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1. Indledning 
 

 

Alkoholproblemer findes udbredt i samfundet, hvilket også betyder, at mennesker 

med alkoholproblemer er en yderst heterogen gruppe i alle samfundslag. 

Alkoholproblemer kan tage sig ud på mange forskellige måder, men har, qua sit 

afhængighedsskabende indhold, for mange karakter af en kronisk, tilbagevendende 

lidelse med en vis cyklisk udviklingsbevægelse, i værste fald som en nedadgående 

spiral. For andre er det ”blot” en ”latent dysfunktionel adfærd”, der kan udløses af 

særlige, velkendte ”trickere”, som derfor søges undgået, og/eller knyttet til en 

særlig periode af deres liv.  

Man er igennem de seneste årtier i stigende grad blevet klar over, at 

alkoholproblemer ikke er et individuelt problem, men i allerhøjeste grad et 

relationelt problem. Det gælder i forhold til konsekvenser såvel som behandling. På 

grundlag af en efterhånden meget omfattende, veldefineret og solid forskning ved 

vi, at alkoholproblemer har konsekvenser; individuelle såvel som relationelle, 

fysiske, psykiske og sociale, for den drikkende part og de pårørende, ikke mindst 

partner, familie og børn, på kort og på lang sigt og sidst men ikke mindst helt 

overordnet på det samfundsmæssige plan.  

Vi ved imidlertid også, at den drikkende og dennes behandling på forskellig vis kan 

påvirkes af familien. At der i det hele taget er tale om en gensidig vekselvirkning, der 

betyder, at den drikkende og familien påvirker hinanden indbyrdes. Ofte vil 

familiemedlemmerne være så ”viklet ind i hinanden”, at det ikke er meningsfuldt at 

tale om årsag og virkning. Som følge heraf vil såvel den drikkende som familien som 

oftest profitere af en samlet familieorienteret behandlingsindsats. 

Vi ved således, at der kan være flere gode grunde til at arbejde relationsorienteret 

med alkoholproblemer: 
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Dels handler det om optimering og effektivisering af alkoholbehandlingen. Familien 

kan nemlig have en både positiv såvel som negativ indflydelse på den drikkende og 

alkoholproblemerne i familien. Derfor kan en behandling, der inkluderer 

familiemedlemmer, være ikke bare gavnlig, men for nogle også afgørende i forhold 

til den drikkendes drikkeadfærd, behandling og tilbagefald. 

Dels handler det om, at familien ofte har selvstændige problemer, der i forskelligt 

omfang kræver behandling, ligesom en forebyggelse af fremtidig problemudvikling. 

Ikke mindst i forhold til børnene, der kan have ganske alvorlige problemer helt ind i 

voksenalder. 

Formålet med nærværende litteraturstudie har været at frembringe den allernyeste 

viden om behandling af familier med alkoholproblemer, idet seneste litteraturstudie 

stammer fra 2006 (Lindgaard, 2006).  

Nærværende litteraturstudie adskiller sig imidlertid på afgørende punkter. Denne 

gang er der således inddraget relateret litteratur fra beslægtede områder, der kan 

bidrage med yderligere viden til feltet. Det drejer sig om litteratur fra individuel 

alkoholbehandling, fra familiebehandlingsområdet mere generelt, og fra psykiatrien 

med specifikt fokus på depressive forældre og deres børn, ligesom neuropsykologi 

og hjerneforskning indgår. Der er også i mindre grad inddraget særlige 

problemstillinger relateret til familien med alkoholproblemer, herunder vold og co-

morbiditet. Derudover har børnene fået et særligt fokus denne gang. Endelig 

beskæftiger forskningslitteraturen sig i stigende grad med forandringsteori og 

spørgsmål om ”hvorfor” og ”hvordan” de evidensbaserede metoder virker, herunder 

specifikke og mere almene aktive elementer relateret til effekt. Dette vil ligeledes 

blive belyst i nærværende litteraturstudie. 

I det foregående litteraturstudie var der tillige et krav om litteratur på evidens-

niveau. Det er der ikke denne gang, hvilket har givet plads til nyere tiltag, der endnu 

ikke har nået et evidensniveau, men som bringer nye interessante muligheder og 

viden i spil.  

Den manglende afgrænsning via evidensniveau har imidlertid også betydet adgang 

til en overvældende mængde af litteratur, der som en pandoras æske er blevet ved 

med at afsløre nye interessante vinkler og metoder. Det har samtidig betydet en 
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lang række, til tider næsten pinefulde, (fra-)valg af spændende litteratur, som bare 

ikke har kunnet finde plads indenfor den begrænsede tidsramme, ligesom de valgte 

områder rummer mange flere pandora-æsker i sig. Bredde og dybde er imidlertid 

søgt afbalanceret, så der er blevet plads til lidt af begge dele. 

 

Procedure/søgestrategi  
 

Litteraturstudiet er udført efter samme procedure som evidens-studiet fra 2006 

(Lindgaard, 2006). Der blev søgt i følgende elektroniske databaser og websider: 

- MEDLINE/Pubmed 

- PsychINFO 

- CINAHL 

- Cochrane 

- EMBASE 

- SST 

- CEMTV 

- NICE 

 

Der blev søgt litteratur løbende fra 2008 til 2012 (januar). Relevante søgeord og 

søgestrenge blev anvendt, ligesom der blev søgt på referencer fra den udvalgte 

litteraturs referencelister. Derudover blev der anvendt kædesøgning for at sikre 

identifikation af yderligere relevant litteratur.   

Til forskel fra det forrige studie er litteraturen i nærværende studie ikke 

nødvendigvis på evidensniveau. Derudover er inddraget litteratur fra beslægtede 

områder, herunder især familiebehandlingsområdet og psykiatrien. Endelig vil 

litteraturstudiet afspejle det aktuelle vidensfelt, der i stigende grad beskæftiger sig 

med forandringsteori og specifikke og mere almene aktive elementer relateret til 

den effektive behandling.  
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Begrebsdefinition  
 

Problematisk alkoholbrug forståes meget bredt. Det vil sige, at der ikke skelnes 

mellem misbrug og afhængighed ligesom det ikke nødvendigvis defineres i henhold 

til diagnosesystemerne ICD-10 og DSM-IV. Eftersom der er tale om et bredere 

perspektiv vil problematisk alkoholbrug også kunne defineres med udgangspunkt i 

familiens subjektive vurdering af problematisk brug.  

Der vil primært være tale om problemer med alkohol. Dog skelner international 

litteratur ikke udbredt mellem alkohol og stof-misbrug, hvilket afspejler, at der kan 

være overlap imellem de to problemstillinger. Litteraturen skal dog som 

udgangspunkt være relevant for alkoholområdet for at blive inddraget. Det afspejles 

imidlertid også i sprogbrugen i litteraturstudiet, der i vid udstrækning vil være 

litteraturen ”tro” og benytte ”misbrug” og ”misbrugeren” når dette er påkrævet for 

at dække hele feltet fra ”alkoholproblemer til stofmisbrug”. Også selvom dette 

anses for at være en uheldig, stigmatiserende retorik.   

Familien defineres forholdsvist bredt. Det vil imidlertid som oftest dreje sig om 

partner og/eller forældre med børn, hvor det er en eller begge voksne, der har 

alkoholproblemer. Som oftest beskæftiger litteraturen sig med ”mandlig partner/far 

med alkoholproblemer”, medens ”kvindelig partner/mor med alkoholproblemer” er 

et mere sjældent om end voksende undersøgelsesfelt. En del af de omtalte 

behandlingsmetoder vil dog være brugbare for alle familiemedlemmer. Kun meget 

sporadisk vil unge med alkoholproblemer blive inddraget, idet denne særlige 

problemstilling vil være for vidtrækkende at inddrage i dette litteraturstudie.  

Børn i familier med alkoholproblemer inddrages sjældent som et direkte mål i 

litteraturen omkring familieorienteret alkoholbehandling. Omfattende litteratur 

beskriver konsekvenser for børn, når deres forældre har alkoholproblemer. Men det 

er som om litteraturen afspejler lovgivning og organisatorisk struktur på 

behandlingsområdet, hvor børnenes tarv som en defineret opgave og ansvar ikke 

hører hjemme på misbrugsområdet. Måske som følge heraf er behandlingstiltag, 

rettet mod børnenes trivsel direkte, forholdsvist få og ringe belyst. Det kan 

imidlertid også skyldes den fejlantagelse, at børnenes trivsel er ligefrem 

proportional med alkoholproblemernes ophør, således at behandling af 
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alkoholproblemet implicit antages at være ensbetydende med børnenes øgede 

trivsel.  

Man overser her, at voksnes alkoholproblemer kan være en mere eller mindre 

kronisk tilstand, med tilbagefald og gentagne behandlingsforløb, ligesom 

alkoholproblemerne ofte vil være problematiske for familien længe før det bliver et 

problem for den drikkende part.  

Man overser også, at børnene (og familien i øvrigt) kan have underliggende, tidligere 

og alvorlige skader, det kræver en specifik indsats for at løse. Som meget vel kan 

være relateret til alkoholproblemet, og dermed også med fordel kan løses i 

alkoholbehandlingsregi. Ligeledes kan børnenes (og familiens) vanskeligheder være 

udløsende for eller fastholdende i forhold til drikkeadfærd. 

 

 

Sammenfattende resumé 
 

Der er sket meget på området omkring ”Familieorienteret alkoholbehandling” siden 

2006. Eksisterende viden er blevet yderligere styrket, ligesom ny viden er kommet 

til.  

Samtidig er der sket et helt afgørende skifte i fokus, idet det ikke længere handler 

om at påvise den familieorienterede alkoholbehandlings effektivitet (berettigelse) i 

forhold til anden behandling, men i højere grad om at nuancere, ikke mindst i 

forhold til målgrupper, samt om hvorledes eksisterende viden og evidens bringes ud 

i praksis. I den forbindelse diskuteres evidensbegrebet og overførbarheden af 

metoder udviklet i kontrollerede forskningsmiljøer med ”rensede” populationer 

uden alvorlige psykiske problemer, og udført af veluddannede, superviserede 

behandlere til mangfoldigheden i ”virkelighedens praksis”. 

Der ses også begyndende kliniske tiltag og forskning med henblik på at øge det 

tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i retning af en mere helhedsorienteret 

indsats. Det gælder især i forhold til familier med børn, familier med vold og 

overgreb, samt i forhold til co-morbiditet, men også helt generelt. Dertil kommer 
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forskning fra tilstødende vidensfelter, herunder neuropsykologien, der bidrager med 

afgørende viden til forandringsforståelse og misbrugsbehandling overordnet samt et 

øget rationale for den familieorienterede indsats specifikt. 

Derudover bevæger forskningen sig i retning af at skabe yderligere forståelse for, 

hvorfor og hvordan effektiv behandling virker bl.a. på baggrund af forandringsteori 

og viden om forandringsprocesser. Herunder hvilke elementer, der er aktive for en 

effektiv behandling, hvilke elementer, der skaber forandring, ikke mindst på lang 

sigt. I den forbindelse også viden om non-specifikke faktorer, f.eks. betydningen af 

den terapeutiske alliance eller behandlernes grad af faglighed og uddannelse.  

Formålet med forskning i forandringsteori og aktive elementer er at nå frem til en 

større forståelse af, hvad det er for aktive ingredienser, der virker i de forskellige 

effektive, evidensbaserede og veldokumenterede metoder. Formålet er at kunne 

eliminere ikke-virksomme elementer og samtidig åbne op for muligheden af at 

kombinere forskellige metoders aktive elementer samt at blive klogere på, hvilke 

elementer, der er fremmende for de mere varige forandringer. Med viden om aktive 

elementer og forandringsprocesser er det håbet at blive endnu bedre til at behandle 

alkoholproblemer til glæde for såvel den drikkende som familien. 

Dermed følger også muligheden for, og kravet om, en integreret, relationsorienteret 

tilgang, hvor den drikkende såvel som familien er i ligeværdigt fokus. Hvor de aktive 

elementer fra de effektive, evidensbaserede metoder er samlet og hvor man kan 

sammensætte lige den model, der er brug for, hvad enten det er en drikkende part 

alene, et voksent (eller ungt) familiemedlem alene, et barn eller hele/dele af 

familien, der skal have hjælp, og hvad enten formålet er familiemedlemmets egen 

trivsel, den drikkendes eller dem alle. Og optimalt set kombineret med al den 

ekspertise og mulighed for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, der er 

nødvendig for at løse opgaven bedst muligt.  

Det betyder imidlertid også, at vidensfeltet igen bevæger sig i retning af et mere 

komplekst felt, hvor der forudsættes gode terapeutiske (og relationelle) evner samt 

et bredt og velfunderet metodegrundlag, som grundlag for at kunne navigere i den 

kompleksitet og omskiftelighed, der præger feltet. 
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På baggrund heraf anbefales det derfor også, at man i fremtidens 

uddannelsesperspektiv skifter fra et ”vælg din favoritmodel” til ”bliv god til og 

passioneret omkring adskillige modeller” (effektive, traditionelle og lovende) sådan 

at man kan arbejde på grundlag af de nyeste forskningsbaserede, multisystemiske 

modeller og integrativt, fleksibelt anvende disse metoder, så feltets kompleksitet og 

mangfoldighed afspejles og klientens behov og ønsker så vidt muligt kan 

imødekommes. 

Derudover bør man i arbejdet med familier med alkoholproblemer også inddrage 

faktorer udover familien, for ikke at fremstå med et forsimplet paradigme til 

forklaring og behandling af det meget komplekse fænomen ”alkoholisme”. I den 

forbindelse efterlyses en udvidelse af fokus til at inddrage såvel mikro som makro 

niveau i forhold til arbejdet med alkoholproblemer.   

En stor mangel i den internationale litteratur er dog stadig børnenes trivsel og 

udvikling i forbindelse med behandling af alkoholproblemer. Voksne pårørende 

optræder i stigende grad, såvel på konsekvensniveau som på behandlingsniveau. 

Således ses en stigende anerkendelse af, at familien (især partner) påvirkes af 

alkoholproblemerne, ligesom familien (især partner) kan bidrage såvel positivt som 

negativt til behandlingen. Men viden om børnenes trivsel, selvstændige 

behandlingsbehov og eventuelle inddragelse i forbindelse med alkoholbehandlingen 

er stadig forholdsvis sporadisk og ringe dokumenteret. Sådan er det til gengæld ikke 

indenfor psykiatrien, hvor der er en del spændende tiltag rettet mod depressive 

forældre og deres børn, som kunne søges overført til alkoholbehandlingen. 

Ligeledes ses veldokumenterede metoder indenfor arbejdet med børn generelt, der 

kunne afprøves og dokumenteres i alkoholbehandlingsregi, herunder en række non-

verbale metoder (f.eks. tegne- og legeterapi). Derudover er der begyndende tiltag i 

forhold til mere indirekte at adressere børnenes trivsel, ved at inddrage 

forældrerådgivning i den familieorienterede alkoholbehandling.   

I den forbindelse bør vi i langt højere grad arbejde forebyggende. Fra omfattende 

forskning ved vi, at mentale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige forstyrrelser kan 

forebygges før de begynder. Fremtidig forskning bør derfor fokusere på at 

dokumentere og udbrede forebyggende indsatser med det formål at reducere 

maladaptiv udvikling, skabe sunde familier og ikke mindst spare penge.  
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Der er også i stigende grad kommet fokus på effektivitet i et økonomisk perspektiv. 

Megen forskning handler om, hvordan man kan gøre behandlingen kortere (og 

dermed billigere), men med det samme udfald. Ligeledes ses forsøg med at udbrede 

behandlingen til gruppe-forløb, således at flere kan behandles samtidigt. I den 

forbindelse er det vigtigt, at effektivitet ikke er snævert knyttet til den drikkende, 

men også til dennes familie, ikke kun handler om drikkeophør, men også om fysisk, 

psykisk og socialt helbred for alle involverede parter, ligesom effektiv behandling 

handler om at skabe varige forandringer på lang sigt.   

Samtidig begynder der at være anerkendelse af, at familier med alkoholproblemer 

udgør en ”økonomisk bombe” i kommunernes økonomi og at økonomiske 

beregninger (cost-benefit og cost-effectiveness) bør være langt mere omfattende og 

systemiske, herunder også indeholde udgifter til skader i pårørendefeltet samt 

økonomi i et tidsperspektiv. 

Endelig ses i international sammenhæng en stigende politisk opmærksomhed og 

retorisk vilje i forhold til familier med alkoholproblemer og behovet for relationelle 

indsatser. Ditte bør dog i langt højere grad følges op af lovgivning samt 

organisatorisk og økonomisk omstrukturering og opkvalificering.  
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2. Problemfeltet 

 

Problemets omfang og karakter 
 

“The experience of living with or having a close relative with a serious alcohol or 

drug problem has been likened to living with other difficulties such as disability or 

terminal illness” (Copello et al., 2010, s. 64)  

Det ligger ikke indenfor dette litteraturstudies undersøgelsesfelt at afdække 

alkoholproblemernes omfang og karakter. Der henvises i stedet til øvrige 

puplikationer, der leverer en mere fyldestgørende udredning (f.eks. Lindgaard, 2011, 

2008), ligesom konsekvenser undervejs vil blive inddraget i det omfang, det er 

relevant i konteksten. Det skal derfor kun kort konstateres, at alkoholproblemer 

estimeres til at være udbredt til ca. 10 % af den danske befolkning (Pedersen et al., 

2004) og vides at have psykiske, somatiske og sociale konsekvenser for: 

- den drikkende (f.eks. Bjerrum, Barfod & Becker, 2010; Andersen & Baumberg, 

2008; Nordstrom & Bodlund, 2008; Flensborg-Madsen et al., 2009; Fergusson, 

Boden & Horwood, 2009),  

- partner (f.eks. Dethier et al., 2011; Leonard & Eiden, 2007; Marshal, 2003),  

- familien (f.eks. Copello et al., 2010; Templeton, 2009; Roberts & McCrady, 

2003)  

- og ikke mindst børnene (f.eks. Hussong et al., 2010; Wales et al., 2009; 

Hussong et al., 2008a; Hussong et al., 2008b; Pagan et al., 2006; Burnett et al., 

2006;  Ohannessian & Hesselbrock, 2004; Velleman, 2004; Kroll & Taylor, 

2003), der ligeledes kan have vanskeligheder helt ind i voksenalder (f.eks. 

Lindgaard, 2005, 2011).  

- Dertil kommer øvrige pårørende (f.eks. Lindgaard, 2011; Moore et al., 2011; 

Svenkerud & Hansen, 2005; Nordlie, 2003)  

- og den generelle samfundsmæssige belastning (f.eks. Copello et al., 2010; 

Velleman, 2010; Ray et al., 2009; Chan, 2003). 
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Rationaler for en familieorienteret alkoholbehandling 
 

”Relationer er forandringsagenter, og den mest effektive terapi er 

kærlighed mellem mennesker” (Perry & Szalavitz, 2011, s. 257) 

 

Udover ovennævnte citat er der faktisk også mere ”videnskabelige”, hardcore 

rationaler for at arbejde familieorienteret baseret på omfattende og solid forskning.  

Ifølge Morgan & Crane (2010) kom det første studie i effektiviteten af 

familieorienteret misbrugsbehandling i 1982 (Stanton et al., 1982). Det viste en 

reduktion i heroin-brug for misbrugere, der havde modtaget ti sessioner strukturel-

strategisk familieterapi (ibid.).  

Edwards & Steinglass (1995) udførte den første meta-analyse og fandt, at 

familieorienteret alkoholbehandling var mere effektivt end individuel behandling i 

forhold til at motivere den drikkende til at starte i, såvel som at fastholde i 

behandling, ligesom den familieorienterede indsats var mere effektiv som 

tilbagefaldsbehandling, og dermed på den lange bane. 

Det største, et systematisk kvantitativt review af 381 kliniske forsøg med over 

75.000 klienter og 99 forskellige behandlingsmetoder (Miller et al., 2003) placerede i 

prioriteret rækkefølge interventioner efter deres evidensbase for effektivitet i 

forhold til behandling af alkoholproblemet isoleret set. Her fandt man to 

relationsorienterede interventioner i top syv; ”Community Reinforcement 

Approach”, CRA (Smith & Meyers, 2004) og ”Behavioral Marital Therapy”, APT 

(O’Farrell & Fals-Stewart, 2006). 

Siden er flere studier i effektiviteten af den familieorienterede behandling og 

familiemedlemmernes særlige rolle kommet til. O’Farrell & Fals-Stewart (2003) 

lavede et systematisk, narrativt review over 38 kontrollerede studier af 

familieorienterede interventioner for alkoholproblemer og konkluderede, at disse 

tilgange var mere effektive ift at hjælpe familierne med at fremme engagementet i 

behandlingen og til at hjælpe den drikkende med drikkeophør. Lignende finder også 

(reviews og meta-analyser af) Finney og kolleger (2007), McCrady & Nathan (2006), 

Klosterman (2006), Copello og kolleger (2006, 2005) m.fl., der ligeledes kan supplere 
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med, at inddragelse af familien hjælper med at fastholde den drikkende i 

behandlingen, øger såvel parforholdets funktion som børnenes trivsel, ligesom den 

familieorienterede indsats er bedre til at fastholde forandringerne over tid. 

Samlet viser forskningen, at familieorienteret alkoholbehandling i højere grad end 

individuel alkoholbehandling kan: 

- motivere den drikkende til at starte i behandling, og tidligere 

- fastholde den drikkende i behandlingen 

- reducere/stoppe alkoholforbrug 

- fastholde forandringer over tid (flere år efter behandling) 

- forebygge tilbagefald 

- reducere alkoholrelaterede problemer (sundhed, vold, kriminalitet) 

- øge trivslen hos familien 

 

 

Ser vi nærmere på, hvordan det kan være, at forskningen afdækker en øget 

effektivitet ved inddragelse af familien finder vi, at der synes at være en form for 

”reciprok kausalitet” i familier med alkoholproblemer. 

