
Opsporing og hjælp



Dagens menu

• Introduktion til BRUS og målgruppen børn 

i alkoholfamilier

• Opsporing – Hvorfor er det så svært?

• Hvordan kan man arbejde med 

opsporing?



BRUS findes i disse 11 kommuner

BRUS er et tilbud til børn og unge i alderen 0-24 år, 

der kommer fra familier med rusmiddelproblemer



Hvad kendetegner børnene i BRUS?

• 36 pct. er drenge

• 33 pct. bor hos deres mor – 10 pct. hos far

• 56 pct. bor sammen med den som har 

rusmiddelproblemet – hele tiden eller noget 

af tiden

• For 22 pct. er det mor, der har et 

rusmiddelproblem – for 59 pct. er det far – for 

13 pct. er det begge forældre

• 26 pct. har mistet kontakten til den/dem som 

har et rusmiddelproblem – 4 pct. har mistet 

en forælder



Hvad præger familierne?

I chatten = 27 pct.

I chatten = 17 pct.



Børn tager skade af…?

• Uforudsigelighed, utilgængelige forældre, 

manglende positiv opmærksomhed →

Tilknytningsforstyrrelser

• At blive holdt udenfor i uvidenhed

• Skamfølelse og ensomhed

• At blive udsat for fysisk omsorgssvigt og 

forældres risikoadfærd

• Alt det gode, som ikke sker i familien



Hvad tilbyder BRUS?



Find filmen på YouTube – søg på Projekt BRUS



Hvorfor er opsporing så svært?

Et barn bor i en familie med 

rusmiddelproblemer og 

mistrives

Barnet viser 

tydelige tegn på 

mistrivsel

Barnet viser ingen tegn 

på mistrivsel udadtil

En lærer tænker, at 

der er noget galt i 

barnets familie

Læreren handler på 

sine observationer 

og tager en snak 

med barnet

Forældrene erkender, 

at der er alkohol-

problemer i hjemmet 

…Og håber, at der er 

andre, der gør noget

Forældrene siger, at 

der ikke er problemer i 

hjemmet. Der er ikke 

grundlag for §50

…Men siger, at de 

selv har styr på det. 

De ønsker ikke 

hjælp. Der er ikke 

grundlag for §50

Forældrene 

tager imod 

hjælp

Barnet fortæller om 

forholdene hjemme 

og giver lov til at 

læreren taler med 

forældrene

Barnet siger, at der 

ikke er noget i vejen 

derhjemme – læreren 

får ikke lov til at tale 

med forældrene

Ingen får øje på noget…

Der findes relevant 

til bud i familiens 

hjemkommune –

…som ikke har 

venteliste

Fordi så meget skal 

gå godt… 



Barrierer for opsporing?

• Der er ikke altid tydelige tegn

• Forældrene håber, at børnene ikke lægger 

mærke til noget

• Det unormale er blevet normalt for børnene

• Man skal have lov!

• Det får man ikke, hvis:
• Der er usikkerhed på hvordan man bliver mødt

• Skammen er for stor

• Ambivalensen er for stor



Pluk fra BRUS-chatten?

”Hvis nogen spurgte mig 

direkte, så ville jeg 

benægte alt (…) Men 

nogen burde have set 

det, nogen burde have 

gjort noget. Nogen burde 

have sagt noget.”

Jeg tror først det er nu, jeg sådan føler, at 

min far har svigtet mig. Da jeg var mindre, 

tror jeg ikke rigtig, jeg forstod, hvor meget 

det egentlig betød, at han drak. Jeg tror 

bare jeg følte, at det var mig der var noget 

galt med, fordi jeg blev så ked af det, når 

der ikke var nogen andre i min familie der 

snakkede om det.

…Og ingen kan forstå jeg 

holder det hemmeligt. Men 

de kender det jo ikke. Det 

er jo ikke nemt, for jeg 

elsker min mor og far



Altså jeg tror det der afholdte mig fra at sige det til 

nogen, var at jeg følte, at min far jo var god nok, 

når han ikke drak. Så på de tidspunkter, havde jeg 

jo ikke lyst til, at nogle skulle blande sig. Og da 

jeg var under 18, var jeg bange for at sige det til 

nogen, fordi jeg vidste de ville blande sig. Så jeg 

kan egentlig godt sætte mig ind i den der frygt for 

at nogle skal finde ud af det, når det kan have 

konsekvenser. Det var lettere for mig efter jeg var 

blevet 18 og vidste at mine forældre ikke ville 

blive involveret mere



Selv lærere fra alkoholfamilier kan ikke finde 

dem…



Kan I genkende 

barriererne?



Opsporing går bedst på to ben

1. Vi kan lede efter tegn hos det enkelte barn

2. Vi kan skabe fora/situationer, hvor der tales 

alment om problemet, og hvor det er trygt at 

række ud efter hjælp



Find barnet

• Gør fagpersoner trygge 
nok til at turde se det 
enkelte barn

• Giv fagpersoner 
redskaber – brug jeres 
rusmiddelcenter

• Arbejd med 
interessentanalyser –
hvem skal vide hvad?

• Vis omsorg for familien 
– mød familien med 
forståelse og respekt. 
Tal eksternaliserende

Almengørelse



Interessentanalyse

Nære 

samarbejds-

partnere –

Skal kende 

BRUS

Bør kende til BRUS

Må gerne kende til BRUS



Interessentanalyse

Familiecentret, 

Ungdomscentret, 

Sundhedsplejen,

PPR

Sygedagpenge, 

TUBA

Børn og Unge, 

Mødrehjælpen

Familieambulatoriet, 

Studenterpræsten 



Find barnet

• Gør fagpersoner trygge 
nok til at turde se det 
enkelte barn

• Giv fagpersoner 
redskaber – brug jeres 
rusmiddelcenter

• Arbejd med 
interessentanalyser –
hvem skal vide hvad?

• Vis omsorg for familien –
mød familien med 
forståelse og respekt. Tal 
eksternaliserende

Almengørelse

• Brug almene 
børnefællesskaber –
skolen, klubben, 
daginstitution mv – Brug 
dem gerne systematisk

• Giv mange billeder på 
fænomenet

• Brug film, rollemodeller, 
unge fra målgruppen mv

• Vær parat til at handle på 
det, der kommer frem –
barnet/familien risikerer 
noget ved at stå frem

• Brug web-redskaber som 
fx Mentimeter



Ungepanelet i BRUS

Erfaringskonsulenter

• 25-30 frivillige unge (15-28 år)

Opgaver

• Oplæg, chatrådgivning, blog-

indlæg, interviews, TV/video m.m.

Ungepanelet kan noget særligt

• Anderledes formidling

• Spejling/identifikation (rollemodeller)

• Nedbryde tabu 

• Sikrer relevans



Kender I Mentimeter?

Gå på www.menti.com og skriv koden 42 23 76

http://www.menti.com/


Kontakt

Runa Bjørn – projektleder

rub@aarhus.dk / 41 85 63 82

Hjemmeside: www.projektbrus.dk

Facebook: www.facebook.dk/projektbrus

YouTube: www.youtube.com/projektbrus


