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Barn og rus

veiviser ved
rusproblematikk
i familien

Barn og rus

Denne brosjyren handler om barn som vokser opp i
familier der de voksne har problemer. Tidlig hjelp kan være avgjørende
for barnets trivsel og utvikling.
BARN SOM VOKSER opp i familier med
problematikk som er til hinder for normalutvikling, er sårbare. De har større
risiko enn andre barn for å utvikle psykiske og fysiske helseproblemer, atferdsvansker eller utfordringer i barnehage-/
skolesituasjonen

Hvorfor er det viktig å
handle tidlig?
ERFARING OG FORSKNING viser at hjelpeapparatet bruker for lang tid på å erkjenne at et barn eller en voksen har problemer på grunn av rus.

DET ER I stor grad opp til den enkelte
ansatte å vurdere når og hvordan han
eller hun skal reagere.
EN VANLIG OPPLEVELSE i møte med

alvorlige problemer, er at det er vanskelig å utøve godt skjønn. Vi er redde for
reaksjoner og synes det er vanskelig å
handle. Dette kan være årsaker til at vi
venter for lenge med å ta opp bekymringen med den det gjelder. Vi venter også
for lenge med å ta kontakt med de som
har kompetanse til å hjelpe videre.

Barrierer
SOM HJELPERE KAN vi oppleve barrierer
mot å reagere. Det er vanlig å tenke
at alkoholforbruk tilhører den private
sfære, og at det derfor ikke er naturlig
for andre å stille spørsmål. En annen
barriere for mange ansatte kan være at
de ikke føler seg faglig rustet til å
identifisere rusproblemer, at de
mangler mot til å handle og
kjenner på avmakt.

Det kan være vanskelig å ta opp rusbruk hos voksne.
allikevel er det viktig å snakke om hvordan rusbruk kan
påvirke og har konsekvenser for barns utvikling og
trivsel. Et godt grunnlag for en slik samtale legges
gjennom gode forberedelser og konkrete observasjoner.
Å BLI KONFRONTERT med et rusproblem

kan oppleves stigmatiserende og belastende i en allerede vanskelig situasjon.
Ofte møter vi fornekting og avvisning, noe
som kan bidra til at det er lett å overse problemet. Det er viktig å være respektfull,
tillitsskapende, tålmodig og utholdende.

Målet med samtalen
Målet med den nødvendige
samtalen er å:
Dele bekymringer dere har for
barnet med foreldrene
Skape et samarbeid med
foreldrene for å sikre barnets
utvikling og trivsel
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Veiviser

Den nødvendige samtalen

Sette i gang prosesser som kan
hjelpe barnet og familien
Avklare om det er behov for
ytterligere støtte fra andre instanser

Forberedelser

En bør på forhånd tenke nøye
gjennom hva som bør sies, og

hvordan det skal sies. Følgende må
diskuteres og forberedes:
Hvem skal delta? Det kan være
en fordel å være to personer til
stede under samtalen.
På forhånd lager dere en liste over
punkter det er viktig å få formidlet
under samtalen.
Avtal hvem som sier hva. Avtal
hvem som skriver referat, og hvem
som skal passe på at dere kommer
gjennom alle punktene.
Husk at det er en bekymring dere
skal formidle, ikke en anklage. Dere
skal formidle hva dere har sett som
vekker bekymring. Vis respekt.
Ikke vær fordømmende.

Under samtalen
Pass på at den dere møter også får
komme frem med sitt perspektiv
på saken. Spør om hun eller han
kjenner igjen de observasjonene
dere har gjort. Gi rom for tenkepauser.

Når den som henter barnet i
barnehagen er ruset

Dersom den dere møter blir sint
og fortvilet og kommer i forsvar,
ikke vis motstand. Gi tid til å
reagere. Tål andres reaksjoner,
også sinne. Uttrykk forståelse for
at samtalen kan oppleves som
ubehagelig, og hold fast ved at det
er nødvendig. Når det passer,
vend tilbake til temaet og de
forberedte punktene.
Bli enige om hva dere har avtalt før
dere går fra hverandre.
Skriv et kort referat fra møtet.
ETTER AT SAMTALEN er gjennomført
kan det videre forløpet skje på flere
måter. Dette vil avhenge av hva dere
kom fram til, og hvor alvorlig problemet
er. Det er vanskelig å gi generelle råd
for denne prosessen. Det kan være lurt
å gi den det gjelder noe tid til å tenke
gjennom saken. Dersom det etter en
slik samtale ikke skjer noe, vil antakelig
behovet for nye samtaler melde seg.
NOEN GANGER MÅ vi handle akutt, der
og da. Dersom foreldrene kommer ruset
for å hente i barnehagen, er det ikke
rom for å nøle. Det er viktig at alle
ansatte vet hva de skal gjøre i en slik
situasjon. Her får du en veiviser.