 

Familien kan have selvstændige behandlingsbehov: 

På den ene side er der adskillige konsekvenser af alkoholproblemerne. Disse ses bl.a. 

afspejlet i det relationelle felt bestående af parforholds-, forældre- og 

familieproblemer (ringe kommunikation og problemløsning, skænderier og 

økonomiske stressorer), såvel som i det individuelle felt (psykisk og fysisk). Disse 

skader ”opløses” ikke nødvendigvis automatisk ved alkoholproblemernes (til tider 

midlertidige) ophør.  
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Familien kan have positiv/negativ indflydelse på alkoholadfærd/behandling: 

På den anden side ser denne relationelle dysfunktion ud til at skabe en dyade og 

familiekontekst som kan udløse og forstærke alkoholadfærd, samt reducere 

behandlingseffekt og tilbagefald efter behandling. For eksempel kan 

alkoholproblemerne udgøre en stabiliserende faktor for familiens funktion 

(Whisman et al., 2006; Testa & Leonard, 2001). Fjernes denne stabiliserende faktor 

(uden at noget sættes i stedet), opstår kaos og yderligere dysfunktion i familien. Her 

kan familien altså ligefrem komme til at modarbejde en adfærdsændring for at 

bibeholde/genoprette stabilitet i familiens interaktion. Derved opstår en slags ond 

cirkel, hvor det ene fører det andet med sig og dermed fastholder den negative 

udvikling/situation. Samtidig kan familien reducere alkoholadfærd og øge 

behandlingseffekt, ikke mindst i et længere tidsperspektiv1 (Roberts & McCrady, 

2003; Moos & Moos, 1984; Moos, Finney & Gamble, 1982), ligesom tilstedeværelsen 

af social støtte ved behandlingsstart øger chancen for, at den drikkende forbliver i 

behandlingsforløbet (Dobkin et al., 2002). Med andre ord vil positive relationer 

kunne øge chancen for, at den drikkende bliver og forbliver ædru. 

 

Familieorienteret alkoholbehandlingen retter sig derfor imod  

1) at reducere/eliminere alkoholadfærd og styrke familiens belønning af den 

drikkendes indsats for at ændre adfærd 

2) at forbedre familiens interaktions-mønstre i retning af mere lang-tids stabil 

afholdenhed, herunder reducere individuelle skader 

 

Således at der opnås en positiv cirkulær proces, hvor begge forhold udvikles.  

 

 

 

                                                           
1 Der hvor behandlingssystemet slipper og familien selv tager over. 
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Rationale for inddragelse af partner 

 

Det er især i forhold til partner, at den reciprokke kausalitet gør sig gældende, ikke 

mindst fordi ansvaret for familiens trivsel og udvikling ligger i voksen-sfæren.  

Omfattende litteratur (bl.a. reviews) viser, at parforhold med misbrug ofte er 

karakteriseret ved omfattende parforholdsproblemer, f.eks. gensidig utilfredshed 

med parforholdet, ustabilitet og brud, verbale og fysiske aggressioner, seksuelle 

problemer, samt fysiske, psykiske og seksuelle overgreb (f.eks. Dethier et al., 2011; 

Lindgaard, 2011; Leonard & Eiden, 2007; Marshal, 2003). Disse vanskeligheder 

afspejles tillige på det individuelle plan, hvor parterne ofte hver især vil være præget 

af fysiske, psykiske og sociale problemer (ibid.). Også generelt ses problemer i de 

nære relationer til den drikkende (Moore et al., 2011), om end det især gælder for 

partner, kvinder og /eller familiemedlemmer, der bor sammen med den drikkende 

part (Benishek et al., 2011). Dette stemmer nogenlunde overens med en dansk 

undersøgelse (Lindgaard, 2008; 2011) der viste, at partner til en alkoholmisbruger er 

mindst ligeså belastet som den drikkende. Undersøgelsen viste også, at ”partner” er 

den blandt de pårørende, der er mest belastet, skarpt fulgt af ”de voksne børn”. 

Dernæst følger ”forældre”, ”tidligere partner”, ”søskende”, ”venner” og ”kolleger” 

(ibid.).  Et longitudinelt studie af Cranford og kolleger (2011) viste, at det på den 

lange bane (efter 9 år) især havde konsekvenser for parforholdets kvalitet, når det 

var kvinden, der havde alkoholproblemer.  

Samtidig angives ægteskabelige problemer også som hovedårsag til tilbagefald 

(Epstein & McCrady, 2002). Modsat associeres velfungerende parfunktioner med 

øget afholdenhed (Maisto et al., 1998; O’Farrell et al., 1998), positive 

behandlingsudfald (Moos & Moos, 1984; Moos, Finney & Gamble, 1982), ligesom 

par- og familieproblemer ledsaget af succesfuld problemløsning har vist sig at forøge 

den drikkende parts chancer for at genoptage afholdenhed efter tilbagefald (Maisto 

et al., 1995). 

Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at man ikke altid kan antage, at 

alkoholproblemerne kom først og dernæst forårsagede parforholdsproblemer 

(Marshal, 2003). Det kan faktisk også være omvendt, om end alkoholproblemerne 

som oftest vil forstærke eksisterende problemer.  
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Således ser vi også helt generelt, at par-problemer har stor indflydelse på oplevelsen 

af trivsel (Fincham & Beach, 1999), hvor problemer i samlivet relateres til en øget 

forekomst af psykiske og somatiske problemer, herunder vold, misbrug og mistrivsel 

blandt børnene (Snyder et al., 2006; Johnson, 2003; Christensen & Heavey, 1999). 

Individer med alvorlig somatisk sygdom, depression eller angst har ofte også 

problemer i parforhold og familie, formodentlig fordi sådanne individuelle 

problemer belaster parforholdet, samtidig med at parforholdsproblemer kan 

forstærke eller udløse depression og angst (Whiffen, 2005).  

Der konstateres således en gensidig relation mellem par- & familieproblemer og 

somatiske & psykiske problemer. Det anbefales derfor, at man i arbejdet med 

somatiske og psykiske problemer, herunder alkohol og stofmisbrug, er opmærksom 

på eventuelle problemer i parforhold og familie (Beach & Kaslow, 2006), ligesom 

man i arbejdet med problemer i parforhold og familie må være opmærksom på 

somatiske og psykiske problemer, herunder misbrug (Papp et al., 2007).    

Det er interessant, at den drikkende i nogle undersøgelser angiver ikke at opleve 

ægteskabelige problemer udover normal-området (Vedel, Emmelkamp & Schippers, 

2008; O’Farrell and Birchler, 1987). Det kan muligvis forklares ved, at alkohol 

anvendes som en dæmper på at mærke problemer I parforholdet, ligesom 

benægtelsen af problemer kan være et forsvar mod skyldsfølelse. Endelig viser 

neuropsykologisk forskning, at hjerneforandringer som følge af langvarigt, massivt 

alkoholindtag, netop kan give benægtende adfærd samt vanskeligheder med 

opmærksomhed, selvindsigt og empati (f.eks. Yücel et al., 2007).  

Hvorom alting er, ser vi, at parforholdsproblemer (hvad enten de er udløst af 

alkoholproblemer eller ej) skaber stress, og at dette for nogle kan udløse eller øge 

deres alkoholindtag (Whisman et al., 2006; Testa & Leonard, 2001). Parforholdet kan 

således være en katalysator for at opretholde eller ødelægge forpligtelsen til 

afholdenhed ved at skabe et ”feed-back loop” fra parrets dysfunktion til 

alkoholmisbrug. Der ses således en tydelig gensidig påvirkning mellem partner og 

den drikkende, i forhold til begges funktionsniveau, deres indbyrdes relation og i 

forhold til behandling af alkoholproblemerne. 
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Rationale for inddragelse af børn 

 

Særligt interessant er det at undersøge, hvordan vanskeligheder i voksensfæren, 

individuelt såvel som de voksne imellem, kan tage kræfter fra forældrerollen og 

ansvaret for familiens funktion og dermed forplante sig til børnenes trivsel og 

udvikling. I den forbindelse fandt Kachadourian og kolleger (2009), at fars 

alkoholmisbrug havde konsekvenser ikke bare for parforholdets kvalitet, men også 

for forældreevne, defineret ved forældrenes varme og sensitivitet i forhold til deres 

børn. Børnene kan således dels være udsat for øget belastning, dels reduceret 

omsorg og støtte og dels manglende rollemodeller for adækvat problemløsning. 

I forhold til børnene ligger også den helt særlige mulighed at forebygge skader, 

hvilket er særligt vigtigt netop på grund af børns igangværende udvikling. 

Den seneste ”National Comorbidity Survey” (USA) viser, at belastende hændelser i 

barndommen forklarer næsten 32 % af de psykiatriske lidelser i voksenbefolkningen 

og en endnu højere andel (44 %) af lidelser med start i barndommen (Green et al., 

2010) og som sådan er en af de største risikofaktorer for stress-relaterede 

patologier, såsom depression (Oomen et al., 2010). Udsættes man for flere episoder 

af tidlig stress øges risikoen for psykisk sygdom og somatiske forstyrrelser signifikant 

(Enoch, 2011; Anda et al., 2007, 2006, 1999; Cutrona et al., 2005; Pirkola et al., 

2005; Lindgaard, 2005, 2002; Chapman et al., 2004; Dong et al., 2004; Edwards et 

al., 2003). F.eks. havde voksne med mere end seks stressende barndomsoplevelser 

større sandsynlighed for at dø 20 år tidligere end dem uden sådanne oplevelser 

(Anda et al., 2009; Brown et al., 2009). En anden faktor er graden og karakteren af 

den eller de enkelte stress-oplevelser (Enoch, 2011). Dertil kommer en række 

medierende og modererende faktorer, herunder bl.a. timingen i forhold til barnets 

udviklingstrin, barnets iboende sårbarhed, samt støttende forhold i familien og 

øvrigt socialt netværk, herunder forældreevner (Enoch, 2011; Kaplow & Widom, 

2007; DuMont et al., 2007; Lansford et al., 2006). 

Unge og voksne som har oplevet tidlig livs-stress viser tillige øget forekomst af 

maladaptiv adfærd, herunder alkoholafhængighed (Enoch, 2011; Pilowsky et al., 

2009; Lindgaard, 2005, 2002; Nelson et al., 2002), stofmisbrug (Enoch, 2011; Bailey 

& McCloskey, 2005), spiseforstyrrelser (Rayworth et al., 2004; Lindgaard, 2005, 
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2002) og selvskadende adfærd eller selvmord (Lindgaard, 2005, 2002; Dube et al., 

2001; Paolucci et al., 2001). Faktisk kan forskellige former for tidlig modgang 

forklare 67 % af risikoen for selvmord i befolkningen (Dube et al., 2001).  

Samtidig viser undersøgelser, at hvis børnene kommer fra familier med 

alkoholproblemer er de i højere risiko for ovennævnte forhold sammenlignet med 

børn fra familier uden alkoholproblemer (Milne et al., 2009; Lindgaard, 2005, 2002; 

Lieberman, 2000; Jarmas & Karzak, 1992; Williams & Corrigan, 1992). F.eks. er 

risikoen for egne alkoholproblemer og/eller andet misbrug op til ti gange højere 

blandt børn fra alkoholfamilier (Lieberman, 2000). Desuden ser det ud til, at når de 

udvikler misbrug, er det af voldsommere karakter (Milne et al., 2009; Nielsen et al., 

2000), indtræder tidligere (Velleman & Orford, 1999), og oftere er ledsaget af andet 

misbrug og flere fysiske og psykiske problemer end blandt alkoholmisbrugere, der 

ikke er vokset op i en familie med alkoholproblemer (Milne et el., 2009; Nielsen et 

al., 2000).  

Ifølge nyeste antagelser, skal ovennævnte adfærd ses som maladaptiv mestring i et 

forsøg på at lindre eller afbøde for ubehag/lidelse, på trods af den negative 

feedback dette afføder (Pechtel & Pizzagalli, 2011), formodentlig som en delvis følge 

af kognitive og affektive funktionsskader (ibid).    

En efterhånden imponerende række undersøgelser af tidlig livs-stress finder nemlig 

ganske interessante forbindelser mellem tidlig stress i livet og senere skader i de 

kognitive og affektive funktioner (belønningssystemet, forarbejdning af sociale og 

affektive stimuli, følelsesregulering). Især skader i de affektive funktioner ser ud til 

at bestå mange år efter stress-faktorerne er ophørt, ligesom de ser ud til at øge 

risikoen for senere psykopatologi (Pechtel & Pizzagalli, 2011). Især amygdala er 

sensitiv overfor tidlig livs-stress (Pechtel & Pizzagalli, 2011; Tottenham & Sheridan, 

2010). Til gengæld ses også en vis grad af ”plasticitet” og ”restitution” i de kognitive 

funktioner ved stress-faktorens ophør (Pechtel & Pizzagalli, 2011; Nelson et al., 

2007).  

Derfor er det så vigtigt, at arbejde såvel forebyggende som intervenerende i forhold 

til allerede opståede skader i relation til børn i familier med alkoholproblemer. Dels 

for at minimere belastningen af børnene, dels for at lære børnene hensigtsmæssige 

mestringsstrategier og dels for at reducere allerede opståede skader.  
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En interessant undersøgelse i denne sammenhæng fandt, at selv mindre alvorlig 

grænseoverskridende adfærd fra forældre i en kontekst af i øvrigt høj grad af 

støttende adfærd, stadig kan have negativ indflydelse på unge voksnes funktion 

(Nicholas & Rasmussen, 2006). Især emotionelle overgreb er vigtige at bemærke, 

ikke mindst i praksis. Det kunne tænkes, at forældre, som er klar over de skadelige 

konsekvenser af fysiske og seksuelle overgreb, faktisk ikke er klar over, at de 

emotionelle overgreb, de foretager på deres børn, kan være mindst ligeså skadelige 

(ibid.).  

Problemet kan være at få øje på og adgang til børnene. At børnene i vid udstrækning 

ikke opdages, negligeres eller symptombehandles andre steder i systemet. Ved at 

arbejde familieorienteret får vi imidlertid mulighed for i højere grad at kunne få øje 

på dem og kunne handle; tidligere, mere målrettet og årsagsbestemt, hvorved 

børnenes problemudvikling i større eller mindre grad kan forebygges. Især hvis 

henvendelse i alkoholrådgivningen ikke er betinget af den drikkendes erkendelse, 

men kan ske (måske længe før) på foranledning af en pårørende, der kan være 

bekymret for såvel den drikkende som eventuelle børn. I den forbindelse er det 

vigtigt også at bemærke, at børnene kan have varige, behandlingskrævende skader, 

som følge af forældrenes alkoholproblemer helt ind i voksenalder, samt at nogle af 

børnenes vanskeligheder først bliver tydelige ved indgangen til eller i voksenalderen. 

Derfor bør også unge og voksne børn kunne inddrages i behandlingsøjemed. 

 

 

Rationale for inddragelse af hele familien 

 

Der kan være tilfælde, hvor det kan være fordelagtigt at inddrage hele familien i 

behandling. Det kan være som et selvstændigt tilbud eller som et supplement til 

anden behandling. Som det vil fremgå af et senere kapitel om behandlingsmetoder 

er der ikke de store kliniske erfaringer og dokumentation for denne tilgang.  
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Rationale for inddragelse af de pårørende uafhængigt af den drikkende 

 

Udover ovennævnte tilgange, hvor familien kan inddrages sammen med den 

drikkendes behandling, kan der også være brug for tilbud uafhængigt af den 

drikkende. Det gælder i de tilfælde, hvor den drikkende ikke ønsker behandling, eller 

måske har afsluttet sin behandling. Eftersom de pårørende kan have selvstændige 

skader bør disse kunne afhjælpes i alkoholbehandlingsregi, hvor ekspertisen er til 

stede og om nødvendigt kan kombineres med et tilbud til den drikkende. 

 

 

 

Særlige problemstillinger   
 

I forhold til alkoholproblemer i familien er der ligeledes en række særlige 

problemstillinger, der har indflydelse på problemernes omfang og karakter, ligesom 

de stiller særlige krav til behandlingsindsatsen. Et udvalg af disse vil blive belyst 

nærmere nedenfor. Det gælder især i forhold til tilstedeværelsen af øvrig belastning 

og social støtte, psykiske lidelser, vold og børn. Derudover ses selvfølgelig også 

andre problemstillinger, der imidlertid ikke eller yderst ringe er belyst i litteraturen, 

f.eks. mødre med alkoholproblemer, fraskilte forældre med alkoholproblemer og 

deres børn samt alkoholproblemer i familier af anden etnisk herkomst end dansk.   

 

 

Den sociale kapacitet – intern og ekstern støtte/belastning 

 

Især internt i familien, men også social støtte/belasting i mere bred forstand, kan 

have afgørende betydning for den drikkende part og dennes behandling. Vi ved 

således, at der er tale om en ligefrem proportionel sammenhæng, hvor harmoni og 

social støtte hænger sammen med positivt behandlingsudfald, medens konflikt, 
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stress og fravær af støtte hænger sammen med negativt behandlingsudfald (f.eks. 

Dobkin et al., 2002; McAlpine et al., 2001; McCrady & Epstein, 1996). 

En del behandlingsmodeller bygger på inddragelse af ikke bare familien, men også 

social støtte og netværk i bredere forstand, bl.a.: 

- CRA og CRAFT 

- ”Social Behavior and Network Therapy”, og andre netværksmetoder 

- 12-trinssystemet og selvhjælpsgrupper i AA-regi 

Til dette område hører også graden af øvrig belastning i individets livssfære, såsom 

arbejdsløshed, økonomiske problemer, skilsmisse samt psykiske og somatiske 

lidelser, herunder handicaps, det gælder hos den drikkende såvel som blandt de 

nærmeste. 

En særlig problemstilling er når der, udover alkoholproblemerne, er andet misbrug, 

herunder nerve-sovemedicin, stoffer og gamling samt hvis også partner har alkohol- 

og/eller andet misbrug. Langt de fleste relations- og familieorienterede 

behandlingsmetoder tager udgangspunkt i en ikke-misbrugende partner med en vis 

grad af støtte-potentiale. 

Medierende og modererende faktorer i denne sammenhæng er individuelle 

mestrings-kompetencer, der bl.a. har indflydelse på evnen til at takle modstand og 

stress, samt individuelle sociale evner, der har betydning for evnen til at bede om og 

modtage hjælp. 

Det er derfor vigtigt at afdække muligheder og belastninger i den sociale kapacitet i 

det enkelte individs sfære. På baggrund heraf kan der arbejdes på at inddrage 

eventuel social støtte samt eliminere, reducere og/eller løse eventuel belastning 

samt undervises i strategier til mestring af modstand.  
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Co-morbiditet 
 

En særlig problemstilling er når alkoholproblemer og psykiske lidelser optræder 

samtidig, idet en sådan co-morbiditet komplicerer behandlingen betragteligt, gør 

det mindre sandsynligt, at klienten gennemfører behandlingen, og øger risikoen for 

tilbagefald (Mulsow, 2007). Ligeledes ses øget pres på det sociale netværk omkring 

klienten, ikke mindst på klientens familie, der også tidligere falder fra, hvorfor tidlig 

indsats bliver særligt vigtigt ved co-morbiditet. Samtidig viser det sig, at netop 

familien kan gøre en særlig indsats i forhold til de dobbeltbelastede (ibid.). En 

afdækning af sameksisterende psykiske vanskeligheder og/eller lidelser er derfor 

absolut påkrævet. 

 

I et så vanskeligt behandlingsfelt, som når alkohol og psykiske lidelser optræder 

simultant, er det vældig interessant, at familie og relationsorienterede indsatser har 

vist sig særligt effektive, om end evidensen på området endnu er i sin vorden 

(Moore, 2005). Mueser & Fox har udviklet en behandlingsmodel ”Family 

Intervention for Dual Disorders” (FIDD), der særligt henvender sig til de dobbelt-

belastede og deres familier (Mueser et al., 2009; Mueser et al., 2003; Mueser & Fox, 

2002). Formålet er meget lig formålet med familieorienteret alkoholbehandling; at 

reducere stress i familien og inddrage familien i forhold til tidlig indsats samt i 

afdækning og opsporing af tilbagefaldsfaktorer. Dette bl.a. ved psykoedukation samt 

udvikling af specifikke færdigheder, herunder mestringsstrategier og motiverende 

samtaleteknik i forhold til at kunne påvirke den dobbeltbelastede person til at gå i 

behandling, når dette er påkrævet.    

