
Rusmiddelmisbruk i et familieperspektiv.

n Det foreligger et rusmisbruk når bruken av 
rusmidler virker forstyrrende inn på de 
oppgaver og funksjoner som skal ivaretas av 
familien.

n Dette innebærer også hvordan de 
følelsesmessige relasjonene belastes og 
forstyrres av et familiemedlems bruk av 
rusmidler.
(definisjon i Sirius rapport nr.1/2006 om tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer)



DEN SYSTEMISKE MODELLEN

TEORI:
n Symptomet er løsningen for systemets 

overlevelse
n Symptomet har en funksjon:opprettholde en 

balanse mellom stabilitet og forandring innen 
familien



Familien som system

n Når en i familien endrer seg virker dette inn 
på de andre i familien.

n Viktigheten av å se personen du treffer i 
relasjon til andre.

n Relasjonelle spørsmål: Hva ville din kone 
svare til dette? Hvordan ville barna dine tenkt 
om de hørte det du sa nå?



Familien som system.

n Når du jobber med en del av familien (- med 
del mener jeg, for eksempel paret, barnet, 
mor eller far.) arbeider du med hele systemet.



DEN SYSTEMISKE MODELLEN

MÅL:
n Utfordre – forandre familiens 

forestillingsverden
n Hjelpe familien til å finne dets egne løsninger
n Påvirke deres evne til å forandre seg selv



Hva er et rusproblem?

Misbruk av rusmidler oppstår når den som ruser seg 
gjør dette på en slik måte at det får helsemessige og 
sosiale konsekvenser for rusbrukeren og for den 
nærmeste familie og omgangskrets.

(fra brosjyre laget av Rogaland A-senter på slutten av 80-tallet)



Hvem ”eier” rusproblemet?

Det er ikke misbrukeren alene som har rett til og avgjøre om det foreligger 
et rusproblem eller ikke.

Rusmiddelbruk har konsekvenser for alle som lever i misbrukerens nære 
omgivelser. 

Både barn og samlivspartner har rett til å påpeke problemet fra sin 
synsvinkel og få den hjelpen de trenger.

(fra brosjyre laget av Rogaland A-senter på slutten av 80-tallet.)



Barn som pårørende.

n Hvem er de?
n Hvordan ser vi de?
n Hva er vår viktigste oppgave?:

1. Gi tillatelse til å snakke.
2. Bryte tabuet.
3. Snakke om det som har vært hemmelig. Har barnet noen andre det kan snakke med 

om dette?
4. Være oppmerksom på lojalitet.
5. Gyldigjøre barnets historie.
6. Bekreftelse.



Barn som pårørende.

n Parentifisering og hierarkiet som er i ”uorden”. Når 
barnet blir en ”liten voksen”.

n Det var ingen voksne til å fylle rollen derfor måtte jeg 
ta den.

n Søskens ulike roller og opplevelser.



Barn som pårørende.
Sikkerhet.
n Hva hvis det skjer igjen?
n Lurt med en plan.(på leit etter gode 

voksenpersoner)
n Planer som ikke virker.(falsk trygghet)



Hvordan snakker vi med barn 
om rus?

Er det egentlig nødvendig i det hele 
tatt?



Hvorfor snakke med barn?

n Barn forstår som oftest mer enn vi tror. Jeg 
blir ofte fasinert av hvor fantastisk kloke de 
er.

n Barns fantasi om hva som kan være ”galt”
kan ofte bli utrolig dramatiske.

n Barna forteller at de opplevde en lettelse og 
at ting ”falt på plass” når de fikk vite at det 
handlet om rus. 



Hvorfor snakke med barn?

n Barn forstår som oftest mer enn vi tror. Jeg 
blir ofte fasinert av hvor fantastisk kloke de 
er.

n Barns fantasi om hva som kan være ”galt”
kan ofte bli utrolig dramatiske.

n Barna forteller at de opplevde en lettelse og 
at ting ”falt på plass” når de fikk vite at det 
handlet om rus. 



Ok da så snakker vi med barn, men 
hvordan skal vi gjøre det?
n Hvis det er umulig å fortelle hele sannheten legg 

deg så tett opptil som mulig.
n Se for deg at barnet ditt har blitt voksent og de ser 

tilbake på hvordan det var den gangen de fikk vite at 
det handlet om rus. Hva tror du barnet satte pris på, 
hva er det hun eller han vil se tilbake på med en 
positiv følelse.

n Det er viktig at du ikke gjør rus for innviklet, men er 
ærlige og oppriktige med hva det gjør med deg.



Kan ikke bare du fortelle det, når jeg synes 
det er så ubehagelig?
n Viktig at barnet får høre det fra deg. Det er bra for 

barnet å se at du ønsker at de skal få vite om rusen.
n Det kan være fint å ha en utenforstående, behandler 

eller en annen person som du stoler på vil både deg 
og barnet ditt vel, med når du skal snakke med 
barnet ditt om rus. Det kan hjelpe deg (tvinge) deg til 
faktisk å gjøre det. Det kan også hjelpe deg om du 
skulle ”rote” deg litt bort