barnirusfamilier.no/
den-nodvendige-samtalen
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ANSVARLIG PÅ AVDELINGEN snakker den som henter barnet på en
direkte og omsorgsfull måte. Dersom styrer, assisterende styrer/fagleder er til stede i barnehagen, skal denne være med på samtalen.
Prøv å oppnå enighet med den foresatte om at en annen nær omsorgsperson skal hente barnet. Skjerm barnet, ved at andre i personalet tar
med barnet ut av rommet der samtalen foregår.
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HVIS DERE IKKE får kontakt med en annen foresatt eller andre omsorgspersoner, må personalet vurdere om den som er ruset er i stand til
å ta vare på barnet, eller om de skal foreslå at barnet holdes tilbake i
barnehagen.
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DERSOM DEN FORESATTE lar barnet være igjen i barnehagen, må
barnevernet varsles slik at de kan ta hånd om barnet. Inntil andre kan
overta, må personalet i barnehagen ta vare på barnet.
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DERSOM DEN FORESATTE ikke er i stand til å ta vare på barnet, men
likevel forlanger å få barnet med seg, må han eller hun bli informert
om at barnehagen tar kontakt med barneverntjenesten eller politiet.
Dersom personalet lar barnet bli med den foresatte, må denne
frarådes å kjøre bil. Hvis han eller hun likevel insisterer på å kjøre bil,
må politiet varsles umiddelbart. Dette må også den foresatte opplyses
om. Personalet skal ikke forsøke å hindre utlevering av barnet fysisk.
Maktanvendelse er politiets oppgave.
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✃

Bekymret for et barn?

Barn og rus

BARNEVERNET KONTAKTES AV styrer, assisterende styrer/fagleder, eller

pedagogisk leder. Hvis ingen leder er til stede, skal likevel øvrig personale kontakte barnevernet.
BARNEVERNET BØR KONTAKTES selv om den foresatte som er ruset godtar

at andre henter barnet. Barnehagen har meldeplikt ved mistanke om rus.

Oppfølging
FORESATTE TIL BARNET må kalles
inn til samtale med barnehagen så
raskt som mulig etter hendelsen for å
drøfte det som skjedde. Formålet med
samtalen er å gi uttrykk for at det å
møte ruset når en henter barn ikke er
akseptabelt. I tillegg må en vurdere
om det er grunn til å søke videre hjelp
for barnet og familien.
Når du kontakter politi eller barnevern, beskriv hva som har skjedd
(dato, klokkeslett, hva ble sagt, hva
ble gjort).

Kontakt
Barnevernet kontaktes frem
til kl. 15.30. Etter kl. 15.30
kontaktes Barnevernsvakten.
LOKALT BARNEVERN

??????
BARNEVERNSVAKTEN, OSLO

22 70 55 80
POLITIET

02800

Barn og rus

Om denne
brosjyren
Kompetansesenter
rus – Oslo (KoRus)
ønsker at ansatte som
jobber med familier
skal føle seg trygge når
det gjelder tidlig
identifikasjon og tidlig
intervensjon ved rusproblemer i familien.

Brosjyren setter søkelys
på tegn og symptomer på
rusproblematikk i familien,
og hva du skal se etter hos
de voksne. Brosjyren viser
også hvordan du kan gå
frem dersom du er
bekymret for et barn.
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Rett til å bli spurt

Hun hadde behov for å bli sett, men fikk sjelden oppmerksomhet. Hun møtte opp i
nattkjole og spiste aldri matpakken sin. Likevel var det ingen som reagerte.
MARIE HELGERUD HAR skrevet boken
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Løvetannbarn som handler om det å
være barn i en familie hvor de voksne
har rusproblemer. Boken er ment
som en oppfordring til at folk
må våge å gripe inn, slik at
barn som er i en liknende
situasjon, får hjelp.

MARIE ER JENTA som ikke ble sett da hun
var barn. Moren drakk og faren tok sitt
eget liv. Da hun var 13 år måtte hun flytte
hjemmefra.
MARIE FORTELLER: «En typisk hverdag
var å komme hjem fra skolen, leke på rommet mitt og vente på middag. Det kunne

ta tid. Mange timer. Jeg husker at jeg alltid
var nervøs når mamma var sløv i øynene og brillene hennes var godt nede på
nesen. Ølboksen stod på kjøkkenbenken».
Noen ganger handlet hverdagen til Marie
om å helle ut øl fra bokser, fordi hun
trodde det ville få mammaen til å slutte å
drikke. «Andre ganger dreide det seg om

at jeg måtte skjule hvordan vi hadde
det. Jeg tenkte ut planer for hva jeg
skulle svare hvis noen spurte. Stort
sett slapp jeg unna spørsmål med det
store smilet mitt. Jeg var alltid blid!»