Derudover ses antagelser i litteraturen indenfor henholdsvis familieorienteret 

misbrugsbehandling og familieorienteret behandling for psykiske lidelser, om at 

disse ligeledes er effektive for dobbelt-belastede (Moore, 2005; Mueser & Fox, 

2002). Således fremkommer Moore med følgende familieorienterede 

behandlingsmodeller til dobbelt-belastede, heraf de fleste fra henholdsvis 

familieorienteret behandling for psykiske lidelser og familieorienteret 

misbrugsbehandling (1-4), ligesom flere er evidensbaserede (dog ikke ift. 

dobbeltbelastede, men i forhold til hver sit behandlingsfelt):   
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1. Familie psykoedukationsprogrammer (McFarlane et al., 2003; McFarlane et 

al., 1995; Hogarty et al., 1991) 

2. Adfærdsterapeutisk par- og familieterapi (Fals-Stewart & O’Farrell, 2003; 

Epstein & McCrady, 1998) 

3. Community reinforcement approach - CRA (Mayers et al., 2011; Roozen et al., 

2004) 

4. Community reinforcement and family training - CRAFT (Meyers et al., 2011) 

5. Netværksterapier for dobbelt-belastede (Galanter et al., 2002; Miescher & 

Galanter, 1996; Franco et al., 1995)  

6. Family intervention for dual disorders – FIDD (Mueser & Fox, 2002). 

 

 

 

Vold i familier med alkoholproblemer 

 

Den familieorienterede tilgang har medført et øget fokus på de øvrige dysfunktioner 

i familien udover misbrug, herunder også voldelig adfærd. Samtidig er tendensen 

generelt, at vold ikke længere er et privat anliggende, men også et 

samfundsmæssigt sundhedsproblem, der inkluderer såvel behandlings- som 

juridiske perspektiver. 

Amerikanske surveys viser en generel forekomst af voldelig adfærd i parforhold på 

15-20 % (Schafer et al, 2002; 1998). Ser vi derimod på par med misbrugsproblemer 

er tallet et ganske andet. Ifølge nyere meta-analyser er der signifikant sammenhæng 

mellem alkohol/stofmisbrug og partner-vold, hvor helt op til 60 % af misbrugende 

mænd og kvinder med partner rapporterer mindst én voldelig hændelse mod 

partner indenfor det sidste år (Foran & O’Leary, 2008; Moore et al., 2008; 

Klosterman, 2006; Easton et al., 2000).   

 

 

Hønen eller ægget - sammenhæng mellem alkohol og vold 

 

Vigtigt for at forstå sammenhængen mellem alkohol og vold er diskussionen af årsag 

og virkning. Grundlæggende tænkes vold i parforholdet at være et resultat af flere 
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sociale, biologiske og psykologiske interagerende faktorer, afhængig af tid og sted 

(Cowell & Burgess, 1996). Alkohol er således blot en blandt mange faktorer. 

Problemet i den forbindelse er, hvilken rolle alkohol spiller. Vi ved, at den ofte 

optræder i forbindelse med vold, men ikke om den er den egentlige udløser for vold, 

eller blot en ”undskyldning”, ligesom alkohol både kan virke som en reducerende 

såvel som forstærkende faktor for vold.    

Forståelsen af alkohols rolle i sameksistensen af alkohol og vold er afgørende for 

valget af behandlingstilgang. Hvis alkohol menes at være udløser for og/eller 

medvirkende årsag til vold, vil en indsats i forhold til alkoholproblemet være oplagt. 

Men hvis alkohol blot er én blandt mange faktorer, og måske endda har en 

dæmpende funktion i forhold til voldsadfærden, kan en reduktion af 

alkoholproblemet i bedste fald være formålsløst og i værste fald direkte farligt for 

familien.  

Derfor er det helt afgørende i arbejdet med alkohol og vold, at det indledningsvist 

afdækkes om der er tale om sameksisterende alkohol og vold samt hvilken rolle 

alkohol spiller i forhold til voldelig adfærd. Dernæst, at det er tydeligt, hvilken 

behandlingsindsats, der knytter sig til de forskellige situationer. 

 

 

Behandling af alkohol og vold 

 

Der savnes i den grad behandling, der adresserer sameksisterende misbrug og vold. 

Ikke desto mindre må såvel misbrugsbehandling som behandling til vold i familien 

forholde sig til netop sameksistensen. Desværre viser undersøgelser, at man 

sjældent afdækker forekomsten af partnervold i alkoholrådgivningen (Christensen, 

2010; Klosterman, 2006).   

Til gengæld har undersøgelser af Adfærdsterapeutisk parterapi vist sig at have 

positiv effekt i forhold til at reducere både misbrug og partnervold, også selvom 

partnervold ikke var et eksplicit mål for behandlingen (O’Farrell et al., 2004; 

Schumacher et al., 2003; Fals-Stewart & O’Farrell, 2003; O’Farrell et al., 2003), 

ligesom det har vist sig fordelagtigt med par-behandling i grupper (Dunford, 2000). 

Lignende resultater ses blandt kvinder med sameksisterende misbrug og voldelig 

adfærd (Stuart et al., 2002).  
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Dette kunne altså støtte den antagelse, at misbrugsbehandling er en vigtig faktor i 

behandlingen af sameksisterende misbrug og partnervold. Men det kan ikke stå 

alene, idet også andre faktorer ser ud til at spille ind, herunder parrets 

kommunikative evner og konfliktløsningsstrategier (Klosterman, 2006).    

Til gengæld ser evidensen for behandling direkte rettet mod partnervold noget 

broget ud, gående fra ingen effekt (Babcock et al., 2004) til moderat effekt (Gondolf, 

2004). Problemet med ineffektiv volds-behandling er helt særligt, idet partner, der 

tror den voldsudøvende part er i behandling, kan sætte sig selv og eventuelle børn i 

en farlig situation, i den tro, at problemet er ”løst” eller ”under kontrol”. Et andet 

problem er også, at der ikke er inkluderet alkoholbehandling, og at man derfor 

risikerer, at de tillærte nye strategier ”glemmes” i det øjeblik virkningen af alkohol 

indtræder. Ikke mindst derfor er det vigtigt også at adressere alkoholproblemerne i 

behandlingen. 

 

Blandt de mest kontroversielle behandlingstilgange ved partnervold finder vi de 

partner-involverende terapier. Disse kan endda ses omtalt som ”upassende”, 

”ineffektive”, ”uetiske” og ”potentielt farlige” (Zubretsky & Knights, 2001). Sådanne 

udsagn bygger dels på, at ansvaret kan blive delt mellem parret, når partner 

involveres i behandlingen, sådan at den voldsudøvende part ikke tager det fulde 

ansvar for sin aggressive adfærd, og dels at parterapi indebærer kommunikation om 

svære, relationelle problemstillinger, der kan udløse konflikt og som følge heraf 

voldelig adfærd.  

Fortalere for partner-involverende behandlingsmetoder påpeger til gengæld 

fordelene (Holtzworth-Munroe et al., 2003). Helt grundlæggende virker det logisk at 

arbejde med parforholdet, eftersom parforholdsproblemer netop er en meget stærk 

prædiktor for partner-aggressioner (Pan et al., 1994). Når begge parter deltager, kan 

man også få et mere nuanceret billede på parrets situation, frem for når kun den 

voldsudøvende part deltager. Det skaber også et mere sikkert miljø for netop at tale 

om svære problemer parret imellem, i stedet for at de bringes op, når parret er 

alene, ligesom det giver mulighed for sammen at lære og træne specifikke 

kommunikations- og konfliktløsningstrategier. Endelig giver partner-involverende 

terapier mulighed for grundlæggende at arbejde med mere langtidsholdbare 

ændringer i parforholdet. En indikator for at anvende partner-involverende terapier 
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ser netop også ud at være, at parret vil hinanden og ønsker at arbejde på en fælles 

fremtid. Det gælder i forhold til partner-vold såvel som misbrug (Edwards & 

Steinglass, 1995). 

 

Et eksempel på partner-involverende behandling er Adfærdsterapeutisk parterapi. 

Denne tilgang har samtidig omfattende evidens for såvel klinisk som økonomisk 

rentabel effekt (f.eks. Falst-Stewart et al., 2005; Klosterman et al., 2005), også 

relateret til reduktion i partner-vold (O’Farrell et al, 2004; O’Farrell et al., 1999; 

Chase et al., 2003; Fals-Stewart et al., 2002; O’Farrell et al., 2000).  

Der hvor Adfærdsterapeutisk parterapi adskiller sig afgørende i forhold til individuel 

behandling er ved, at den ikke udelukkende bygger på afholdenhed som den 

primære mekanisme i forhold til ikke-voldelig adfærd, ligesom den (meget realistisk) 

erkender risikoen for tilbagefald i drikkeadfærden. Derfor undervises ikke-drikkende 

partner i at spotte ”farlige situationer” samt specifikke coping-strategier og 

hensigtsmæssig adfærd til at henholdsvis undgå eller takle disse situationer 

hensigtsmæssigt.  

Netop denne specifikke kvalitet fremgår af et studie af Fals-Stewart (Klostermann, 

2006). Her blev Adfærdsterapeutisk parterapi sammenlignet med henholdsvis 

individuel behandling og en par-behandling byggende på psykoedukationelle 

elementer. Hvor de tre tilgange var lige effektive til reduktion af vold ved 

afholdenhed, var adfærdsterapeutisk parterapi den eneste, der også havde effekt på 

reduktion i partnervold, når partner drak, hvilket kan være ganske afgørende for 

familien (ibid.).  

 

 

Vold - Familie og børn 
 

Konsekvenser af sameksisterende alkohol og vold for familie og børn er heller ikke 

voldsomt afdækket. Det gælder i forhold til forskning og afspejles i klinisk praksis. 

Det til trods for, at der er signifikant evidens for, at det har alvorlige konsekvenser 

for samtlige implicerede parter, ikke mindst børnene, også selvom de ”bare” er 

vidne til forældremisbrug og/eller partnervold (f.eks. Armour et al., submitted; Holt 
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et al., 2007; Sachs-Ericsson et al., 2007; Springer et al., 2007; Kendall-Tackett, 2004; 

Lindgaard, 2002).  

I stedet centrerer viden og klinisk praksis sig om vold og overgreb i familien, hvor 

fokus på sameksisterende misbrug kun sjældent inddrages. I den forbindelse savnes 

tillige forskning, der skelner mellem og sammenligner forskellige typer af overgreb 

(neglect, fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb), om de er enkeltstående, 

situationelle eller gentagne hændelser samt om der er flere tilstede på én gang 

(Armour et al., submittet; Christoffersen et al., submittet). 

 

 

Fædre i behandling for alkohol og vold 

 

Eftersom der er en overvægt af mænd med misbrug, og dermed også kan formodes 

at være en overvægt af mænd med sameksisterende misbrug og voldelig adfærd, 

bliver det særlig interessant specifikt at se på fædre og deres børn.  

Traditionelt i forhold til børns trivsel og udvikling er det mødrene, der er i fokus i 

forskning og psykologisk teori.  Indenfor de seneste årtier er der imidlertid også 

dukket forskning op i forhold til fædres rolle i børns udvikling (f.eks. Lamb, 2004; 

Hobson, 2002; Marsiglio et al., 2000; Pruett, 1983). Desværre ved vi endnu ikke så 

meget om fædre med sameksisterende misbrug og voldelig adfærd og hvorledes 

dette påvirker deres rolle som far og deres børns trivsel. Dette ser vi også afspejlet i 

klinisk praksis, hvor fædrenes rolle sjældent er i fokus i misbrugsbehandling eller i 

behandling for partner-vold, ligesom der sjældent ses en koordineret 

behandlingsindsats mod sameksisterende misbrug og vold (Stover et al., 2011; 

Schumacher et al., 2003). 

En undersøgelse om fædre med co-morbid misbrug og partnervold viste dog, at en 

stor del af fædrene godt var klar over, at deres voldelige adfærd havde negative 

konsekvenser for deres børn (Rothman, Mandel og Silverman, 2007). En anden 

undersøgelse viste, at fædrene oplevede øget forældre-stress, følte mindre 

forældre-kompetence, og ikke havde nogen at spørge om råd og vejledning relateret 

til forældrerollen (Baker, Perilla, Norris, 2001).   
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Stover og kolleger (Stover et al., 2011) undersøgte i et randomiseret studie 

faderrollens betydning i forhold til to forskellige behandlingstyper, henholdsvis en 

kognitiv, adfærdsterapeutisk behandlingstilgang rettet mod både misbrug og 

partner-vold og en tolv-trins tilgang (ibid.). De fandt, at der var signifikant 

sammenhæng mellem faderrollen og behandlingstypen, sådan at mænd uden børn 

profiterede mest af den kognitive tilgang rettet mod både misbrug og vold, medens 

fædrene ikke profiterede synderligt af nogle af behandlingstyperne, især ikke i 

forhold til alkoholadfærd, der var stort set uændret (ibid.).    

Derudover fandt de, at fædrene (inden behandling) rapporterede mindre vold end 

ikke-fædrene, måske som udtryk for de faktiske forhold, måske som følge af den 

reelle angst for at miste børnene. Der var ikke forskel i alkoholrapporteringen.  

Stover og kolleger understreger vigtigheden af, at undersøge betydningen af 

faderrollen for mænd med sam-eksisterende misbrug og partner vold. Ved at 

fokusere på forældrerollen, tænker de at kunne øge fædrenes motivation til 

forandring, succes som fædre og dermed øge udfaldet for manden, kvinden og 

deres børn. På grundlag heraf kan der udvikles specialiseret behandling, der kan øge 

behandlingseffekten for denne specifikke målgruppe og ikke mindst trivslen i hele 

familien (ibid.).  

 

 

 

Børn i alkoholfamilien 
 

Børn i alkoholbehandlingen er yderst ringe belyst, måske fordi det sjældent 

forekommer i klinisk praksis og/eller de sjældent inddrages i undersøgelsesregi. 

Dette til trods er det vigtigt at afdække om der er børn, og i givet fald om der er tale 

om neglect og/eller psykiske, fysiske eller seksuelle overgreb, eventuelt relateret til 

periodevise alkoholproblemer eller samvær med en fraskilt forælder.   

 

At inddrage børnene direkte i den familieorienterede alkoholbehandling, enten 

sammen med forældrene eller alene er ikke altid uproblematisk eller det optimale 

for den sags skyld.  
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Det kan møde modstand fra familien såvel som fra ”systemets side”. Den mere 

generelle modstand mod en familieorienteret indsats bliver afdækket nærmere i 

kapitel 5. I forhold til børnene specifikt kan det derudover være en følge af ren og 

skær logistik, at det kan være svært at samle hele familien til terapi (Stanton & 

Heath, 1997), eller som følge af forældrenes modstand (Fals-Stewart et al., 2004). 

Således viste en undersøgelse, at størstedelen (80 %) af forældre i 

misbrugsbehandling ikke ønskede at inddrage deres børn, hverken i 

misbrugsbehandlingen eller i nogen anden psykosocial behandling (ibid.). Samtidig 

var de børn, hvis forældre ikke ønskede behandling til børnene, også de mest 

emotionelt og adfærdsmæssigt belastede børn (ibid.). Det betyder, at de børn, der 

har allermest brug for hjælp også er de børn, der er mest afskåret fra at få hjælp, 

hvis det alene står til deres forældre. Det kan handle om forældrenes angst for at 

miste børnene, men kan også handle om at ville beskytte sine børn mod den 

negative stereotypi, der ofte ses overfor børn af misbrugere, der af andre unge 

beskrives som afvigende og i samme gruppe som psykisk syge unge (Burk & Sher, 

1990). Endelig kan man også forestille sig en naturlig usikkerhed mod at aflevere 

sine børn i hænderne på ”fremmede” voksne, uanset gode intentioner og 

uddannelsespapirer.  

 

Til gengæld ser vi, at interventioner rettet mod forældrene har gunstig effekt på 

børnenes trivsel (f.eks. Kumpfer & Alvarado, 2003; Winters et al., 2002; O’Farrell & 

Feehan, 1999). Således at arbejdet med forældrene (problemløsningsstrategier, 

kommunikation og daglige rutiner) har afsmittende effekt på hele familien og 

herunder også børnene. I den forbindelse ses også familieorienterede 

behandlingsindsatser, der specifikt inddrager forældrerådgivning i behandlingen, 

f.eks. adfærdsterapeutisk parterapi (APT+FR) og contingency management (CM+FR) 

og derved kan adressere børnenes trivsel.   

 

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, at børnene kan have selvstændige 

behov. Det handler dels om det faktum, at misbrug kan være en mere eller mindre 

kronisk lidelse med tilbagevendende adfærd, som barnet har brug for at lære 

specifikke mestrings-strategier til, eller som kræver iværksættelse af særlige 

beskyttende foranstaltninger.  
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Men også om, at nogle børn har fået skader som følge af misbruget, det være sig 

såvel pre- som postnatalt. Det er derfor ligeledes vigtigt at afdække barnets 

eventuelle skader, herunder tidlige traumer og udviklingsmæssige forstyrrelser. 

Ligeledes kan barnet som følge af de uhensigtsmæssige funktionsmønstre i familien 

have tillært sig uhensigtsmæssig adfærd og tankevirksomhed, som det kan være 

nødvendigt at afdække og adressere direkte for at ændre. Det kan være gennem 

individuelle, terapeutiske tilbud eller gennem gruppe-tilbud, hvor børnene kan 

profitere af at møde andre børn i en lignende situation. Endelig kan det være 

nødvendigt at arbejde tværfagligt og tværsektorielt, dels i forhold til at opspore 

børnene, men også i forhold til at børnene kan have problemer på forskellige 

områder af deres liv.  
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3. Vidensfeltet 
 

 

At alkoholproblemer har konsekvenser for andre end den drikkende, ikke mindst 

familien, herunder børn, er en erkendelse i omfattende udvikling. Således handlede 

forskningen for år tilbage primært om at skaffe evidens for, at alkoholproblemer 

havde konsekvenser for familien, at familien havde indflydelse på 

alkoholproblemerne samt at en familieorienteret alkoholbehandling var et effektivt 

alternativ og/eller supplement og i vid udstrækning at foretrække. Sådan er det 

imidlertid ikke længere, hvilket vil fremgår nærmere af det følgende. 

 

 

Ikke hvorfor, men hvordan 
 

”Hvorfor” vi skal arbejde familieorienteret er som nævnt ovenfor allerede grundigt 

og solidt påvist, og ikke længere i fokus for forskningsfeltet. Det man nu centrerer 

forskningen omkring er ”hvordan”. Hvilke metoder er mest effektive, hvad er det for 

aktive elementer, der gør netop disse metoder effektive og for hvem, hvornår og 

hvor. I den forbindelse ses en del forskning i effekt over tid. Hvad får behandlingen 

til at holde på lang sigt, hvor især de relationelle metoder ser ud til at have særlige 

kompetencer. Der udtrykkes også undren over, hvorfor viden og evidens på området 

ikke i langt højere grad ses omsat til praksis, ligesom der gøres antagelser om og 

studier i, hvad dette kan skyldes og hvordan barrierer og modstand kan overvindes. 

Derudover diskuteres evidensbegrebet. Det gælder ikke kun på misbrugsområdet, 

men også generelt indenfor psykosocial forskning. Her sår man tvivl om 

evidensbegrebets kvalitet og overførbarhed (f.eks. Skauli, 2009; Shadish & Baldwin, 

2003). Shadish & Baldwin (2003) foreslår bl.a. at indføre begrebet ”meta-analytisk 

støttet behandling”. Dette for at indikere, at ”behandlingen har opnået 

dokumentation for effekt gennem gentagne undersøgelser af forskellige 

forskerteams og på forskellige populationer” (ibid.). Denne ”mangfoldighed” 
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mangler ofte i en del af de såkaldte ”evidensbaserede” metoder, der ”kun” behøver 

at være undersøgt i randomiserede, kontrollerede forsøg, som for det meste 

omhandler ”rensede” populationer uden alvorlige psykiske problemer, og udføres af 

veluddannede, superviserede behandlere og de samme forskerteams. 

 

Orford (2008) summer feltet op ved følgende tre nødvendige skift i fremtidig 

forskning: 

- feltet skal ikke alene studere specifikke metoder, men i højere grad se på 

forandringsprocesser og aktive elementer for forandring 

- forandringsprocesser skal studeres i et bredere og mere langsigtet perspektiv 

- videnskaben skal opdateres ved anerkendelse af en bred vifte af værdifulde 

videns-kilder, herunder inddragelse af kvalitative studier, hvor man f.eks. 

spørger de implicerede parter (misbrugerne og deres familier), hvad de finder 

afgørende for forandring 

 

 

 

Fra viden til praksis 
 

At omsætte viden til praksis 

 

Den helt store udfordring for feltet som sådan lige nu handler om, at få omsat den 

eksisterende viden til praksis. På trods af omfattende og stærk evidens (f.eks. 

O’Farrell, 2011; Carr, 2009; Fals-Stewart et al., 2009; DoH 2006; Raistrick et al., 

2006; Stratton, 2005; Asen, 2002; Copello & Orford, 2002; Sprenkle, 2002) samt, at 

såvel USA (”Substance Abuse and Mental Health Services Administration National 

Registry of Evidence-based Programs and Practices”) som England (”National 

Institute of Clinical Excellence”) nationalt anbefaler brugen af familieorienteret 
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misbrugsbehandling (Adfærdsterapeutisk parterapi) anvendes den tilgængelige 

viden ikke i nær så høj grad i praksis, som dette ellers kunne give anledning til.  

Der savnes således ikke dokumentation for, ”at der er evidens” for familieorienteret 

alkoholbehandling og ”hvorfor det er”, men i langt højere grad, ”hvordan” der 

bygges bro mellem viden og praksis (f.eks. McHugh et al., 2010; Corless, et al., 2009; 

Institute of medicine, 1998), og det gælder i øvrigt ikke kun på alkoholområdet, men 

for psykosocial behandling generelt (Copello, 2010; Carroll, 2005). En række nyere 

studier omhandler derfor også, hvorledes evidensbaseret behandling og praksis 

samt evidensbaserede processer kan implementeres i alkohol og stofbehandlingen 

(f.eks. Manuel et al., 2011; Sorensen & Kosten, 2011; Lash et al., 2011). Manuel og 

kolleger (2011) fandt i et review af 21 studier, der alle omhandlede implementering 

af evidensbaserede misbrugs-behandlingsmetoder, at det var mest succesfuldt, når 

der var et organisatorisk fokus, samt at det så ud til at være mere effektivt at 

implementere evidensbaseret praksis og processer end specifikke evidensbaserede 

metoder (ibid.). Andre som Petry (2012) går mere specifikt og praktisk til værk i 

forhold til at udfylde tomrummet mellem viden og praksis. Hun har skrevet en 

manual til praksis, der udover praktiske anvisninger til brug og implementering af 

metoden (Contingency management), også omhandler anvisninger til 

omkostningsberegninger, søgning af fondsmidler og meget mere (ibid.). 

