 
forældrene vurderes, om:

• problemerne kan løses i samarbejde mellem forældre og sundhedspleje, dagtilbud eller skole
• der er brug for at inddrage andre professionelle
• forældrene skal henvises til rådgivning i PPR, Familieafdelingen eller Familiehuset Kløvergården
• forældrene ved konstatering af overforbrug eller misbrug af alkohol eller andre rusmidler skal informeres 

om kommunens rådgivnings- og behandlingstilbud
• situationen er så alvorlig, at der skal laves en underretning til Familieafdelingen

Du kan finde Sundhedsstyrelsens hæfte ”Den nødvendige samtale” her.

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2009/~/media/67405C1F01F94223AD8B70B7F6B0C0FE.ashx
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råd til fagpersoner, der taler med børn og unge om 
alkoholproblemer i hjemmet

• Lyt: giv dig god tid til at høre på barnet eller den unge, inden du handler
• Aftal, hvornår I snakker igen, og overhold aftalen
• Kom ikke med formaninger eller kritik af forældrene
• Tænk igennem, hvilken hjælp barnet eller den unge har brug for  og undersøg mulighederne
• Sørg for, at barnet eller den unge ved, at du er der for ham eller hende
• Find ud af, hvem der kan tale med forældrene om deres behov for behandling
• Fortæl barnet eller den unge, at du vil arbejde for, at der bliver talt med forældrene

Se også hjemmesiderne www.naarmorogfardrikker.dk og www.hope.dk.

videregivelse af oplysninger med 
forældremyndighedsindehavers samtykke

Du skal altid søge at få samtykke til videregivelse af oplysninger, der er relevante for løsning af problemerne.

videregivelse af oplysninger uden 
forældremyndighedsindehavers samtykke

Hvis samtykke ikke kan opnås, giver Servicelovens § 49 mulighed for, at du som fagperson kan udveksle 
relevante oplysninger med andre relevante fagpersoner om et konkret barn eller ung. Hensynet til barnet 
vejer altid tungest.

Alternativ til udveksling af oplysninger uden samtykke kan være en underretning til Familieafdelingen, 
som også kan tilbyde rådgivning og sparring.

www.naarmorogfardrikker.dk
www.hope.dk
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rådgivning og vejledning

I Hjørring Kommune findes en række tilbud om rådgivning og vejledning både kommunalt og i civil-
samfundet:

PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
PPR giver rådgivning til personale i dagtilbud og skoler og konsultativ sparring til forældre og netværk.

Tlf.:  72 33 36 93, hverdage kl. 9.00-14.00 (Sekretariat)
E-mail:  ppr@hjoerring.dk

Borgerrettet tilbud i Sundhedscenter Hjørring
Hjørring Sundhedscenter, Borgersundhed, har et borgerrettet tilbud målrettet borgere, der har et storfor-
brug eller skadeligt forbrug af alkohol. Der tilbydes op til 5 rådgivningssamtaler med det formål at reducere 
alkoholforbruget og styrke borgerens motivation for forandring.

Oplysning om tilbuddet kan gives af kommunens frontpersonale, praktiserende læger og sygehuset. 
Borgersundhed har visitationsretten. Læs mere her (find kontaktinfo på enkelte medarbejdere).

Tlf.: 72 33 56 00 (Hjørring Sundhedscenter)
E-mail: hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk

Gratis anonym rådgivning ved Familiehuset Kløvergården
Hjørring Kommune tilbyder gratis anonym rådgivning til familier med børn og unge i alderen 0 – 18 år for at 
hjælpe med at kunne løse problemer, der vedrører deres dagligdag og familielliv. Læs mere her.

Tlf.: 72 33 49 70
E-mail: kloevergaarden.postkasse@hjoerring.dk

SSP- og Ungdomskonsulentteamet i Hjørring Kommune
Gratis rådgivning og vejledning til børn/unge og deres forældre i forhold til et problematisk forbrug af alko-
hol og/eller stoffer. 

Efter en anonym afklaringssamtale aftales et antal samtaler, hvor der vurderes, om problemet kan afhjælpes 
gennem samtalerne eller, om der er behov kontakt til Det Mobile Unge Team eller visitering til behandling. 
Læs mere her (find kontaktinfo på enkelte medarbejdere).

Tlf.: 72 33 33 33
E-mail: hjoerring@hjoerring.dk

mailto:ppr@hjoerring.dk
http://www.sundhedscenter.hjoerring.dk
mailto:hjoerringsundhedscenter@hjoerring.dk
www.kloevergaarden.hjoerring.dk
mailto:kloevergaarden.postkasse@hjoerring.dk
https://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/hjaelp-til-boern-unge-og-familier/raadgivning-og-tilbud-til-familier/tilbud/misbrug-af-alkohol-eller-stoffer/
mailto:hjoerring.dk@hjoerring.dk
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Det Mobile Unge Team i Misbrugscenter Hjørring
Tilbyder gratis ambulant behandling til unge under 18 år samt hjælp til pårørende. Unge 26 år med stofmis-
brug tilbydes rådgivning og afklarende motiverende samtaleforløb. 
Efter en rådgivningssamtale med en misbrugskonsulent kan der følges op med op til 5 samtaler. Er der be-
hov for mere, henvises til misbrugsteamet med henblik på visistering til behandling.