Ble aldri spurt
«JEG MENER HVER og en har rett

på å bli spurt i enerom om hvordan
man har det. Jeg ble bare spurt om
hvordan jeg hadde det når mamma
og pappa befant seg i samme rom.
Og da svarte jeg selvfølgelig at jeg
hadde det bra».
MARIE VAR EN stille elev, sjenert og
blid. «Jeg vet ikke om skolen i det
hele tatt så at jeg ikke hadde det bra.

Men jeg vet at flere av foreldrene
til mine klassevenninner ga bekymringsmeldinger til skolen».
Er det noen signaler du i dag mener
at voksne i barnehage eller skole
burde reagert på?
«Ingen åpenbare tegn, men selv
mener jeg at det kan være akkurat
det tegnet som burde få en til å
bekymre seg. Jeg kom på skolen i
nattkjole, jeg spiste aldri matpakka
mi. Jeg krevde svært lite oppmerksomhet, og fikk det sjelden. Men jeg
var kanskje en av de som trengte det
mest. Det er jeg lei meg for at de
aldri så. Det har slått tilbake på meg
senere, ved at jeg har mye større
behov enn mange andre for å bli sett,
hørt og tatt vare på», forteller Marie.

Barn og rus
Tegn og symptomer
hos barnet som bør
føre til bekymring:
DET ER VIKTIG å se tegn og symptomer
i sammenheng og over en viss tid. Noen
symptomer er diffuse og vage og vanskelige
å tolke. Likelydende tegn og symptomer kan
også opptre i situasjoner preget av kriser.
Eksempler på dette kan være skilsmisse,
sykdom og dødsfall i familien. Det er
derfor viktig å etablere og vedlikeholde
en relasjon til familien.

Dette er noen tegn hos
barnet som bør føre til
handling:
Blåmerker eller sår av ukjent opphav
Aggressiv eller utagerende adferd
Klager på diffuse smerter i mage, hode
eller underliv – er mye syk
Motorisk uro
Manglende oppfølging fra hjemmet:
dårlig hygiene, påkledning som ikke
pass er til vær, manglende matpakke etc.
Mye fravær
Endret atferd
Konsentrasjonsproblemer
Forsinket språkutvikling
Dårlig kontaktevne, mangel på
		 mimikk, apati
Tristhet eller følelsesmessig ustabil
Ekstremt pliktoppfyllende
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Tegn hos foreldre som bør
føre til bekymring
Rusrelaterte tegn som lukt,
atferdsendring og bortforklaringer
Lar ofte andre hente barnet, unnviker kontakt med personalet,
virker stresset
Deltar ikke på møter eller
arrangementer
Uforutsigbare reaksjoner som
plutselig sinne, tilbaketrekning

Det er viktig å observere foreldrenes kontakt med barnet og
barnets reaksjoner. Tegn i samspillet mellom barn og foreldre:
Er barnet overdrevent klengete /og eller ansvarsorientert
i kontakt med foreldrene?
Virker barnet utrygt?
Er barnet passivt eller stresset i kontakt
med foreldrene?

Når griper jeg inn?

Symptomer og signaler må ses i sammenheng.
Videre kartlegging og oppfølging av barnet må
vurderes ut ifra dette.
BE OM EN samtale med leder. Etter samtalen vurderes det om det fortsatt er grunn til bekymring, eventuelt om det skal kartlegges mer over
en avtalt periode. I lov om barnehager, §22
Opplysningsplikt til barneverntjenesten, står
det at slike opplysninger normalt skal gis av
styrer. I merknadene til loven står det videre
at dette er en saksbehandlingsregel, og
den fritar ikke den enkelte ansatte fra
meldeplikt. Hvis du er bekymret
for et barn, må du ikke vente
med å handle.
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“

Hvis du er bekymret
for et barn, må du ikke
vente med å handle!

DET ER I stor grad opp til den enkelte ansatte i barnehagen
å vurdere når, og hvordan han eller hun skal reagere.

Mange opplever at det er vanskelig å utøve godt skjønn og
venter gjerne for lenge med å ta opp bekymringen med
den det gjelder. Mange venter også for lenge med å ta kontakt med noen som har kompetanse til å hjelpe.