Derudover ses mere specifikke spørgsmål om, hvor behandlingen kan tilbydes og af 

hvem, herunder krav til behandlers uddannelsesniveau og grad af supervision. 

Hvordan den eksisterende viden om det familieorienterede fokus bringes ind i 

uddannelse og træning af praktikere. Men også hvordan viden ”tilpasses” praksis, 

især den almene praksis, med den mangfoldighed, der kendetegner såvel klienter 

som behandlere, og i meget forskellig kontekst, som ikke altid afspejler det 

specifikke kliniske studie og den undersøgte målgruppe, der ligger til grund for 

evidensen og de dertil hørende manualer (Skauli, 2009; Dallos & Vetere, 2008; 

Shadish & Baldwin, 2003). Nogle studier udtrykker således tvivl om empirisk 

validerede terapier overhovedet kan bibeholde deres effektivitet, når de leveres i 

”den virkelige verden” (Morgenstern et al., 2001; Miller & Mount, 2001), og om det 

eksisterende behandlingssystem og behandlerstab er klædt på til at levere 

behandlingen effektivt (McLellan et al., 2003). I den forbindelse ses studier i, hvor 

meget der skal til, for at behandlere kan levere manualbaseret behandling effektivt 
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(Miller et al., 2004; Sholomskas et al., 2005), gående fra minimal (manualen 

udleveres blot til behandler, der selv er ansvarlig for at føre den ud i praksis) til 

intensiv (adskillige dage med didaktisk træning, efterfulgt af supervision, coaching 

og feedback). Af disse studier fremgår, at der i de fleste tilfælde skal intensiv 

træning og støtte til for effektivt at kunne tilegne sig manualbaserede 

misbrugsbehandlingsmetoder (ibid.). 

Derudover ses undersøgelser af, hvorfor viden ikke i langt højere grad ses udmøntet 

i praksis, herunder begrænsninger i økonomi og forandringspotentiale, såvel 

organisatorisk som individuelt.  

Condon og kolleger (2008) har undersøgt alkoholområdet i forhold til mulige 

barrierer. Ifølge deres forskning handler det om følgende: 

1) Misbrug antages at være moralsk betinget  

2) Manglende ressourcer til at implementere nye behandlinger  

3) Forandringsmodstand blandt organisationer og individuelle 

klinikere/personale 

 

Fals-Stewart & Birchler (2001) undersøgte 398 tilfældigt udvalgte 

misbrugsbehandlingsprogrammer i USA. Heraf fremgik det, at man anså 

”adfærdsterapeutisk parterapi” (APT) for at være for dyrt, med krav om for mange 

sessioner. Ligeledes er de fleste APT studier udført med Master’s-level terapeuter, 

medens de fleste offentlige behandlingssteder i USA har personale med mindre 

formel uddannelsesniveau og træning.  

De fortsatte med at undersøge barrierer i det offentliges misbrugsbehandling, der 

allerede havde erfaring med par-orienteret misbrugsbehandling/Adfærdsterapeutisk 

parterapi (Fals-Stewart et al., 2004). Her fandt de: 

- At klientens barrierer mod at inddrage partner bl.a. handlede om angsten for 

kritik og skyld fra partner 

- At behandlernes barrierer bl.a. drejede sig om krav til deres produktivitet, 

som de var bange for ikke at kunne opretholdes 
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- På ledelsesniveau handlede det især om at være fastlåst i en overbevisning 

om, at misbrug er et individuelt problem  

- På administrativt niveau handlede det om manglende økonomiske grundlag (i 

USA forstået som især sundhedsforsikringernes manglende villighed til 

betaling af familieorienteret behandling) 

Også Copello og Orford (2002) undersøgte årsager til modstand mod 

implementering af familie-perspektivet, som det kom til udtryk i England. Ifølge dem 

handlede det om, at: 

- par/familie behandling er for intensivt 

- bl.a. fordi par/familie behandling ikke anvendes komplementært (i stedet for 

dele af den individuelle behandling), men som en ”stand-alone intervention”, 

der skal gives udover den sædvanlige individuelle behandling til den 

drikkende 

 
Dette afspejler en udbredt opfattelse i praksis, at familiemedlemmerne er ”ekstra” 

og ikke centrale for behandlingen af misbrug. Dette ses også i sprogbrugen, hvor 

familiemedlemmer ofte omtales som ”signifikante andre” eller som ”tredje part” 

(Copello, 2003).  

 

 

Det hele menneske - Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 
 

Et andet ”gab” handler om det manglende samarbejde mellem især misbrugs- og 

familieområdet, men også andre relevante samarbejdsparter2 (f.eks. Marsh et al., 

2011; Oliveros & Kaufman, 2011; Butler et al., 2008; Taylor & Kroll, 2004; McAlpine 

et al., 2001; Feig, 1998). Det betyder, at familier med alkoholproblemer ofte ”falder 

mellem to stole”. Den drikkende kan få hjælp til sit alkoholproblem i 

                                                           
2 Herunder også samarbejdet med psykiatrien omkring dobbeltdiagnoser, hvilket imidlertid falder 

udenfor dette litteraturstudies rammer. 
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alkoholrådgivningen medens den øvrige familie kan få hjælp til familiens problemer i 

f.eks. kommunens familieafdeling, i PPR, hos lægen eller hos den 

privatpraktiserende psykolog. Ikke blot har man skilt familien ad, men også familiens 

problematik. Og det er meget uheldigt. I værste fald kan man komme til at arbejde 

symptomorienteret, frem for problemorienteret. Desuden har man også ofte flere 

”hjælpe-agenter” i spil, der ikke nødvendigvis arbejder på samme ”spor” og i samme 

”retning”. F.eks. kan de have forskellig forståelse af misbrugets rolle i familien og 

løsningen heraf. Feig (1998) skriver i ”Understanding the problem: The gab between 

substance abuse programs and child welfare services”, at netop den forskellige 

forståelse af misbrug danner grundlag for ”a lack of understanding and cooperation 

between these two fields and others that produces ineffective interventions, 

unreasonable expectations, and poor outcomes that serve neither the families’ 

needs nor the needs of the agencies with which the families interact”.     

Et andet problem er det forskellige og ofte modsatrettede fokus på henholdsvis 

“den voksne klients behov” og “barnets tarv”, herunder forælderens reelle angst for 

at miste sit barn og deraf følgende modstand mod ”systemet”. I den forbindelse det 

ganske alvorlige problem, at børn i nød ”overses” af systemet, enten fordi barnet 

ikke ”ses” i misbrugssystemet, eller fordi barnets symptomer i ”børne-

familiesystemet” ikke relateres til en forælders misbrug.   

Og McAlpine et al. (2001) fortsætter: “Collaboration between CWS (Child Welfare 

Service, red.) agencies and substance abuse treatment providers is an essential link 

if families are to be given real opportunities for recovery and children are to have a 

chance to grow up in safe family situations”. 

Siden 1990’erne har man derfor arbejdet på at udvikle integrerede, koordinerede og 

evidens-baserede strategier for området. Et review af Marsh og kolleger (2011) viste 

således øget effekt ved integration af misbrugsbehandling og ”Child Welfare 

Services” til gavn for såvel misbruger som børn.   

Dertil kommer integration og samarbejde i forhold til de mange andre områder i 

livet, der kan blive berørte og kaotiske når der er alkoholproblemer, eller dukke op, 

når alkohol forsvinder som ”mestringsstrategi” eller ”selvmedicinering”. Det gælder 

f.eks. økonomiske problemer, arbejdsløshed, vold, psykiske lidelser, tidligere 
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traumer etc., der alle kan have betydning for behandlingens effekt, ikke mindst på 

lang sigt.  

En udfordring i den sammenhæng er, hvordan man så når frem til at arbejde 

tværfagligt og tværsektorielt (Taylor & Kroll, 2004). En udvikling der rummer en del 

udfordringer: 

- Håndtering af tavshedspligt og fortrolighed på tværs af grænser (fag, sektorer, 

barn/forælder) 

- Håndtering af kaos og multifaktorielle problemstillinger 

- Håndtering af benægtelse og løgne 

- At rumme smerten relateret til børn i belastende forhold 

- Tværfaglige metoder 

- Tværfaglig kommunikation og et tværfagligt ”sprog” 

Og hvor viden, uddannelse og supervision, om misbrug, familier og børn samt om at 

arbejde tværfagligt og tværsektorielt er et skridt på vejen. Men hvor der ligeledes er 

brug for en helt grundlæggende ændring i det lovgivende (herunder administrative 

og økonomiske) system i retning af en mere holistisk tilgang til ikke bare familier 

med misbrug, men hele misbrugssystemet.  

 

 

Metode integration 
 

I den forbindelse efterlyses tillige dokumentation for effekten af integrerede 

behandlingsmodeller, idet virkelighedens verden sjældent er så ensidigt fokuseret 

på bare én metode (Diamond & Josephson, 2005; Josephson & Serrano, 2001). I 

stedet ses ofte behandlings-pakker på et ”biopsykosocialt” grundlag, hvor man f.eks. 

tilbyder familieorienteret behandling til de relationelle problemer, kognitiv, 

adfærdspsykologisk behandling til de kognitive og adfærdsmæssige problemer og 

måske medicin til de mere biologisk funderede vanskeligheder (Barrett et al., 2004; 
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Siqueland et al., 2005, Diamond & Josephson, 2005). Derudover savnes forskning i 

anvendelsen af disse integrative metoder; hvad skal komme først, hvem skal 

involveres i hvilke dele og hvordan skal behandlingselementerne kombineres eller 

interagere (Diamond & Josephson, 2005).    

 

 

Den politiske arena 
 

En meget vigtig kilde til at skabe bro mellem viden og praksis og varige forandringer, 

der rækker udover ”forsøgs-projekter” og ”midlertidige tilbud” er det politiske 

system. I den forbindelse undersøgte Velleman (2010) fokus på familie og børn samt 

en familieorienteret indsats i forhold til misbrug, som den kommer til udtryk via 

nationale (UK) og internationale dokumenter i en politisk kontekst. Han fandt et 

stigende og faktisk pænt omfattende fokus på området, om end der også er masser 

af plads til udvikling udgangspunktet taget i betragtning, hvilket titlen mere end 

antyder ”The policy context: Reversing a state of neglect”. Blandt en lang række af 

dokumenter kan nævnes: 

UK: 

- ”Safe. Sensible. Social. The next step in the National Alcohol Strategy” (DoH, 

2007) 

- “Reducing drug and alcohol harms to communities and familes: updated 

guidance on developing local practice” (Home Office, 2010) 

- “Think Family” (DCSF, 2009) 

- “Guidance on the development of local protocols between drug and alcohol 

treatment services and local safeguarding and family services” (DCSF & 

DOH/NTA, 2009) 
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Internationalt: 

- “Alcohol Policy and Strategy: To support Member States in reducing alcohol-

related harm” (EU, 2006) 

- “Europe Evidence for the effictiveness and cost-effectiveness of interventions 

to reduce alcohol-related harm” (WHO, 2009) 

- “Expert Committee on problems related to Alcohol Consumption, 2nd report” 

(WHO, 2007) 

 

Således ses et politisk fokus, der i hvert fald retorisk afspejler vilje til forandring og 

udvikling, men som stadig mangler en del på det praktiske og ikke mindst 

økonomiske plan.   
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4. Metoder til familieorienteret alkoholbehandling 
 

 

Som nævnt indledningsvist har der i nærværende litteraturstudie ikke været krav til 

evidensniveauet på den inkluderede viden. Det har derfor været muligt også at 

inddrage veldokumenterede metoder, der endnu ikke har nået evidensniveau, 

ligesom undersøgelsesfeltet er udvidet til også at omhandle beslægtede områder, 

såsom psykiatrien og familiebehandlingen mere generelt. Det har givet nogle ganske 

interessante og brugbare fund, som kan være med til at udvikle og udvide det 

fremtidige felt af behandlingsmetoder på misbrugsområdet. 

Der er ikke kommet så mange nye metoder til på evidensniveau siden 2006. I stedet 

har de eksisterende metoder fået yderligere dokumentation for og styrke i deres 

evidensniveau. Derudover handler det især om effektivisering, herunder at afprøve 

forskellige kombinationer af behandlingsmetoder og -elementer, også på forskellige 

målgrupper, samt effekt målt over længere tid. Det er stadig alkohol og den 

drikkende, der er det primære fokus for behandlingsindsatsen, om end 

parforholdets kvalitet i stigende grad inddrages som effektmål. Ikke mindst fordi det 

har vist sig, at være en indikator for fastholdelse af forandring på lang sigt. 

De evidensbaserede, familieorienterede3 metoder: 

- 5-trins behandlingen – stress-strain-coping-support (SSCS) 

- Ensidig familieterapi (CRAFT) 

- Motiverende interventioner (MI) 

- Contingency management (CM) 

- Adfærdspsykologisk parterapi (APT) 

- Kognitiv, adfærdspsykologisk parterapi (KAPT) 

                                                           
3 Ikke alle de nævnte metoder er i sig selv familieorienterede, men kan indgå som aktive 

elementer i en familieorienteret praksis 
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Øvrige, lovende familieorienterede metoder: 

- Social Behavior Network Therapy (SBNT) og div. andre netværksterapier 

- Adfærdspsykologisk parterapi med forældre-træning (APT+FT) 

- Adfærdspsykologisk parterapi med forældre-træning, individuel tilgang 

(APT+FT ind) 

- Contingency Management med forældretræning (CM+FT) 

- Systemic Reflective Practice (SRP) 

- M.fl. 

 

De enkelte familieorienterede metoder vil blive nærmere gennemgået nedenfor. 

Centralt for de forskellige familieorienterede behandlingstilgange er fokus på såvel 

misbruget som det relationelle. Derudover er der enighed om den cirkulære 

kausalitet, hvor den drikkende og familien indbyrdes påvirker hinanden. 

Adfærdsterapeutisk parterapi er den, der står stærkest i feltet og vil derfor også 

tilsvarende få mere plads i gennemgangen.  

 

 

Behandling hvor familiemedlemmerne er det primære fokus 

 

Ikke mange behandlingsmetoder har familiemedlemmerne som det absolut 

primære fokus. Selvom størstedelen af behandlingsfeltet bygger på en systemisk 

tanke om, at familien og den drikkende gensidigt påvirker hinanden, og det derfor 

giver mening at inddrage familien i behandlingen, er det som oftest et led i 

alkoholbehandlingen. Et litteraturstudie af Templeton og kolleger (2010) af i alt 34 

studier viste således, at der kun findes ganske få behandlingsmetoder med primært 

fokus på familiens trivsel, og endnu færre, der er veldokumenterede. Templeton og 

kolleger fremhæver ”5-trins behandlingen”, der helt ”rent” bekender sig til familiens 
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trivsel som mål for behandlingen (Velleman et al., 2011; Orford et al., 2010; 

Templeton, 2009; Velleman & Templeton, 2003; Copello et al., 2002). Derudover kan 

nævnes selvhjælpsgrupper i f.eks. AA-regi (bl.a. Al-anon), Minnesota og 12-trins 

systemets tilbud til pårørende samt ensidig familieterapi (CRAFT), hvor familien er i 

fokus om end med det formål at inkludere den drikkende på sigt. Derudover 

inkluderer CRAFT en ”plan b”, hvor familien, i de tilfælde det ikke lykkes at engagere 

den drikkende i behandling, kan ”opgraderes” til primært fokus. 

 

 

5-trins behandlingen – stress-strain-coping-support 

 

5-trins behandlingen er en indsats rettet mod misbrugers familiemedlemmer og 

udmærker sig bl.a. ved at være veldokumenteret og afprøvet i forskellige kulturelle 

miljøer (Velleman et al., 2011; Orford et al., 2010; Templeton, 2009; Velleman & 

Templeton, 2003; Copello et al., 2002). Den kommer oprindeligt fra UKATT (United 

Kingdom Alcohol Treatment Trial, 2005) og er en relations- og familieorienteret 

intervention fra England, der har vist sig ligeså effektiv som individuel terapi i den 

største engelske alkoholbehandlingsundersøgelse nogensinde (UKATT Research 

Team, 2005). Den adskiller sig signifikant fra de øvrige familieorienterede 

behandlingsmodeller ved at have familien som det absolut primære udgangspunkt 

og mål for behandling, ligesom den som den eneste er placeret udenfor 

alkoholbehandlingsregi.  

På baggrund af UKATT studiet fremkom ”Stress-strain-coping-support” modellen 

(SSCS), eller blot ”stress-coping” modellen (Orford et al., 2010). Den bygger på 

følgende antagelser om familien med alkohol- eller stofmisbrug: 

1) Det er overordentligt stressende for familien og andre nære relationer til et 

individ med misbrug (”Stress”) 

2) Familien og andre nære relationer udviser ofte tegn på belastningsskader 

(”Strain”) 

3) Familien og andre nære relationer forsøger at takle situationen efter bedste 

evne og på bedst mulig vis (”Coping”) 
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4) Familien og andre nære relationer kan påvirkes såvel positivt som negativt af 

andre mennesker og systemers støtte eller mangel på samme (”Support”) 

 

Forståelses- og behandlingsmodellen adskiller sig især ved at tage afstand fra to 

udbredte grundantagelser indenfor feltet (Templeton, 2009): 

1) alkoholproblemer hos et individ i familien er et ”symptom” på grundlæggende 

problemer andre steder i familien 

2) familiemedlemmer lider af ”med-afhængighed” 

 

I stedet arbejder man ud fra følgende (Templeton, 2009): 

1) Familiemedlemmerne er ”almindelige” mennesker fanget i ubehagelige og 

svære familieomstændigheder, som de forsøger at forstå og takle på bedst 

mulig vis og ofte med store emotionelle, sociale og helbredsmæssige 

omkostninger til følge 

2) Der fokuseres på nuværende omstændigheder og muligheder, ligesom 

familiens adfærd ses som positive og normale reaktioner (på noget 

dysfunktionelt) snarere end dysfunktionelle (i sig selv) 

3) Familiemedlemmerne er det centrale 

4) Der fokuseres på familiemedlemmernes behov som det absolut primære, dog 

med den formodning, at hvis familiemedlemmerne får det bedre vil dette som 

en ”bivirkning” smitte af på den drikkende part  

 

Selve behandlingen er en kort intervention udviklet til brug i den primære 

sundhedssektor (privatpraktiserende læge) og rettet mod familiemedlemmerne. Der 

blev udviklet to udgaver, dels en fem-sessions model og dels en minimal-version 

baseret på et interview samt udlevering af selv-hjælpsmateriale. Begge metoder har 

vist sig effektive. Behandlingen har til formål at forbedre individets 
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mestringsstrategier og den sociale støtte og består af fem trin (Velleman & 

Templeton, 2003): 

1) At lytte til den pårørende for at afdække problemfeltet 

2) Undervisning, råd og vejledning 

3) Udforske reaktionsmønstre og mestrings-strategier 

4) Belyse tilgængelig social støtte i netværket 

5) Om nødvendigt at diskutere og anvise mulige kilder til fremtidig hjælp 

Behandlingen har vist sig at kunne forbedre fysisk og mentalt helbred, støtte 

familien i at forsøge alternative mestrings-strategier, reducere problemets negative 

indflydelse på familien samt fremme social støtte (Copello et al., 2009; Velleman et 

al., 2008; Templeton et al., 2007; Copello et al., 2000a). Resultater der i øvrigt 

forøgedes i løbet af året efter behandling (Velleman et al., 2011). Den er ligeledes 

blevet vel modtaget af såvel familier som professionelle (Orford et al., 2009b; 

Templeton, 2009; Arcidiacono et al., 2007; Orford et al., 2007a; Orford et al., 2007b; 

Templeton et al., 2007). Senest har den også vist gode resultater ved anvendelse i 

gruppe-sammenhæng (Templeton, 2009). Endelig er der anvisninger til, hvordan den 

kan anvendes i forhold til børn, hvad enten det er igennem forælderen, familien 

eller barnet selv (Templeton, 2010). 

 

 

Ensidig familieterapi 
 

For overhovedet at iværksætte forandring fordres det, at individet har en 

erkendelse af eksistensen af et problem så alvorligt, at det kræver forandring. Som 

oftest sker denne erkendelse langt tidligere hos de pårørende end hos den, der har 

alkoholproblemer, ikke sjældent adskillige år før. For eksempel fandt Wang og 

kolleger (Wang et al., 2005), at den drikkende udskød behandlingen 6-9 år efter 

symptomerne på alkoholproblemer begyndte, medens de pårørende som oftest var 

motiverede langt tidligere (Smith & Meyers, 2004). Det er der et par 
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evidensbaserede teknikker, der benytter sig af. Samtidig retter de sig imod at yde 

hjælp til de pårørende, uafhængigt af om den drikkende går i behandling og/eller 

ændrer adfærd. Som tidligere nævnt er de pårørende ofte mindst ligeså belastede 

som den drikkende (Lindgaard, 2011). Disse metoder åbner netop op for, at de 

pårørende ikke blot skal lide i stilhed indtil den drikkende når til erkendelse af 

problemet. De kan med stor succes få hjælp til egne problemer og samtidig gøre en 

forskel for den drikkende og dennes start i behandling (Westreich & Leventhal, 

2011; Roozen et al., 2010; Copello, 2010; Smith et al., 2008). Derudover har 

metoderne vist sig særligt effektive i forhold til at få de mere behandlingsresistente i 

behandling (ibid.). 