Tlf.: 41 93 76 23
E-mail: maria.gramkow@hjoerring.dk

Familieafdelingen
Giver anonym rådgivning til borgere og konsultativ sparring til personale i dagtilbud og skoler.

Tlf.: 72 33 35 05
E-mail: familieafdelingen@hjoerring.dk

Børns Vilkår - BørneTelefonen
BørneTelefonen er oprettet for at give børn og unge mulighed for at få gode råd eller en at snakke med – 
helt gratis. Alle kan ringe gratis og anonymt til BørneTelefonen. Læs mere her. 

Tlf.: 116 111 (mellem kl. 11.00–23.00)
E-mail: bv@bornsvilkar.dk

Børns Vilkår - Nattelinjen
BørneTelefonens nattelinje er for dig som er utryg, i fare eller har behov for hjælp til at kontakte de sociale 
myndigheder. Læs mere her.

Tlf.: 116 111 (natten til fredag og lørdag fra kl. 23.00-02.00)
E-mail: bv@bornsvilkar.dk

Børns Vilkår - ForældreTelefonen
Anonym rådgivning for forældre, bedsteforældre, venner, naboer og andre med relation til børn, 
der har det svært. Læs mere her.

Tlf.: 35 55 55 57 (mandag og torsdag kl. 11.00 – 15.00 Tirsdag, fredag og søndag kl. 19.00 – 23.00.  
  Bemærk: telefonen kan være lukket på grund af manglende bemanding)

            E-mail: bv@bornsvilkar.dk

Du kan finde flere tilbud om rådgivning og vejledning på www.hjoerring.dk/alkoholindsatser

rådgivning og vejledning

mailto:hjoerring.dk@hjoerring.dk
mailto:familieafdelingen@hjoerring.dk
https://bornetelefonen.dk/ring
mailto:bv@bornsvilkar.dk
https://bornetelefonen.dk/ring
mailto:bv@bornsvilkar.dk
https://bornsvilkar.dk/radgivning/foraeldretelefonen/foraeldretelefonen#.VIrd-yuG9HU
mailto:bv@bornsvilkar.dk
www.hjoerring.dk/alkoholindsatser
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familiebehandling

Familiehuset Kløvergården
Familiebehandling visiteres af Familieafdelingen og kan finde sted i Familiehuset Kløvergården eller i hjem-
met, evt. i vekselvirkning mellem hjemmet og Familiehuset Kløvergården jf. Lov om Social Service § 52.

Familiebehandlingen bliver iværksat for målrettet at forebygge anbringelser uden for hjemmet. 
Der arbejdes på at styrke forældrenes mulighed for at agere anderledes overfor udviklingstruede børn.

I en stor del af familier med behov for familiebehandling er alkoholmisbrug eller storforbrug af alkohol en 
del af familiens problemer. Læs mere her.

misbrugsbehandling

Misbrugscenter Hjørring
Formålet med den ambulante behandling for alkoholmisbrug er at give voksne alkoholmisbrugere
mulighed for behandling for at komme ud af eller mindske misbruget.

Der tilbydes:
• individuel ambulant behandling med samtaler efter individuel vurdering, typisk 1 samtale ugentligt af 1 

times varighed
• dagbehandling med fremmøde 4 dage om ugen
• gruppebehandling i mindre grupper på 5 – 6 personer 1 – 2 gange om ugen, evt. suppleret med
• individuel ambulant behandling
•  inddragelse af pårørende i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt
• opfølgningssamtaler med behandleren 2 – 6 måneder efter behandlingens afslutning

Har borgeren børn under 18 år eller er gravid, vurderes der, om der er behov for og ønske om et vejlednings-
forløb i Familiehuset Kløvergården. Læs mere her.

Tlf. til brug for anonyme henvendelser: 72 33 55 50 

TUBA i Hjørring
Terapien i denne afdeling på Brinck Seidelingsgade 12A, er for unge mellem 14-24 år, uanset hvilken 
kommune de bor i, og for unge over 24 år, tilbydes den kun til de som er bosat i Hjørring Kommune. 
Læs mere om TUBA her og terapi i TUBA her.

Tlf.: 29 68 96 49 / 40 22 83 56
E-mail: hjoerring@tuba.dk

http://www.kloevergaarden.hjoerring.dk
kloevergaarden.hjoerring.dk
http://www.tuba.dk
http://tuba.dk/terapi-i-tuba
mailto:hjoerring@tuba.dk
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