Den bedst dokumenterede og evidensbaserede metode er stadig: 

- CRAFT (Smith et al., 2008; Smith & Meyers, 2004) 

Af andre, ikke-evidensbaserede metoder kan nævnes “Johnson Institute 

Intervention” (Johnson, 1986) og Al-Anon/ACA grupper i AA-regi. Al-anon bygger på 

12-trins-systemet og den antagelse, at familien ikke kan påvirke den drikkende part, 

men i stedet må adskille sig og ophøre med ethvert forsøg på kontrol (Smith et al., 

2008). Johnson Institute Intervention, derimod, opfordrer familien til en langt mere 

aktiv rolle. Her assisteres familien i at planlægge en ”overraskelses-intervention”, 

hvor hvert familiemedlem konfronterer den drikkende med de negative 

konsekvenser af drikkeriet (Johnson, 1986). Af lignende tilgange ses ”A relational 

Intervention Sequence for Engagement/ARISE” (Garrett et al., 1999) ”Pressures to 

change” (Barber & Crisp, 1995) og ”Yates’ behandlingsmetode til pårørende” (Yates, 

1988). 

Der savnes imidlertid solid, empirisk støtte, ligesom den meget konfronterende 

tilgang i ”Johnson Institute Intervention” har vist sig at give bagslag i form af en 

stærkt reduceret andel, der rent faktisk gennemfører alkoholbehandlingen 

efterfølgende, ligesom den i højere grad end nogen anden behandling medfører 

tilbagefald blandt de drikkende (Smith et al., 2008). Dette til trods har ”Johnson 

Institute Intervention” markedsført sig via reality tv, ikke bare i sit hjemland (USA), 

men også i Danmark, hvor den er blevet anvendt i programmet ”Ultimatum”.  
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Derudover ses tilgange der i mere bred forstand inddrager netværket, herunder 

familien. På baggrund af UKATT-teamets arbejde (se tidligere om 5-trins 

behandlingen) er forskellige ”afarter” af behandling opstået, herunder ”Social 

behaviour and network therapy”. Her bygges også på den antagelse, at såvel 

familien som hele det sociale netværk er afgørende for at støtte op om den 

drikkendes adfærdsændring. Den har således overordnet til formål at hjælpe 

individet med at inddrage et allerede eksisterende netværk eller (gen-)opbygge 

støttende sociale netværk samt udvikle coping evner (Copello et al., 2002). Det 

sociale netværk kan udover familien bestå af venner, kolleger og/eller professionelle 

relationer. Familien ses dog som en central komponent. Denne metode er 

veldokumenteret.  

”Network Therapy” (Galanter & Dermatis, 2011; Galanter, 2004) er en anden 

metode, der ligesom CRA i vid udstrækning inkluderer det sociale netværk til støtte 

for det enkelte individ. I den forbindelse ses også ”multiple-family group therapy”, 

som er gruppeterapi med flere familier samtidig (Schaefer, 2008). Grupperne kan 

forløbe parallelt med pårørende i ét spor og de drikkende i et andet spor, eller 

grupperne kan køre som blandede grupper. Fælles er dog at fokus er på det sociale 

system og læring via hinanden (ibid.). 

  

 

UFT 

 

Unilateral Family Therapy (UFT) er egentlig en generel betegnelse for den slags 

behandling, der arbejder med familiemedlemmerne frem for den drikkende part 

(Smith et al., 2008; Thomas & Ager, 1993). Der bygges på den systemiske teori, hvor 

familien betragtes som et samlet system, hvor ændringer ét sted i systemet vil brede 

sig til resten af systemet. Det antages derfor, at man ved at arbejde ét sted i 

systemet (familiemedlemmerne) kan påvirke andre enheder i systemet (den 

drikkende). Det betyder også, at den drikkende part ikke behøver at være til stede 

under behandlingen, i hvert fald ikke indledningsvist. Ved at arbejde med en eller 

flere af de øvrige familiemedlemmer i familie systemet og hjælpe dem til at ændre 

adfærd, antages dette arbejde at kunne påvirke den drikkende adfærd i positiv 
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retning. Dette er især relevant i de tilfælde, hvor den drikkende er særdeles 

umotiveret og/eller behandlingsresistent, samt i det hele taget for en tidligere 

(forebyggende) indsats. Forskning på feltet er mangelfuld og bærer præg af case-

studier (Landau et al., 2000) og manglende kontrolgrupper (Landau et al., 2004), 

ligesom der savnes randomiserede designs (Thomas & Ager, 1993). Eneste 

undtagelse er metoden CRAFT, som beskrives nærmere nedenfor. 

 

CRAFT 

 

CRAFT – community reinforcement and family training (Meyers et al., 2011; Smith et 

al., 2008; Smith & Meyers, 2004), afledt af CRA Community Reinforcement Approach 

(CRA, Meyers et al., 2011; Miller et al., 1999).  

CRAFT er den UFT-metode, der kan betegnes som evidensbaseret. Den bygger 

oprindeligt på Community Reinforcement Approach (CRA), som er en 

evidensbaseret, adfærdspsykologisk behandlingsmetode for den drikkende part 

(Meyers et al., 2011; Smith et al., 1998; Hunt & Azrin, 1973). 

CRA består i en helt generel genopbygning af sociale, familie- og erhvervsmæssige 

aspekter af hverdagslivet for den drikkende. De sociale relationer (meget bredt 

defineret) anvendes på forskellig vis, f.eks. som aktive medspillere i forhold til 

resocialisering og forstærkning af ønsket adfærd samt til at spotte 

tilbagefaldssituationer. CRA og mange af de aktive elementer bliver i flere meta-

analytiske reviews af alkoholbehandling placeret blandt de mest effektive 

behandlingsmetoder (f.eks. Miller et al., 2003). En nyere udgave rettet specifikt mod 

unge misbrugere A-CRA ses også udviklet og med dokumenteret effekt (Dakof et al., 

2011; Meyers et al., 2011). 

 

CRAFT modellen adskiller sig fra CRA ved at fokusere specifikt på arbejdet via 

familiemedlemmer. Den anvendes ligeledes i de tilfælde, hvor den drikkende ikke er 

motiveret for behandling. I stedet for en indsats direkte rettet mod den drikkende, 

arbejder man med familiemedlemmerne med følgende tre formål for øje: 
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1. at forbedre familiens helbred, trivsel og sikkerhed 

2. at motivere og engagere den drikkende i behandling 

3. at reducere alkoholproblemerne 

 

Der indgår følgende temaer (Meyers, Smith & Miller, 1998): 

- reducere risiko for vold, overgreb og andre farlige situationer, bl.a. ved at 

undgå/spotte udløsende faktorer for kontroltab og overgreb, samt udvikle 

handle-strategier i farlige situationer 

- med positiv forstærkning at belønne ikke-drikkende adfærd, dæmpe 

drikkeadfærd og sikre konkurrerende ikke-alkohol aktiviteter 

-  øge positiv kommunikation i parforhold/familie 

- Involvering i sociale aktiviteter udover den drikkende part for at reducere 

afhængighed i forholdet til den drikkende 

- Opfordre den drikkende til at søge professionel hjælp ved hjælp af særlige, 

motiverende strategier og samtaleteknikker 

 

Det understreges, at der ved allerførste kontakt afdækkes eventuel vold i familien 

forårsaget af den drikkende part (Smith et al., 2008), idet dette medfører 

forholdsregler desangående. Disse forholdsregler er generelle og vil ikke blive 

beskrevet nærmere her. 

Roozen og kolleger (2010) finder i deres systematiske review af henholdsvis CRAFT, 

AA (Al-anon/Nar-anon) og Johnson Institute intervention, at CRAFT er tre gange 

bedre end AA og dobbelt så effektiv som Johnson Institute intervention i forhold til 

at få den drikkende i behandling. Omtrent totredjedele af de behandlingsresistente 

misbrugere gik i behandling, typisk efter 4-6 CRAFT sessioner med familien. 

Forbedringerne i familien var mærkbart bedre efter alle tre behandlingstyper, om 

end kun målt umiddelbart i forbindelse med behandlingen (ibid.). Roozen og 

kollegers review bygger bl.a. på O’Farrell & Fals-Stewarts forskning (2003). De fandt, 
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at CRAFT er mere effektiv til at skabe behandlingsstart end nogen anden (undersøgt) 

familie-baseret metode. Således fandt de, at den gav behandlingsengagement for 

over 60 % i kontrollerede forsøg (ibid.).   

CRAFT havde ligeledes positiv effekt på familien. Således reduceredes familiens 

fysiske symptomer, depression, vrede og angst, uafhængigt af om den drikkende gik 

i behandling (Dutcher et al., 2009; Meyers et al., 2002).  

CRAFT har endvidere vist sig effektiv på tværs af etnicitet og forskellige 

relationstyper, herunder partner, forældre-barn og søskende (Meyers et al., 2011).  

 

 

Motiverende interventioner 
 

Familien er som allerede nævnt en meget afgørende motiverende faktor for den 

drikkende i retning af adfærdsændring og behandling. Men selvom den, der har 

alkoholproblemer dukker op i et behandlingstilbud er det på ingen måde givet, at 

motivationen til behandling virkelig er der. Måske har den med alkoholproblemer 

”fået vredet armen om” af sin partner med trussel om skilsmisse, og sidder der kun 

fordi ægtefællen synes, der er et problem. Måske har vedkommende mistet sit job, 

været ude for en alkoholrelateret ulykke, eller er blevet truet med at miste sine 

børn. Meget ofte er den med alkoholproblemer ambivalent, splittet imellem de 

positive og negative konsekvenser ved alkoholforbruget. For rigtig mange handler 

behandlingen i første omgang om at få stabiliseret den midlertidige ubalance i en 

grad så livet igen kan fortsætte med alkohol i en eller anden grad. Meget ofte er det 

en proces at nå frem til erkendelsen af, hvor meget der egentlig er på spil og hvor 

meget forandring, der skal til; at forandring (og behandling) kræver vilje og 

engagement men også realistiske mål, hvor det som behandler, er vigtigt at ”møde 

klienten, der hvor klienten er”. 

Behandling baseret på motiverende psykologi, som f.eks. ”Den motiverende 

samtale”, ”det motiverende interview” (MI) eller ”Motivational enhancement 

therapy” (i det følgende ”motivationsfremmende terapi”, MFT) er i stigende grad 
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dukket op indenfor misbrugsbehandlingen bredt (Miller & Rollnick, 2002). Det er 

kliniske strategier udviklet med det formål at fremme klientens motivation for 

forandring og/eller behandling (Miller, 2003). Det er i sig selv ikke en 

familieorienteret metode, men kan optræde i kombination med denne. MI ser i 

øvrigt også ud til, med stor succes, at kunne anvendes med inddragelse af 

”signifikante andre” (Magill et al., 2010), hvilket er særligt interessant for en 

familieorienteret tilgang. MI er en forholdsvis kort intervention (ofte blot en 

session), der kan gives som en samtale inden egentlig behandling sættes i gang for 

at forstærke klientens engagement i behandlingen, eller som en enkeltstående, 

afklarende samtale til individer, der overvejer at ændre deres misbrugs-adfærd. MFT 

bruger MI-principper og løber oftest over en til fire samtaler. Den motiverende 

samtale optræder ofte indledningsvist som forberedelse til behandling for at afklare 

klientens ambivalens og eventuelle modstande/barrierer, men kan også optræde 

som et supplement til den øvrige iværksatte behandling. 

Ifølge Miller og Rollnick (2002, 2007, 2009) er den motiverende samtale defineret 

ved netop at være en ”klientcentreret styrende metode til at fremme indre 

motivation for forandring ved at udforske og afklare ambivalens”. Denne afklaring 

og udfordring af ambivalensen er forudsætning for iværksættelse af 

forandringsprocesser. Motivationen for forandring opstår ikke som følge af 

specifikke samtaleteknikker, men i den interpersonelle kontekst, der bygger på 

respekt for patientens ekspertise, perspektiver og iboende ressourcer og motivation 

for forandring, som blot skal hjælpes på vej. Motivationen til forandring skal således 

komme fra klienten selv, og ikke fra behandler eller som krav fra nære relationer. 

Det betyder ikke, at man ikke kan påvirke den drikkende til forandring, men at det 

kræver en respektfuld, empatisk, ligeværdig relation, hvad enten man er behandler 

eller familiemedlem. Ifølge Miller & Rollnick (2002) er de basale teknikker for 

relationen: 

- Behandler udtrykker empati gennem reflekterende lytten og styrker 

patientens selvfølelse ved at udvise respekt 

- Behandler tydeliggør diskrepans mellem klientens mål og den faktiske 

situation. Klienten formulerer selv grunde til forandring 
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- Behandler ”går med” klientens modstand, i stedet for at mod-argumentere, 

sådan at klienten tvinges til selv at finde på mod-argumenter 

- Behandler støtter klientens selvfølelse og kompetencefølelse, udviser 

tålmodighed overfor processen og giver klienten tid til udvikling i eget tempo 

og med mulige/nødvendige tilbagefald 

 

Miller & Rollnick angiver fire fundamentale, fortløbende processer og mål for MI: 

1. at engagere, hvilket er relationens fundament 

2. at guide, hvilket udgør et strategisk fokus 

3. at fremkalde forandringsudsagn, bl.a. på baggrund af refleksioner 

4. at planlægge, hvilket udgør broen til forandring   

 

Eftersom udvikling sker over tid er det ikke givet, at klienten gennemfører alle fire 

processer i ét og samme behandlingsforløb, men måske over flere forløb.  

Derudover tager MI udgangspunkt i ændringscirklen (Prochaska et al., 2008; 2002), 

bl.a. som et redskab til at definere, hvor i forandringsprocessen klienten er, hvilket 

er helt afgørende for at kunne tage udgangspunkt i og møde klienten, hvor denne 

er. I kap 5 beskrives Prochaskas ændringsmodel nærmere, ligesom familien 

inddrages i forhold til en familieorienteret forståelse heraf.  

MI har i de senere år opnået et højt niveau af empirisk støtte og validering på 

alkoholområdet (Carroll et al., 2009; Carroll, 2005). Systematiske reviews af 

randomiserede forsøg konkluderer, at MI er en effektiv intervention, især til at 

forstærke engagementet og dermed fastholde klienten i mere intensiv 

misbrugsbehandling. Et stort effektivitets-studie af MI viste en mindre fordel ved 

dette sammenlignet med sædvanlig behandling (Carroll et al., 2009; Ball et al., 

2007). I tidligere studier fremstår MI som ligeså godt som andre aktive behandlinger, 

og bedre end ingen behandling og placebo (Burke et al., 2004; Dunn et al., 2001). 

Lignende resultater ses med single-sessioner af MI (Gray et al., 2005).  
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Studier af MFT viser at denne interventionsform er lige så effektiv som andre 

almindelige behandlinger, såsom ”12-trins behandling”, ”kognitiv-

adfærdspsykologisk behandling” og ”social adfærd og netværksterapi” (Babor & Del 

Boca, 2003; Stephens et al., 2000; UKATT Research Team, 2005).  

 

 

Adfærdsterapeutisk parterapi 
 

De kognitive, adfærdspsykologiske metoder fylder som i det foregående 

evidensstudie (Lindgaard, 2006) stadig meget. Først og fremmest fordi kognitive, 

adfærdspsykologiske metoder er oplagte i arbejdet med misbrug og desuden 

forholdsvist kortvarige. Men også som følge af en stærk forskningstradition i det 

kognitive felt, der er med til at frembringe forskning på højt niveau. 

 

De bedst dokumenterede tilgange (med højeste evidensniveau) er følgende (Flynn, 

2010): 

- Adfærdsterapeutisk parterapi (APT, O’Farrell & Fals-Stewart, 2006; Fals-

Stewart et al., 2009) 

- Kognitiv, adfærdsterapeutisk parterapi (KAPT, McCrady et al., 1986; Raistrick 

et al., 2006) 

 

I det følgende behandles adfærdsterapeutisk parterapi og kognitiv, 

adfærdsterapeutisk parterapi samlet under betegnelsen ”Adfærdsterapeutisk 

parterapi (APT)”. Dels er de meget ens, dels ses ”kognitiv, adfærdsterapeutisk 

parterapi” ofte blot omtalt som ”Adfærdsterapeutisk parterapi”. 

Adfærdsterapeutiske par-terapier er blandt de familieorienterede metoder, der har 

stærkest, empirisk støtte for effektivitet. De sidste 30 års forskning har således 

konsistent vist, at APT giver bedre resultater sammenlignet med forskellige former 

for individuel behandling eller anden par-behandling (f.eks. Lam & O’Farrell, 2011; 
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McHugh et al., 2010; Ruff et al., 2010; McCrady et al., 2009; Powers et al., 2008; 

Fals-Stewart et al., 2006; Fals-Stewart et al., 2005b; Kelley & Fals-Stewart, 2008; 

O’Farrell et al., 2004; O’Farrell & Fals-Stewart, 2003). Det gælder især i forhold til 

følgende områder: 

- Flere gennemfører behandlingen 
- Flere reducerer/stopper misbrug 
- Færre alkoholrelaterede konsekvenser (vold, fængsel og hospital = signifikant 

omkostningsreduktion) 
- Størrre tilfredshed i parforhold 
- Større relationelle forbedringer, især dokumenteret i forhold til familie (f.eks. 

partner-vold og børns trivsel) 
- Effekt i længere tid, dokumenteret helt op til to år efter behandling 

 

En effekt, der i øvrigt gælder for såvel alkoholmisbrug (f.eks. Powers et al., 2008; 

O’Farell & Fals-Stewart, 2006) som stof-misbrug (f.eks. McHugh et al., 2010; Stanton 

& Shadish, 1997) og for begge køn (McCrady et al., 2009; Fals-Stewart et al., 2006). 

Som følge heraf er APT i USA optaget på listen ”Substance Abuse and Mental Health 

Services Administration National Registry of Evidence-based Programs and 

Practices”. I England er APT én af blot to terapeutiske interventioner, som bliver 

anbefalet af ”National Institute of Clinical Excellence” (NICE, 2007) til brug i national 

misbrugsbehandling. 

Dette billede bekræftes også af en meta-analyse af Powers, Vedel & Emmelkamp 

(2008) på baggrund af i alt 12 randomiserede, kontrollerede studier (i alt 754 

deltagere).  Otte af de tolv studier omhandlede alkoholmisbrug, medens de 

resterende fire studier omhandlede stof og/eller blandings-misbrug. 

De interventioner, der blev undersøgt var følgende: 

- adfærdspsykologisk par terapi (APT) 
- kognitiv, adfærdspsykologisk individuel terapi (KAT) 
- individuel baseret behandling/12-trins orienteret (IB-12trin) 
- minimal partner intervention (MPI) 
- gruppe-terapi (GT = problem drinking group program) 
- psykoeducation (PACT = psychoeducation attention control treatment) 
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- alkoholfokuseret partner intervention (API) 
- sædvanlig behandling (TAU = treatment as usual) 

 

I de fleste (otte ud af tolv) studier blev APT sammenlignet med KAT.  

Effekten af behandlingen blev vurderet ud fra følgende mål: 

- misbrugets omfang (mængde og hyppighed) 
- konsekvenser af misbrug  
- tilfredshed i parforholdet 

 

Der indgik ikke studier af par, hvor begge har misbrug, ligesom parforholdets 

belastningsgrad som en moderator ikke indgik.  

APT viste sig at være klart bedre end individuel behandling (medium effekt-

størrelse) på alle mål4. Resultaterne varierede imidlertid over tid. Målt umiddelbart 

efter behandling var APT kun bedre end individuel behandling på relationel 

tilfredshed (d=0,64). Ved opfølgning derimod (1 år efter) var APT bedre end 

individuel behandling på alle områder: 

- brug (d=0,45) 

- konsekvenser af brug (d=0,50) 

- relationel tilfredshed (d=0,51).  

Det er altså især på længere sigt, at APT viser sin overlegenhed. Også i forhold til 

andre par-terapeutiske interventioner (MPI og API) var APT bedst. 

Det er ikke umiddelbart sammenhæng mellem effektstørrelse og antal 

behandlinger, sådan at jo flere behandlinger, jo større effekt (Powers et al., 2008). 

                                                           
4 En indvending mod meta-analysers resultater har gået på, at alle de studier, der har negativt 

udfald (= ikke er signifikante) ikke publiceres. Dette eftervises ved at anvende en statistisk 

analysemodel (Rosenthal, 1991). Heraf fremgår det, at der skal 192 negative/ikke signifikante 

studier til, for at effekten af meta-analysen af de 12 studier bliver ikke-signifikant og dermed 

forsvinder. Ifølge Rosenthal (1991) er resultatet robust såfremt antallet af negative studier 

overstiger 70. På den baggrund er der altså tale om en ganske stærk effekt-størrelse. 
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Antallet af APT-sessioner i meta-analysen lå mellem 9 og 32. Forsøg med en 

forkortet udgave af APT (omtrent halvt så mange sessioner og med mere vægt på 

misbrug end standard APT) viser, at APT-kort ser ud til at være lige så effektiv som 

standard APT i forhold til en række vigtige områder (såsom drikkeadfærd, 

parforholdstilfredshed), samtidig med at den koster mindre (Fals-Stewart et al., 

2005b).  Dette område er imidlertid i sin vorden og det er ikke på det nuværende 

grundlag muligt at drage konklusioner om det optimale antal sessioner. Bl.a. fordi 

det kan handle om individuelle forskelle i klientgrupperne og deres familier, hvilket 

ikke er kortlagt. 

Ti ud af de tolv studier i meta-analysen (Powers et al., 2008) undersøgte APT givet i 

kombination med forskellig ”anden behandling” (med lige så mange sessioner som i 

anden behandling alene). Dog havde APT-alene samme effekt-størrelse som APT-

kombineret. Ligeledes gjorde det ingen forskel om der til behandlingen med APT var 

knyttet farmakologisk behandling (naltrexon/disulfiram). Måske fordi involvering af 

partner reducerer nødvendigheden af farmakologisk støtte? 

Vender vi blikket mod lignende kombinationsstudier på det individuelle 

behandlingsområde ses dog modstridende resultater (McHugh et al., 2010). Nogle 

studier finder positive resultater for kombinationen af naltrexon og individuel, 

kognitiv adfærdsterapi (Anton et al., 2005; Feeney et al., 2006; Walters et al., 2009). 

Omvendt finder et stort kombinations-studie ”COMBINE” ikke, at kombinationen af 

naltrexon, acamprosat og individuelle, adfærdspsykologiske interventioner blandt 

1383 klienter øger effekten i forhold til mono-terapi (Anton et al., 2006). Således 

viser det sig, at naltrexon og adfærdspsykologisk intervention er det mest effektive 

af de forskellige kombinationer, men ikke bedre end adfærdspsykologisk 

intervention alene (ibid.). 

Også børnene ser ud til at profitere af APT, mere end hvis den drikkende er i 

individuel behandling (Fals-Stewart & Birchler, 2002; Kelley & Fals-Stewart, 2002). 

Uanset de ikke direkte har været involveret i behandlingen. Dette kan skyldes 

effekten af parrets kommunikationstræning i APT, og de forbedrede 

interaktionsmønstre, som gennemtrænger hele familiens kommunikative og 

relationelle system (ibid.). Det gælder især børn i alderen 8-12 år, medens de 13-17 

årige havde mindre udbytte (Kelley & Fals-Stewart, 2007). 
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Ovennævnte fund bekræftes af et meta-analytisk review af 34 randomiserede, 

kontrollerede studier af både adfærdspsykologisk og kognitiv, adfærdspsykologisk 

behandling blandt 2340 klienter (McHugh et al., 2010), samt diverse reviews (Miller 

et al., 2003; Finney et al., 2007; McCrady & Nathan, 2006). 

 

APT opstod oprindeligt fra ”Harvard Counseling for Alcoholics Marriages Project” 

(Project CALM), der blev udviklet i 1980’erne som et af de første manualbaserede 

adfærdspsykologiske parbehandlinger for alkoholmisbrug (O’Farrell & Fals-Stewart, 

2006). 

APT fokuserer dels på adfærdspsykologisk selvkontrol, dels på at lære nye coping-

strategier til udvikling og vedligeholdelse af afholdenhed, ligesom det ses i almene, 

kognitive, adfærdspsykologiske interventioner.  

De gennemgående aktive elementer i adfærdsterapeutisk parterapi bygger på 

lærings-baserede tilgange rettet mod mal-adaptive adfærdsmønstre, de-

motiverende og kognitive barrierer mod forandring samt manglende færdigheder 

(McHugh et al., 2010). Der indgår således også en funktionel analyse af, hvad 

alkohol bruges til (f.eks. stemningsfremmende, problemløsende, ”socialt klister”). 

En helt grundlæggende antagelse i APT er, at misbrug fungerer som en meget stærk 

adfærds-forstærker. Formålet med behandlingen er derfor at udkonkurrere de 

oplevede fordele ved misbruget, bl.a. ved at forstærke fordelene ved ikke-misbrug, 

ved at opbygge redskaber til at reducere brug og opretholde afholdenhed samt ved 

at introducere ikke-misbrugsrelaterede aktiviteter. 

Til at udkonkurrere de oplevede fordele ved misbruget anvendes ”belønning”. I 

starten hvor modstand mod forandring og de fysiske/psykiske abstinenser er 

stærkest, kan ”belønningen” bestå i mere ”primitive” eller i hvert fald mere 

håndgribelige/ydre faktorer såsom penge, gaver, behandlingsfordele og lign. (sådan 

som det f.eks. ses i ”Contingency Management” metoden, se nedenfor). Senere 

bliver belønningen mere subtil byggende på ”indre kvaliteter”, såsom glæden ved en 

velfungerende familie, en glad partner, glade børn og et givende arbejde (ibid.).  
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Der hvor APT adskiller sig fra individuelle metoder er ved, at partner inddrages og 

behandles sammen med den drikkende med det formål at opbygge støtte til 

afholdenhed/forandringsindsatsen, at forbedre parforholdets funktion og fremme 

interaktionsmønstre, der giver langtidseffekt (O’Farrell & Fals-Stewart, 2006). Det 

antages, at: 

- en partner kan involveres som en ”coach” i processen med adfærdsændringer 
- positiv par-relation kan fremme positiv adfærd, herunder 

afholdenhed/reduktion i drikkeadfærd 
- forstyrrende dysfunktionelle elementer i relationen kan udløse/forstærke 

drikkeadfærd, herunder også partners specifikke adfærd i forhold til at 
beskytte den drikkende mod at mærke konsekvenser af sin drikkeadfærd   

 

Behandlingen vil typisk indeholde kognitive, adfærdsterapeutiske strategier, der har 

til formål at skabe ændringer i såvel alkoholadfærd som parforholdsfunktion 

(O’Farrell & Fals-Stewart, 2006): 

- generelle strategier, der har til formål at lære familien at forholde sig 

konstruktivt til situationen ved at 

o støtte den drikkendes anstrengelser/indsats for at ændre sig 

o reducere adfærd, der har til formål at beskytte den drikkende mod 

konsekvenserne af sin adfærd 

o kommunikere om alkoholrelaterede emner 

- der fokuseres på at forbedre den drikkendes såvel som partners coping til 

brug i såvel alkoholspecifikke situationer som i generelle livssituationer 

- undervisning af parret i forhold til at reducere adfærd, der kan udløse 

drikkeadfærd 

- hjælpe parret med at reducere tilstedeværelsen af alkohol i hjemmet, 

herunder fremme positive, ikke alkohol-relaterede aktiviteter samt undgå 

eller håndtere alkohol i sociale sammenhænge uden for hjemmet   
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- forbedring af parforholdets funktion generelt, herunder øget, konstruktiv 

kommunikation (såsom aktiv lytning og at udtrykke følelser direkte) og 

problemløsnings-strategier 

- i nogle tilfælde en ”antabus-kontrakt” eller en ”ædrueligheds-kontrakt” 

parterne imellem. Parret forpligter sig på en daglig tillids-snak. En kort 

udveksling, hvor den drikkende lover afholdenhed og/eller antabus-indtag, 

samtidig med at partner udtrykker positiv støtte til indsatsen. Ofte ses også en 

kalender til registrering af selvhjælpsmøder (AA/Al-anon) og urin-resultater. 

 

Indledningsvist vil behandlingen især handle om et fokusskifte fra negative følelser 

og interaktioner om fortid og mulig fremtidig drikkeadfærd til positiv interaktion 

med udgangspunkt i nutid. 

I praksis tilbydes APT ofte i kombination med anden behandling, f.eks. 12-trins 

selvhjælpsgrupper (AA) og individuel terapi. Der arbejdes også på særlige udgaver til 

homoseksuelle par og til andre familiemedlemmer end partner, herunder forældre 

og søskende (ibid.). 

Ligeledes kan der inkluderes tilbagefaldsforebyggelse og 

efterbehandling/opfølgning.  

Typisk er der tale om 15-20 ambulante par sessioner igennem 5-6 måneder. Dertil 

kommer efterbehandlingssamtaler i op til flere år efter behandling.  

Der eksperimenteres dog også med at effektivisere APT, bl.a. i et forsøg på at 

reducere udgifterne (ibid.). Således finder Fals-Stewart og kolleger (2005a), at APT i 

en forkortet udgave var ligeså effektiv som standard ift reduktion i drikkeadfærd og 

forbedringer i parforholdet.  

APT leveret over 12 sessioner i en mindre multi-par gruppe5 var ligeså effektivt som 

12 sessioner individuel parbehandling, og mere effektiv end gruppe behandlinger for 

misbruger alene i forhold til misbrug og forbedring af parforhold.  

                                                           
5 Parret deltager sammen i gruppe med andre par 
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Derudover undersøgte man uddannelses-niveauets betydning for effekt. Her viste 

det sig, at bachelor og master level ikke gjorde nogen forskel for APT, men havde 

lige positive udfald. 

Endelig foreslår man APT indgå i en ”stepped care approach” (Sobell & Sobell, 2000), 

hvor man starter med mindst mulig indsats og trin for trin bevæger sig til mere og 

mere intensiv behandling, afhængig af klientens behov, som det viser sig undervejs i 

behandlingen (Fals-Stewart et al., 2004).  

 

 

Adfærdsterapeutisk parterapi med forældrerådgivning/-træning 

 

Det stigende fokus på børnenes trivsel har betydet en efterlysning af mere 

integrative interventioner, som ikke kun har parforholdet som mål, men også 

forældre-evner (Bradford & Barber, 2005). I familier med misbrug ses som tidligere 

nævnt typisk inkonsistent og eksplosiv disciplin, lav supervision og involvering samt 

ringe omsorg. Alt sammen kan være medvirkende til, at børnene udvikler 

problemer. Disse problemer kan så igen udløse stress hos forældrene og dermed 

øge risikoen for fortsat misbrug eller tilbagefald. På dette grundlag er det egentlig 

tankevækkende, at forældre-evner og -træning så sjældent inkluderes i 

misbrugsbehandling.  

Måske dette afspejler den antagelse, at misbrugende forældre først må få styr på 

deres misbrug før de kan arbejde med deres børn. Ifølge Brook og kolleger (2002) er 

dette en misforståelse. De fandt, at selvom fædre har et misbrug kan der stadig 

arbejdes med positive far-børn relationer, som påvirker børnenes udvikling positivt.  

En anden misforståelse er, at barnet må deltage i behandlingen for at profitere af 

den. Det er på ingen måde givet (Lam & O’Farrell, 2011). Tværtimod er definitionen 

på forældre-træning netop, at det er forældrene, der skal lære strategier til at blive 

bedre forældre, så de derigennem kan påvirke børnene i gunstig retning (ibid.).  

Endelig kan det bero på den fejlagtige antagelse, at børnenes trivsel er ligefrem 

proportional med forældrenes trivsel, sådan at, i det øjeblik alkoholproblemerne er 
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væk, har børnene det fint igen. Ligesom man overser, at alkoholproblemer kan være 

et tilbagevendede problem.  

Omfattende forskning de sidste 30 år har bevist, at forældre-træning kan være 

særdeles effektivt (f.eks. Jones et al., 2005; McMahon & Forehand, 2003). Fælles for 

de fleste er følgende: 

- behandlingen udføres primært med forældrene 

- der arbejdes med et fokus-skifte fra negativ, problem-adfærd til positiv, pro-

social adfærd  

- behandlingen indeholder typisk specifik undervisning i: 

o børns udvikling, kompetencer og begrænsninger 

o positiv forstærkning af ønsket adfærd, herunder ros, opmærksomhed, 

point-systemer og lign, samt måder at ”straffe” uønsket adfærd  

o tydelig kommunikation 

o konstruktive problemløsningsstrategier 

- der arbejdes bl.a. med rolle-spil og hjemmeopgaver 

 

Adfærdspsykologisk parterapi har netop forsøgt at inkludere forældre-træning rettet 

specifikt mod familier med misbrug. I det følgende APT+FT. 

Hvad angår effekten af en integreret tilgang, hvor der er fokus på såvel parforhold 

som forældre-evner er det interessant om det dobbelte behandlingsfokus øger 

effekten af behandlingen på parforhold, forældreevner og børnenes trivsel og 

måske endda misbruget.  

Der er som tidligere nævnt omfattende og solid evidens for, at inddragelse af 

parforholdskomponenter øger såvel misbrugsbehandlingen som børnenes trivsel.  

Det er ligeledes dokumenteret, at effekten af forældre-træning øges ved inddragelse 

af samtidig parbehandling (Sanders et al., 2000; Griest et al., 1982).  
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Et nyere pilot-studie af APT med forældertræning viste meget lovende resultater. 

Det viste sig nemlig, at en integrering af partnerinvolverende alkoholbehandling 

(APT til fædre med alkoholproblemer) og forælder-træning kraftigt øgede effekten 

sammenlignet med APT-alene i forhold til børnenes funktion (Lam et al., 2008) og 

forælder-praksis (Lam et al., 2009). Derudover ses dokumentation for en reduktion 

af børnenes risiko for neglect og overgreb op til et år efter behandling (ibid.).  

 

 

Adfærdsterapeutisk parterapi med forælderrådgivning/-træning og en 

individuel tilgang 

 

Set i lyset af den heterogene gruppe af alkoholmisbrugere og deres familier samt 

det faktum, at det kan være svært at integrere relationsorienterede tilgange trods 

omfattende evidens, arbejdes der på en alternativ tilgang, der kun inkluderer aktiv 

deltagelse af den drikkende part. Det drejer sig bl.a. om ”Getting Along”, der bygger 

på en familie- og relationsorienteret behandling med kun én person (Morgan-Lopez 

& Fals-Stewart, 2007). Foreløbige resultater indikerer, at dette for nogle kan være 

en effektiv tilgang (ibid.). 

 

 

 

Contingency Management med forældrerådgivning/-træning 
 

En anden evidensbaseret behandlingsmetode er ”Contingency Management” (CM). 

Den ses især anvendt på stofområdet, men findes også i alkoholbehandlingen 

(Petry, 2012; Ledgerwood & Petry, 2006; Stitzer & Petry, 2006; Pendergast et al., 

2006). Den har vist sig effektiv i forhold til følgende: 

- reducerer alkohol og stofbrug 

- fastholder misbruger i behandlingen 
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- forbedrer misbrugers samarbejde omkring medicinering 

- fremmer deltagelse i sideløbende aktiviteter, f.eks. job 

Når CM inddrages i denne sammenhæng er det fordi den kan anvendes i 

kombination med familieorienterede metoder (f.eks. CRA/CRAFT), ligesom den 

findes i en særlig udgave til familier, hvor der er inkluderet forældretræning (Stanger 

et al., 2011). Denne udgave af CM er dog endnu ikke på evidensniveau, men ser 

lovende ud for såvel børn som voksne (ibid.). 

Metoden har afsæt i klassisk, behavioristisk teori, hvor ønsket adfærd kædes 

sammen med belønning, som en slags ”omvendt antabus” og hvor ny adfærd 

tænkes indlært via gentagelse. Den destruktive, uønskede misbrugsadfærd tænkes 

ændret ved konsistente miljømæssige konsekvenser eller alternativer, der fremmer 

mere positiv, sund adfærd.  

”Belønning” kan bestå af penge (tilbagebetaling af depositum ved gennemført 

behandling), til-gode-beviser eller gavekort, behandlingsgoder (f.eks. at kunne få 

metadon med hjem, ikke møde så ofte til kontrol etc.) eller andre goder (f.eks. i 

forhold til samvær med børn).  

Oprindeligt blev CM baseret på den antagelse, at materiel belønning var den aktive 

ingrediens. Jo mere, jo bedre, som i højere, oftere belønning, men dermed også 

mere kontrol. Selvom der ser ud til at være effekt på kort sigt for nogle, er der også 

mange, der ikke opnår afholdenhed/adfærdsændring, uanset løfter om belønning. 

Derfor udvikledes CM til i højere grad at omfatte belønning for gennemførte 

behandlingsdelmål, i øvrigt defineret i samarbejde med behandler. Belønningen 

angår således ikke det endelige mål; afholdenhed, men i højere grad forskellige del-

elementer, såsom deltagelse i selvhjælpsgrupper eller træning af 

mestringsstrategier. Vigtigt for effekten er det, at belønningen udløses umiddelbart i 

forbindelse med opnået succeskriterium og omvendt ikke udløses ved manglende 

succes (Petry, 2012). CM er især effektivt i gruppesammenhæng, hvor grupperne 

mødes ofte og gerne flere gange om ugen (ibid.).  

Ulempen er at effekten ser ud til at forsvinde i det øjeblik belønningen ikke længere 

udløses, måske fordi den ønskede adfærd udelukkende er knyttet til belønningen og 

ikke på sigt overføres til individets eget ansvar med afsæt i egne ønsker og behov. 
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Belønning som middel til at fastholde i den egentlige behandling længe nok til, at 

denne kan nå at ”få fat” ser imidlertid ud til at være en effektiv, supplerende 

indsats.  

At metoden virker, kan bl.a. forklares via neuropsykologisk forskning, der viser, at 

hjernen søger den umiddelbare belønning frem for en fremtidig, mulig belønning. 

Det gælder især, hvis man føler sig truet på sin eksistens, som det kan være tilfældet 

ved stærk afhængighed og/eller traumatiserede individer. Så gælder det overlevelse 

her og nu, og det er meget vanskeligt at udsætte behovstilfredsstillelse. De er 

bogstaveligt ude af stand til at overveje de potentielle konsekvenser af deres 

handlinger på grund af den fysiske arousaltilstand i deres hjerne. Så længe de 

befinder sig i en alarmtilstand er reflekterede overvejelser af adfærd umulig. Et truet 

individ tænker ikke på noget, der ligger flere måneder ude i fremtiden, det er 

fokuseret på den aktuelle trussel. Afskåret fra den interne reguleringskapacitet, der 

ligger i cortex, handler hjernestammen refleksbaseret, impulsivt og ofte aggressivt 

overfor alt, der opfattes som en trussel. Hvis vi skal hjælpe traumatiserede og/eller 

stærkt afhængige individer må vi således frem for alt sørge for at berolige deres 

stressresponssystemer, så de er trygge nok til at benytte deres højere 

hjernefunktioner og tilbringe mindre tid på højere niveauer af arousalskalaen.  

I den forbindelse fremgår det af forskningen, at det er involvering af 

betydningsfulde, nære relationer (familie, venner, arbejdsplads, religion) og den 

forøgede kvalitet af de interpersonelle relationer, der udgør belønningen og fører til 

mere varige drikkeophør. Således viste det sig, at CM i kombination med CRA var 

mere effektivt end CM alene (Higgins et al., 2003). 

Rationalet for anvendelsen af metoden er da også, at klienten holdes fri af sit 

misbrug og i stedet kan koncentrere sig om andre problemområder, der er mere 

grundlæggende og afgørende for forandringer på lang sigt, herunder familie og 

børn. 
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Systemisk teori og Adfærdsterapeutisk parterapi  
 

Meget af den eksisterende familieorienterede alkoholbehandling, der er beskrevet 

og undersøgt, herunder på evidensniveau, bygger på adfærdspsykologiske 

principper og teknikker. På trods af, at meget af den eksisterende forskning på feltet 

eksplicit bekender sig til den adfærdspsykologiske tradition og de dertil hørende 

teknikker bygger en del af deres antagelser implicit på en systemisk tankegang. Ikke 

kun fordi der med inddragelsen af de pårørende arbejdes relationelt, men også fordi 

der inddrages behandlingselementer fra et systemteoretisk grundlag.  

Der ses da også en international forskning præget af et lidt forvirrende sprogbrug, 

idet familieorienterede/relationelle tilgange af og til ses omtalt som ”systemiske” 

tilgange. Dette henviser bredt til, at de inddrager nære relationer, men afspejler ikke 

nødvendigvis et teoretisk og terapeutisk udgangspunkt i systemteori. Således 

omtaler f.eks. Carr (2009) følgende familieorienterede alkoholbehandlingsmetoder 

som ”systemiske” metoder: 

- CRAFT 

- Adfærdsterapeutisk parterapi 

- Social Behaviour Network Therapy   

Pearlman gjorde en lignende iagttagelse allerede i 1988, hvor han pointerer, at det 

er forkert at bruge termen ”Familieterapi” og ”System-teori” som var de synonymer, 

idet ikke al familieterapi bygger på systemisk teori og praksis (Pearlman, 1988).  

Forvirringen er imidlertid forståelig, idet mange af de anvendte behandlingsmetoder 

nok er forskellige i deres oprindelse, men ikke altid ser så forskellige ud, når de 

kommer til udtryk i praksis.  

Som følge af de ovennævnte forvirringer i feltet, skal vi i det følgende se på 

henholdsvis adfærdspsykologisk parterapi og systemteoretisk alkoholbehandling, på 

ligheder og forskelle mellem de forskellige teoretiske tilgange og hvorledes disse 

kommer til udtryk i feltet af behandlingsmetoder. Som med alle andre eklektiske og 

integrative tilgange er det vigtigt at være bevidst om det ”oprindelige” 

udgangspunkt. 
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Et centralt fokus i familieorienteret alkoholbehandling er, hvad behandlingen skal 

rette sig mod 

- at få den drikkende til at ændre adfærd 
- at hjælpe familien til bedre trivsel 

 

I meget unuanceret, oprindelig form kan man sige at adfærdsterapeutisk (individuel) 

alkoholbehandling handler om, at få den drikkende til at ændre adfærd, medens 

det, ligeledes i unuanceret form, er familiens trivsel, der er i fokus i oprindelig 

systemteoretisk familiebehandling. I erkendelse af, at tingene hænger sammen har 

de fleste familieorienterede tilgange nu fokus på begge områder, om end i 

forskelligt omfang, og mere eller mindre eksplicit formuleret. 

Systemisk familiebehandling arbejder ud fra cirkulær kausalitet, og at 

interpersonelle dynamikker og kommunikationsprocesser i familien etablerer 

og/eller vedligeholder misbrugende adfærd (Lipps, 1999). Denne reciprokke 

determinisme antager, at alkoholproblemerne både påvirker og påvirkes af 

medlemmerne i familiesystemet (Collins, 1990). Den tilgrundliggende antagelse er, 

at alkoholisme ikke kan forstås/fortolkes som et problem i det enkelte individ, men 

må forstås som noget i konteksten, ofte i familien, men som også kan være i den 

bredere sociale kontekst (De Maio, 1989).  

Traditionel systemteori antager også, at systemer ikke kan observeres fra et 

objektivt standpunkt. Således er ethvert familiemedlems oplevelse vigtig. 

Vigtigheden af den subjektive oplevelse antyder spor af hermeneutikken og den frie 

vilje, og i yderste konsekvens, at individet aktivt fortolker sit miljø og vælger en 

adfærd baseret på disse fortolkninger. At forklare adfærd som et produkt af 

fortolkende processer stemmer imidlertid ikke overens med adfærdspsykologien i 

sin oprindelse, idet mentale operationer ikke kan observeres empirisk og ej heller til 

fulde kan forstås. I modsætning til den mere filosofiske position i et traditionelt 

familiesystemisk paradigme, er behaviorismen historisk mere rodfæstet i den 

deterministiske tradition, hvor konceptet om menneskelig ”fri vilje” benægtes 

(Alexander, 1990). 
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Derudover antager man i systemteorien, at familiemedlemmer vil forsøge at 

genoprette og vedligeholde ligevægt. Alkoholproblemet/alkoholikeren tjener som 

familiens centralt organiserende princip, som stabiliserer systemet. Alkoholisme er 

derfor en homeostatisk vedligeholdende kraft, som gør familien i stand til at 

vedligeholde stabilitet og undgå forandring (Steinglass, 1992). Ved at bruge 

homeostase princippet kan også benægtelse forklares som en strategi, der har til 

formål at opretholde stabilitet i familiesystemet (De Maio, 1989). 

Samlet set kan man, meget kort, forsimplet og overordnet, om den systemiske, 

familieorienterede tilgang sige:  

- fokus på familien, som en enhed, der formodes at interagere reciprokt 
determinerende 

- det familiemedlem, der udviser misbrugsadfærd, udtrykker blot hele 
familiesystemets dysfunktion 

- familien forsøger at genoprette/opretholde ligevægt i systemet gennem 
interaktion og kommunikationsmønstre, selvom det resulterer i 
dysfunktionelle konsekvenser (Collins, 1990). 

 

Den systemiske, familieorienterede tilgang er blevet kritiseret for at minimere 

betydningen af det individuelle niveau, og dermed miste muligheden for at arbejde 

med benægtelsen som en forsvarsstrategi. Nogle har derfor foreslået, 

indledningsvist at arbejde på det individuelle niveau med den drikkende og gøre 

alkoholproblemet til det centrale og en forudsætning for det videre arbejde med 

familien (Harris, 1990: Littrell, 1991).  Samtidig er det vigtigt, at tilføje, at børnene 

kan være end del af og bidrage til det dysfunktionelle familiesystem, men ikke kan 

drages til ansvar. Det er selvfølgelig altid de voksnes ansvar. Endelig er det vigtigt 

ikke at arbejde med skyld, men med ansvar. Ikke mindst i forhold til ansvaret for den 

fremtidige udvikling, mere end en diskussion af ”hønen og ægget” á la ”hvem er 

skyld i alkoholproblemets opståen eller familiens dysfunktion”. 

Alkoholbehandling som eksplicit bekender sig til et primært udgangspunkt i den 

systemteoretiske tradition og inkluderer hele familien er der ikke meget af i 

forskningslitteraturen, hvad angår voksne med alkoholproblemer, og slet ikke på 

evidensniveau. Derimod fremstår systemteoretisk misbrugsbehandling meget stærkt 
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og i stadig stigende grad i forhold til unge med misbrugsproblemer (og i øvrigt i det 

hele taget unge med adfærdsproblemer), hvor hele familien inkluderes i den 

multisystemiske behandling (McCart et al., 2011; Henggeler & Schaeffer, 2010; 

Henggeler et al., 2008; Robbins et al., 2011; Szapocznik et al., 2009, 2003; Liddle & 

Houge, 2001). Det drejer sig især om: 

- Brief Strategic Family Therapy (Szapocznik et al., 2003) 

- Multidimensional Family Therapy (Liddle & Hogue, 2001) 

Selvom ingen af de to behandlingsmodeller i deres oprindelse er udviklet til 

forældre-misbrug har de ofte den ”side-effekt”, at de kan opfange høj-risiko 

familier, hvor de unges misbrug er udviklet som følge af forældrenes misbrug samt 

andre samtidige risikofaktorer (Lam & O’Farrell, 2011).  

 

Brief Strategic Family Therapy (Szapocznik et al., 2003) 

Brief Strategic Family Therapy (”Kort, strategisk familie terapi”, ”kort-SFT”) bygger 

på den antagelse, at misbrugs-adfærd udvikles som respons på mislykkede forsøg på 

at mestre udviklingsmæssige udfordringer i barnets opvækst (ibid.). Også rigide 

familiestrukturer, som det ofte ses i familier med misbrug, menes at kunne bidrage 

til unges udvikling af misbrug. Målet for behandlingen er at ændre hele 

familiesystemet ved at intervenere på forældreniveau. Bl.a. arbejdes der med 

forældre-evner, konfliktløsnings-strategier og forældre-barn relationer (ibid.). 

 

Multidimensional Family Therapy (Liddle & Hogue, 2001) 

Multidimensional Family Therapy (“multidimensional familie terapi”, ”MFT”) ser 

unges misbrug som et resultat af mange, interagerende faktorer. Det kan være 

mislykkede forsøg på at imødekomme udviklingsmæssige udfordringer eller 

overgreb og traumer, herunder forældremisbrug og/eller at være vidne til vold 

(ibid.). behandlingen retter sig derfor mod at forbedre familiens overordnede 

funktion, for derved at påvirke misbrug og andre adfærdsproblemer. MFT er meget 

fleksibel og kan tilpasses den enkelte familie og den organisatoriske struktur. Den 

bygges op omkring beskyttelses- og risikofaktorer i den unges miljø og kan 



69 

 

indeholde såvel individuelle som familiesessioner, afhængig af behov og muligheder 

(ibid.).  

 

Adfærdspsykologien er i sin oprindelige (og individuelle) grundform fundamentalt 

forskellig fra den systemteoretiske tilgang på flere områder. Adfærdsterapien 

bygger på behaviorismen, som er deterministisk og reduktionistisk, og dermed 

begrænset i forhold til at arbejde med kompleksiteten i alkoholisme, der rækker 

langt udover det individuelle og for så vidt også familiemæssige niveau. 

Adfærdstilgangen bygger således i højere grad på et analytisk perspektiv, hvor fokus 

er på dele, mere end helheden. Man analyserer uønsket adfærd og arbejder på at 

ændre denne gennem positiv og negativ forstærkning (Edwards & Steinglass, 1995). 

Der bygges på klassisk betingning og en lineær årsag-effekt i forhold til forståelsen 

og udvikling af alkoholisme. Drikkeadfærden ses forstærket af den rare, afslappende 

psykologiske effekt, der produceres af alkohol (Lipps, 1999). Fokus er derfor ikke på 

interaktionen mellem diverse elementer i systemet (intrapersonelle såvel som 

interpersonelle), men i højere grad på at etablere kausale forhold mellem få, 

afgrænsede variabler.  

 I den familieorienterede adfærdsterapi ses dog en udvikling væk fra klassisk 

adfærdspsykologi i retning af en mere systemisk forståelse. Her arbejdes tillige med 

kognitive metoder (uhensigtsmæssige tankemønstre, reframing, og eksternalisering) 

og familiesystemiske faktorer (såsom reciprok determinisme og homeostasis) i 

forståelsen og behandlingen af alkohol i familien. Familien tænkes at forstærke 

alkoholiske adfærd bl.a. ved at give opmærksomhed (f.eks. gennem bebrejdelser om 

nutidig eller fortidig alkoholadfærd) eller ved omsorg (f.eks. ved at beskytte den 

drikkende mod at opleve de negative konsekvenser af adfærden).  

Der er således følgende ligheder mellem familieorienteret alkoholbehandling på 

henholdsvis adfærdsorienteret og systemisk grundlag: 

- Begge fokuserer på nutid 
- Begge understreger alkoholproblemet og familiens interaktion frem for at 

antage latente, kausale faktorer i de enkelte individer 
- Begge er interesseret i konsekvenser af drikkeadfærd for familien og andre 

nære relationer 
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- De deler adskillige behandlingsteknikker såsom træning i kommunikation, 
problemløsning og hensigtsmæssig adfærd 

 

 

En integreret, relationsorienteret tilgang 
 

På mange måder vil en integreret, relationsorienteret tilgang være at foretrække. En 

tilgang, hvor den drikkende såvel som familien er i ligeværdigt fokus. Hvor alle de 

aktive elementer fra de effektive, evidensbaserede metoder er samlet og hvor man 

kan sammensætte lige den model, der er brug for, hvad enten det er en drikkende 

part alene, et voksent (eller ungt) familiemedlem alene, et barn eller hele/dele af 

familien, der skal have hjælp, og hvad enten formålet er familiemedlemmets egen 

trivsel, den drikkendes eller dem alle. Og med al den ekspertise og mulighed for 

tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, der er nødvendig for at løse opgaven 

bedst muligt.  

Som det vil fremgå at det følgende kapitel om forandringsteori, er det i stigende 

grad også den vej udviklingen går: at afdække og integrere aktive, effektive 

elementer og veldokumenterede metoder, der ikke nødvendigvis har samme 

teoretiske grundlag (Carroll, 2005; COMBINE, 2003).  

“Consensus also is emerging that any singular, short-term treatment 

approach is less likely to be effective for addressing the complex issues 

associated with substance use disorders than are multimodal combination 

approaches that are more likely to address the multiplicity of substance 

abusers’ needs” (Carroll, 2005, s. 329)  

“Similarly, because no behavioral therapy is universally efficacious, 

behavioral therapies researchers have begun to systematically address the 

extent to which they may combine the various “active ingredients” of 

different behavioral therapies to maximize treatment response” (Carroll, 

2005, s. 333) 
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Når der arbejdes med integrering af forskellige teorier og de deraf følgende 

behandlingsmetoder, er det imidlertid vigtigt, at der eksplicit redegøres for, hvilke 

metoder, der anvendes og på hvilket teoretisk grundlag de bygger. Derudover at 

sikre sig, at teoriernes misbrugs- og forandringsantagelser ikke modarbejder 

hinanden og den grundlæggende teori. Dette savnes ofte i feltet indenfor 

familieorienteret alkoholbehandling.  

”Most intervention work with families tends to be guided by pragmatic 

needs, as opposed to well-developed theories that can lead to predictions 

that can be tested rigorously using scientific methods” (Copello, 2010) 

 

Denne integration af behandlingsmodeller stiller imidlertid også store krav til 

praksis. På baggrund heraf og med udgangspunkt i forskning og viden anbefales det 

derfor også, at man i fremtidens uddannelsesperspektiv skifter fra et ”vælg din 

favoritmodel” til ”bliv god til og passioneret omkring adskillige modeller” (effektive, 

traditionelle og lovende) sådan at man kan arbejde på grundlag af de nyeste 

forskningsbaserede, multisystemiske modeller og integrativt, fleksibelt anvende 

disse metoder, så feltets kompleksitet og mangfoldighed afspejles og klientens 

behov og ønsker så vidt muligt kan imødekommes (Blow et al., 2007; Davis & Piercy, 

2007b; Snyder et al., 2006, Pinsof, 2005; Sexton et al., 2003). 

Derudover bør familieorienteret alkoholbehandling også se på miljøfaktorer udover 

familien, for ikke at fremstå med et forsimplet paradigme til forklaring og 

behandling af det meget komplekse fænomen ”alkoholisme”. Der efterlyses således 

en udvidelse af fokus til at inddrage såvel mikro som makro niveau i forhold til 

arbejdet med alkoholproblemer (Chan, 2003).   

 

Eksempler på integrerede behandlingsmodeller 

 

For at øge effekten af den familieorienterede alkoholbehandling, efterspørges det 

altså, at man fremadrettet søger at integrere forskellige veldokumenterede 

familieinterventioner baseret på solid teoretisk grund og viden om aktive elementer.  
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Der ses flere mere eller mindre ambitiøse og mere eller mindre eksplicitte forsøg 

med netop dette.    

I kapitel 7 om forandringsteori præsenteres Prochaskas transteoretiske 

forandringsteori (Prochaska et al., 2008, 2002, 1992). En af de store fordele ved 

denne model er, at den tillader, at mange forskellige terapeutiske interventioner 

kan samles i én behandlingsplan (deraf navnet transteoretisk).  Det betyder, at 

individet kan behandles via flere forskellige tiltag, f.eks. via ”indsigt” fra 

psykodynamisk terapi, ”mening” og ”beslutninger” på baggrund af eksistentiel 

tilgang og ”adfærdsændring” på baggrund af adfærdspsykologiske teknikker. 

Mange har på forskellig vis udviklet deres familieorienterede interventioner med 

udgangspunkt i Prochaskas ændringsmodel (f.eks. O’Farrell, 2011; Flynn, 2010; Lewis 

et al., 2004; Miller & Rollnick, 2002; Vetere & Henley, 2001; Brown & Lewis, 1995; 

Edwards & Steinglass, 1995).  

Ifølge Prochasky’s model bliver overvejelser om fokus på den ene eller anden part 

overflødige, idet familien ses som en integreret part i behandlingsprocessen, og 

behandlingen derfor foregår på såvel individuelt niveau som familieniveau, hvilket 

kan illustreres ved følgende: 

1) Før-intentionionelt stadie: familien opfatter problemet, men den drikkende 
gør ikke = interventionen fokuserer på at hjælpe familien med at gøre den 
drikkende opmærksom på problemerne og motivere denne til behandling 
(f.eks. via CRAFT/MI) 

2) Aktions-stadiet: forandringsprocessen er begyndt = hele familien kan 
involveres i behandlingen for at afdække problemer, som kan vedligeholde 
alkoholproblemerne (f.eks. via MI/APT) 

3) Vedligeholdelses-stadiet: problematisk adfærd er ændret og har været det i 
mindst seks måneder = familieinterventioner kan fokusere på at forstærke og 
støtte fortsatte forandringsindsatser (f.eks. via APT)    

 

Der kan også med fordel indarbejdes andre tilgange, der kan danne syntese med 

den valgte behandlingsmodel og som kan kaste yderligere lys på udvikling og 

vedligeholdelse af forandring. Ikke mindst set i lyset af, at adfærdsorienterede 
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tilgange kendetegnes ved, at effekten forsvinder over tid, hvilket måske i nogle 

tilfælde kan handle om, at der ikke arbejdes med varig forandring. F.eks.: 

- Fænomenologisk, eksistentialistisk terapi (meningsdannelse) 
- Psykodynamisk perspektiv (ved at inddrage fortiden som grundlag for 

nuværende adfærdsmønstre, f.eks. tidlig tilknytning og forsvarsstrategier) 

 

”Social behavior and network therapy” bekender sig eksplicit til at være en 

behandlingsmetode, der bygger på en integration af aktive elementer fra andre 

metoder, herunder kognitive og adfærdspsykologiske strategier (UKATT, 2005).  

Et andet eksempel på en integreret tilgang ses f.eks. hos Vetere & Henley (2001), 

der kombinerer en familieorienteret alkoholbehandling med gruppe-analytisk 

psykoterapi, eksternalisering og reflekterende teams.  

Også Flynn (2010) kombinerer en systemisk metode med en reflekterende tilgang. 

Dette i et forsøg på at forbedre behandlingsengagementet for par og familier med 

alkoholproblemer. Interventionen har vist sig effektiv i forhold til at opnå forandring 

i såvel drikkeadfærd som i familiens adfærdsmønster (ibid.). Det konkluderes på 

baggrund heraf, at ”familie-gruppe reflekterende interventioner” med fordel kan 

anvendes langt mere udbredt, og at involvering af partner samt familiemedlemmer i 

øvrigt kan praktiseres med stor fordel (ibid.).  

Formålet med den reflekterende familie-orienterede tilgang er at sætte fokus på 

den relationelle og sociale kontekst frem for alkoholproblemet i sig selv, hvilket ser 

ud til at gøre behandlingen mere effektiv for alle parter (Flynn, 2010; Miller & 

Willbourne, 2002). 

Det særlige ved den reflekterende tilgang er bl.a. den ikke-dømmende holdning. 

Ofte ses familien omtalt som værende i forsvar, med-afhængig og dysfunktionel. I 

den reflekterende tilgang mødes familien med ligeværdighed og ydmyghed i forhold 

til at familien er ekspert på sig selv og hinanden. Refleksioner er således oftest 

udtrykt af terapeuten som tilbud, frem for interventioner med et på forhånd (af 

terapeuten) defineret mål. 
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Med den reflekterende tilgang lærer familien også at ”tænke selv”, frem for ”blindt” 

at adoptere behandlingens termer. Dette viste også evalueringen af Flynn’s 

behandling, idet familierne havde tilegnet sig selvstændigt sprog omkring 

behandling og udbytte heraf (Flynn, 2010). Så udover at integrere flere 

behandlingsmetoder i én, ser det altså også ud til at det lykkes Flynn at ”integrere 

behandlingen i familien”. Og netop dette at integrere behandlingen i eget familieliv 

må formodes at være mest holdbart i længden, ikke mindst når familien skal ”stå 

selv” uden en behandler på sidelinien. 
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5. Børn i alkoholfamilier – forebyggelse og behandling  
 

 

En stor mangel indenfor den familieorienterede alkoholbehandling er fokus på 

børnenes trivsel og udvikling som et selvstændigt mål for alkoholbehandlingen, 

herunder forebyggelse i familieregi. Det er som om det implicit antages, at når 

alkoholproblemerne er løst, trives børnene, uanset det faktum, at alkoholmisbrug 

kan være en livslang lidelse, hvor gentagne tilbagefald er sandsynlige. Og uanset det 

faktum, at børnene kan have fået varige skader, som følge af livet i en familie med 

måske langvarigt, massivt alkoholmisbrug, og som ikke ”går over” uden professionel 

hjælp. Herunder den øgede risiko for selv at udvikle misbrug i voksenalderen. 

Dertil kommer de børn, hvis forældre ikke får alkoholbehandling og som måske 

udviser diverse symptomer på mistrivsel, og som måske ikke adresseres korrekt 

fordi alkoholproblemerne i familien er ”skjulte”.  

Ikke at der mangler dokumentation for konsekvenser for børn af at vokse op i en 

familie med alkoholproblemer (f.eks. Straussner, 2011; Hussong et al., 2010, 2008a, 

2008; Wales et al., 2009; Pagan et al., 2006; Burnett et al., 2006; Ohannessian & 

Hesselbrock, 2004; Velleman, 2004; Kroll & Taylor, 2003). Ligeledes er der 

omfattende litteratur om risiko- og beskyttelsesfaktorer, herunder hvorledes 

problemudvikling blandt børn i alkoholfamilier kan forebygges (f.eks. Lindgaard, 

2005, 2002; Werner, 2004; Werner & Johnson, 2004; Werner & Smith, 1998).  

Men hvad angår veldokumenterede behandlingsindsatser er det eksisterende 

vidensfelt imidlertid noget tyndt, ligesom det primært retter sig mod forebyggelse af 

problemudvikling (især defineret som eget misbrug) og finder sted i skole-regi (f.eks. 

Copello et al., 2005, Cuijpers, 2005; Dies & Burghardt, 1991). Det gælder f.eks. 

”SMAAP” (Roosa et al., 1990; Short et al., 1995), ”STAR” (Emshoff, 1990) og ”The 

images Within” (Woodside et al., 1997). Desuden ses børnegrupper i og uden for 

skoleregi. Disse er dog meget sparsomt dokumenteret (Dies & Burghardt, 1991; 

Reinert, 1999). Et enkelt tiltag rettet mod både forældre og børn, ”Strengthening 

Families”, ser temmelig lovende ud (Kumpfer et al., 2010; Cuijpers, 2005; Kumpfer 

et al., 1996).  Derudover ses enkelte målinger på børnenes trivsel i forbindelse med 
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deres forældres behandling i henholdsvis Adfærdspsykologisk parterapi og 

individuel terapi (Fals-Stewart & Birchler, 2002; Kelley & Fals-Stewart, 2002).  

Endvidere mangler der instrumenter til screening og måling af børnenes 

vanskeligheder (Woolfall & Sumnall, 2010), ligesom der ikke er nogen løsninger på 

de etiske dilemmaer om, hvorvidt og hvordan børnene skal inddrages, samt hvor og 

hvornår (Cuijpers, 2005).  

For at udvikle evidensbaserede forebyggelsesprogrammer er der således fem vigtige 

punkter, der bør tages i betragtning (ibid.): 

1. Evidens for at børnene er en høj-risiko gruppe – dette er dokumenteret 

fyldestgørende 

2. Definition af målgruppen, herunder hvordan defineres et alkoholproblem i 

forhold til børnene – der er ingen konsensus på dette felt. Nogle holder sig til 

diagnosesystemerne ICD-10 eller DSM-IV, andre påpeger, at såfremt børnene 

lider under alkoholbrugen, er alkohol et problem. 

3. Hvordan skal børnene identificeres, herunder af hvem og hvor? – Cuijpers 

(2005) foreslår skolen som en mulighed, men her savnes bl.a. screening 

instrumenter til identificering af børnene. Der er gjort forsøg på udvikling 

heraf (Cummings & Griffin, 1999), men endnu er ingen valideret 

tilfredsstillende (Cuijpers, 2005). Annoncering er en anden mulighed, men 

mange børn er ikke nødvendigvis klar over sammenhængen mellem deres 

problemer og forældrenes alkoholbrug. Ligeledes kræver det en aktiv 

handling at respondere på en annonce, som kan indeholde adskillige barrierer 

(se nedenfor). Hjemmesider og telefonrådgivning for børn og unge er endnu 

en mulighed. En fjerde mulighed er at inddrage børnene, når forældrene er i 

behandling for deres alkoholproblem. Problemet er her, at man ikke får øje på 

alle de børn, hvis forældre (endnu) ikke er i behandling, og at hjælp til 

børnene derfor afhænger af forældrenes erkendelse. En ”omvendt” mulighed 

er i højere grad at være opmærksom på alkohol som en mulig medvirkende 

årsag, når børn og familier mistrives, sådan at alkoholproblemet identificeres 

og behandles.   
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4. Der er et etisk dilemma knyttet til det faktum, at selvom det lykkes at 

identificere og rekruttere børnene, bør man ikke intervenere uden 

forældrenes samtykke. Samtidig må man forholde sig til det faktum, at 

forældrene er årsag til og ansvarlig for børnenes problemer, så man ikke blot 

”hjælper” børnene til at bære det ”ubærlige”.  

5. Hvilke behandlinger skal iværksættes for at forebygge og/eller behandle 

børnenes problemer, herunder teoretisk forståelses- og behandlingsmodel 

samt aktive elementer.  

 

 

Forebyggelses- og behandlingsprogrammer 
 

De følgende interventioner er veldokumenterede programmer udviklet til børn og 

unge i familier med misbrug (Johnson et al., 2011): 

1. Strengthening Families Programs - SFP (Kumpfer et al., 2010; Kumpfer et al., 

1996; Emshoff & Price; 1999) 

2. Dando Fuerza a La Familia – udgave af SFP tilpasset ”mexicanske familier i 

USA” (SAMHSA, 2006) 

3. Strengthening the Bonds of Chicano Youth and Families (SAMHSA, 2006) 

4. CASASTART (SAMHSA, 2006) 

5. Celebrating Families! (Jrapko et al., 2003; NAIARC, 2005) 

6. Stress Management and Alcohol Awareness Program – SMAAP (Short et al., 

1995; Emshoff & Price, 1999; Price & Emshoff, 1997) 

7. Students Together and Resourceful – STAR (Emshoff, 1990; Emshoff & Price, 

1999; Price & Emshoff, 1997) 
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8. Cambridge and Sommerville Program for Alcoholism Rehabilitation - CASPAR 

(DiCicco et al., 1984; Davis et al., 1994; Emshoff & Price, 1999; Price & 

Emshoff, 1997) 

9. Michigan State University Multiple Risk Child Outreach Program (Maguin et 

al., 1994) 

10. Student Assistance Programs – RSAP (Apsler et al., 2006; Fertman et al., 2001; 

Morehouse & Tobler, 2000) 

11. Children of Drug Abusers and Alcoholics (Springer et al., 1992; Emshoff & 

Price, 1999) 

12. Betty Ford Children’s Program (Moe et al., 2008) 

 

Derudover kan nævnes tre helt nye behandlingstilbud fra Englang, der dog endnu er 

så nye, at de kun er kvalitativt undersøgt og på en mindre gruppe (Templeton et al., 

2011): 

1. “Moving Parents and Children Together” (M-PACT). Unge og deres forældre 

mødes i grupper, dels parallelt i gupper med andre unge/forældre, dels hele 

familien sammen og dels flere familier sammen. 

2. “Base Camp”/Turning Point. Her tilbydes barnet individuel såvel som 

gruppetilbud medens forælderen er i samtidig alkoholbehandling. 

3. “Breaking the Cycle” (BtC). Hver familie får skræddersyet et tilbud, der kan 

indeholde hjælp til forældrerolle, familiekommunikation eller etablering af 

samarbejde med andre instanser.   

Disse tilbud behandles ikke nærmere i denne sammenhæng.  
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Interventioner rettet mod børn i familier med alkoholproblemer med 

forebyggende/behandlende formål kan inddeles i forskellige grupper: 

1. Det mest oplagte tiltag er at forebygge, at børnene overhovedet udvikler 

problemer. Det vil med andre ord sige behandle alkoholproblemet og de 

eventuelle familiemæssige problemer. Men selvom alkohol- og 

familiefunktionen behandles succesfuldt kan der stadig være problemer hos 

børnene, der ikke går over af sig selv. Kun få studier har målt på børnenes 

trivsel i forbindelse med forældrenes behandling (Fals-Stewart & Birchler, 

2002; Kelley & Fals-Stewart, 2002). De finder ikke overraskende, at det har 

positiv effekt på børnene, når forældrene behandles (partner inddrages i 

adfærdspsykologisk parterapi). Der er dog ingen målinger af børnenes trivsel 

over tid, således at langtidseffekten ikke kendes, herunder situationen for 

børnene ved (gentagne) tilbagefald. 

2. En anden forebyggende indsats kunne være at forebygge, at forældre 

overhovedet udvikler alkoholproblemer. Med lidt god vilje, kan man altså 

betragte al alkoholforebyggelse som forebyggende for børns 

problemudvikling som følge af alkohol. Det er imidlertid meget svært at måle 

effekten af forebyggende kampagner, herunder ikke mindst langtidseffekten, 

oven i købet på tredjepart (børnene). 

3. En tredje mulighed retter sig mod forebyggelse af føtalt alkohol symdrom, det 

vil sige forebyggelse af alkoholindtag blandt gravide. Selvom FAS har høje 

omkostning, såvel menneskeligt som økonomisk (Pomeroy & Parrish, 2011; 

Klug & Burd, 2003), er der kun ganske få effektstudier af høj kvalitet, ligesom 

effekten af indsatserne synes begrænsede (Abel, 1998a, 1998b; Murphy-

Brennan & Oei, 1999). Metoderne består af følgende elementer (Hankin, 

2002): 

a. Kampagner til fremme af viden om FAS blandt den generelle befolkning 

b. Kampagner rettet specifikt mod kvinder i den fødedygtige alder 

(screening og rådgivning) 

c. Forebyggende indsatser til høj-risiko kvinder (f.eks. kvinder med 

alkoholproblemer eller børn med FAS) 
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4. Skolebaserede forebyggelsesprogrammer er en fjerde mulighed. Her er 

følgende blevet undersøgt i kontrollerede effektstudier: ”SMAAP” (Roosa et 

al., 1990; Short et al., 1995), ”STAR” (Emshoff, 1990; Price & Emshoff, 1997; 

Emshoff & Price, 1999), ”The images Within” (Woodside et al., 1997) og 

”CASPAR” (Davis et al., 1994; DiCicco et al., 1994). Det drejer sig om 

undervisning i alkohol generelt med det formål at forebygge børn og unges 

senere udvikling af alkoholproblemer, samt undervisning mere specifikt rettet 

mod risiko-børn. De ovennævnte modeller er blevet undersøgt i kontrollerede 

studier. Her fandt man positiv effekt på social støtte, selv-værd og selvkontrol 

(Emshoff & Price, 1999; Price & Emshoff, 1997; Emshoff, 1990), 

mestringsstrategier og støttesøgende adfærd (Emshoff & Price, 1999; Price & 

Emshoff, 1997; Roosa et al., 1990) samt viden om alkohol (Emshoff & Price, 

1999; Price & Emshoff, 1997; Short et al., 1995; Woodside et al., 1997).  

Desuden reduktion i ensomhed og depression (Emshoff & Price, 1999; Price & 

Emshoff, 1997).  

5. En mere specifik forebyggende indsats ses i forhold til sønner af fædre med 

en spritkørsel dom, ”Michigan State University Multiple Risk Child Outreach 

Program” (Maguin et al., 1994; Nye et al., 1995).  Fædrene blev i forbindelse 

med deres behandlingdom for spritkørsel indbudt til et forsøg omhandlende 

deres sønners helbred specifikt og familiens udvikling generelt. Der var tale 

om 28 sessioner fordelt over ti måneder. Behandlingen bygger på ”Oregon 

Social Learning Center’s Parent-training protocol”, der, som navnet antyder, 

har vægt på forældretræning. Dels ved ugentlige sessioner og dels ved 

løbende telefonkontakt. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse viste 

signifikant positiv effekt på sønnernes adfærd i forhold til samarbejde, 

høflighed og leg, men ikke i forhold til samtidig reduktion i vrede og 

hyperaktivitet og ej heller på en forbedret relation til forældrene (ibid.).  

6. ”Student Assistance Programs” henvender sig til høj-risiko unge anbragt på 

institution (Apsler et al., 2006). Det er først og fremmest et 

forebyggelsesprogram, men indeholder også elementer rettet mod tidlig 

intervention. Det består af rolle-spil, undervisning og gruppeforløb ligesom 

der samarbejdes med selvhjælpsgrupper i 12-trins systemet for unge (typisk 

Al-ateen, ACA). Programmet viste gode resultater i forhold til at forebygge og 
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reducere misbrug blandt de unge. Effekten øgedes i takt med øget 

intervention (Apsler et al., 2006; Fertman et al., 2001; Morehouse & Tobler, 

2000).   

7. Betty Ford Children’s Program (Moe et al., 2008) er et tilbud direkte rettet 

mod børn i familier med erkendt misbrug. Programmet løber over fire hele 

dage, hvor de ansvarlige voksne inkluderes de sidste to dage. Der arbejdes 

med undervisning, og leg med det formål at lære børnene at begå sig socialt, 

løse problemer konstruktivt, ligesom børnene får mulighed for at tale om 

deres erfaringer og følelser med børn i samme situation. Programmet viser sig 

effektivt i forhold til at udvikle børnenes sociale evner, herunder reduceret 

ensomhed, samt at give børnene erkendelse af, at de ikke kan kontrollere 

deres forældres misbrug (ibid.). ”Children of Drug Abusers and Alcoholics” er 

et 12-ugers behandlingsprogram rettet mod henholdsvis børn (4-10 år) og 

deres forældre (Springer et al., 1992). Behandlingen forløber parallelt med en 

gruppe for barnet og en gruppe for den misbrugende forælder og hvor 

familien samles en gang om ugen. Der anvendtes bl.a. tegne- og legeterapi i 

børnegrupperne. Børnene viste god udvikling på kunnen og adfærd, men kun 

på før-efter data idet, der ikke var nogen kontrolgruppe (Emshoff & Price, 

1999). En pilotundersøgelse af Reinert (1999) undersøgte ligeledes et 

gruppeforløb for børn (gennemsnitsalder på ca. 9 år), hvis forældre var i 

samtidig behandling for alkoholproblemer. Her fandt man, at børnene efter 

seks måneders behandling signifikant forbedrede selvtillid og reducerede 

symptomer på depression. Til gengæld skete der ingen udvikling i forhold til 

selvværd eller sociale evner, om end de lå indenfor normalområdet. 

Grupperne fandt sted en time om ugen og blev ledet af mindst to 

familieterapeuter. Formålet med grupperne var at lære børnene at 

identificere og kende følelser og stemninger, at spille spil efter regler, 

konflikthåndtering og social adfærd (ibid.). Derudover at lære børnene, at de 

ikke er ansvarlige for deres forældres adfærd og alkoholproblemer, samt 

hvorledes de kan beskytte sig selv, når situationen i familien er usikker, f.eks. 

ved tilbagefald. En kritik på netop dette punkt har gået på, at det ikke er 

hensigtsmæssigt at lære børn i alkoholfamilier at tage ansvar for sig selv (det 

kan de allerede alt for godt!), men i højere grad at lære dem at bruge andre 



82 

 

voksne for hjælp, herunder redskaber til at skabe og indgå i sunde relationer 

(Shores, 2011).  Derudover savnes forskning, der tager højde for og nærmere 

undersøger i hvilken grad forældrenes udvikling spiller ind, også over tid 

(f.eks. ved tilbagefald). 

8. Endelig ses ”Strengthening Families” programmet, der er rettet både mod 

forældrene og mod børnene (Kumpfer et al., 2010; Cuijpers, 2005; Kumpfer et 

al., 1996). Programmet er siden blevet videreudviklet til at kunne anvendes til 

alle risiko-familier, uanset misbrug eller ej og til fire forskellige aldersgrupper: 

3-5 år, 6-11 år, 10-14 år og 12-16 år (Kumpfer et al., 2010; Spoth et al., 2004). 

Det består af 14 ugentlige sessioner til høj-risiko familier og 7 ugentlige 

sessioner til lav-risiko familie, hver á 2½ time. Hver session begynder med at 

familierne mødes til et måltid mad, dels for at nedbryde eventuelle barrierer 

og dels for at give behandlerne mulighed for at observere og vejlede 

forældrene i forhold til børnene. Derefter går forældre og børn i hver sin 

gruppe og mødes så igen til sidst for at omsætte teori til praksis. Imellem 

sessionerne er der desuden hjemmearbejde. Hver gruppe ledes af to 

behandlere, helst af hvert køn og med etnicitet matchende gruppens. 

Forældregruppen arbejder med udvikling af resiliens, herunder drømme og 

mål for fremtiden, mestring af stress, vrede og problemer, konstruktiv, 

støttende kommunikation, forstærkning af positiv adfærd, opmærksomhed på 

børnene og opdragelse adækvat med børnenes alder. Børnegrupperne 

arbejder med psykoedukation, følelsesregulering, mestring af stress og 

problemer, kommunikation, sociale evner, at modstå pres fra venner og 

medier og hvor der kan hentes hjælp og støtte udenfor familien. Familiedelen 

giver først og fremmest mulighed for at omsætte det lærte i praksis, evt. med 

støtte fra behandlerne. Problemet med videreudviklingen af Strengthening 

Families programmet er, at man fjernede det specifikke fokus på misbrug, 

hvilket kan gøre arbejdet i familier med misbrug svært. De seneste studier af 

programmet viser dog resultater også for misbrug. Det nyeste, et stort 5-årigt, 

landsdækkende studie med over 1600 familier, viste den hidtil største effekt 

af behandlingen, især for familiestruktur (d = .75), familiekommunikation (d = 

.76), familiestyrke og –resiliens (d = .76) samt forældreevner (d = .70). 

Derudover signifikant reduktion i forældrenes alkohol og stofbrug (d = .43). 
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SFP er tidligere blevet undersøgt i otte randomiserede, kontrollerede studier 

af den korte udgave (7 sessioner til lav-risiko familier) og den lange udgave 

(14 sessioner til høj-risiko familier), til forskellige aldersgrupper (6-12 år og 10-

14 år), forskellige etniske populationer og med op til 10 års opfølgning 

(SAMHSA, 2006; Spoth et al., 2006a; Kumpfer et al., 2005; Spoth et al., 2004). 

Her fandt man bl.a. at programmet er dobbelt så effektivt som lignende 

programmer til forebyggelse af udvikling af misbrug blandt børnene 

(Cochrane Review; Gates et al., 2009; Foxcroft, 2006; Spoth et al., 2004). Ved 

6-års opfølgning havde ingen af børnene udviklet misbrug mod 3,2 % i 

kontrolgruppen (ingen behandling). Således menes Strengthening Families 

programmet at være det program, der har den stærkeste forebyggende effekt 

for børnenes udvikling af misbrug (alkohol, hash og andre stoffer)(Miller & 

Hendrie, 2008). Ved 10-års opfølgning fandt man tillige en 220-300 % 

reduktion i diagnosticeret psykiske problemer blandt børnene (depression, 

angst, fobi og personlighedsforstyrrelser) (Spoth et al., 2006a; 2006b). Et 

randomiseret, kontrolleret forsøg blandt 118 familier af den oprindelige 

udgave til misbrugsfamilier fandt signifikant, positiv effekt på familien 

(konfliktniveau, kommunikation, struktur og samhørighed), på forældreevner 

(kommunikation, nærhed), på børnenes trivsel (resiliens, depression, 

følelsesregulering og sociale evner) og på misbrug blandt forældre og de store 

børn, der allerede havde udviklet et sådant (Kumpfer et al., 1996; DeMarsh & 

Kumpfer, 1986). Der gøres desuden forsøg med inddragelse af Web og DVD 

for at effektivisere programmet yderligere (Kumpfer et al., 2010). CASASTART 

(SAMHSA, 2006) og Celebrating Families! (Quittan, 2004; Jrapko et al., 2003) 

er lignende programmer om end ikke helt i samme kaliber. CASASTART viste 

gode resultater i forhold til at reducere de unges afvigende adfærd, herunder 

eget misbrug (SAMHSA, 2006). Quittan (2004) fandt, at Celebrating Families! 

var dobbelt så effektiv end standard behandling i forhold til at ”genskabe” 

familierne. En anden evaluering af CF! (Jrapko et al., 2003) viste blandt 

forældrene en øget viden om misbrug og dennes betydning for familien, 

forøget sundhedsadfærd ligesom børnene forbedrede deres evner i forhold til 

mestring og at udtrykke følelser positivt.   
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Aktive behandlingselementer 
 

De forskellige (forebyggende) interventioner med fokus på børnene bygger på en 

række formodede aktive elementer (Cuijpers, 2005; Emshoff & Price, 1999): 

- Psykoedukation – information og undervisning 

- Udvikling af adaptive mestrings-strategier – problem- og følelsesfokuseret 

mestring 

- Udvikling af personlige og sociale færdigheder - kommunikation, 

følelsesregulering og -følelsesudtryk, sociale evner, herunder tryghed i nære 

relationer samt udvikling af selvværd/selvtillid 

- Alternative aktiviteter og social støtte – introduktion til sunde aktiviteter og 

sunde relationer 

Det vides imidlertid ikke om disse elementer rent faktisk er aktive og effektive, idet 

der savnes forskning på feltet. 

 

Derudover ses en række terapeutiske tilgange og aktive elementer, der tænkes at 

være effektive, dels ud fra udviklingsteori, dels ud fra klinisk erfaring med børn 

generelt og i mindre omfang erfaringer med børn i alkoholfamilier.  

 

Gruppeterapi 
 

Gruppeterapi med børn fra familier med alkoholproblemer har ligesom med de 

voksne medlemmer af familien den fordel, at de kan møde ligesindede. Dermed 

åbnes op for at arbejde med stigmatisering, tabuisering og hemmeligholdelse samt 

følelsen af ”anderledeshed” og isolation, herunder social støtte fra jævnaldrende i 

samme situation og deling af svære følelser ligesom der kan arbejdes praktisk med 

færdigheder indenfor problemløsning og konflikthåndtering (Ficaro, 1999; Nastasi, 

1998; Dies & Burghardt, 1991). Især det at bryde hemmeligholdelse og isolation, og 

dermed skabe mulighed for etablering af sociale, støttende relationer er det, der 
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taler for arbejdet med COA i grupper. I litteraturen ser vi, at når børn og unge tumler 

med problemer i det sociale felt, herunder isolation, skam, skyld, benægtelse og 

hemmeligholdelse, er det især gruppeterapien, der kan hjælpe (National Association 

for Children of Alcoholics, 2006; Ginott, 1994; Hammond-Newman, 1994). Individuel 

terapi derimod har større effekt ved traumer og tab, hvilket også kan være et 

problem for mange af børnene, hvorfor det kan være nødvendigt også at arbejde 

med individuelt.  

Desværre savnes forskning med større populationer, med opfølgning, samt analyse 

af, hvilke gruppeterapeutiske elementer, der er de mest aktive.  

 

Lege terapi 

 

Legeterapi anses for at være det mest logiske terapi-form med børn, eftersom 

”legen er barnets naturlige medium for selv-udtryk” (Sweeney & Homeyer, 1999; 

Axline, 1974;  Klein, 1955). Legeterapi kan både være ”fri leg” eller være styret af 

terapeuten. Igennem legen kommunikerer barnet tanker og følelser, ligesom det 

giver mulighed for at frigøre energi, samt opnå kompetencer indenfor såvel det 

fysiske som det mentale felt. Af en omfattende meta-analyse af effekten af 

legeterapi fremgår det, at det især er effektivt når det gives over tid samt i 

samarbejde med forældrene (Bratton et al., 2005).  

Børn fra familier med alkoholproblemer menes at profitere særligt at legeterapi 

(Jacobus-Kantor & Emshoff, 2010), indledningsvist måske især den ikke styrede form 

(Bratton et al., 2005).  De har ofte begrænset erfaring med leg, ligesom den leg, der 

så foregår typisk tager udgangspunkt i den overansvarlige adfærd, de kender så godt 

(Emshoff & Jacobus, 2001). Derudover har de ofte den oplevelse, at verden er farlig, 

uforudsigelig og usikker, hvilket er alt andet end befordrende for at turde give sig 

hen i leg. 

 I legeterapien får børnene mulighed for at kunne lege alderssvarende i trygge 

rammer. Derved åbnes op for læring af nye færdigheder uden risiko for at blive 

afbrudt, skældt ud eller bare føle sig uduelig fordi det ikke lykkes første gang. Det 

giver også mulighed for udtryk af et bredt spektrum af følelser, herunder ellers 
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”forbudte følelser” og angst, samt leg ”bare for sjov”, på barnets egne betingelser, 

eventuelt hjulpet på vej af lege-terapeuten. Endelig gives mulighed for gennem leg 

at bearbejde skyld og skam samt opbygge tillid og turde slippe kontrol. På længere 

sigt kan barnet, afhængig af alder, lære hvordan følelser kan udtrykkes positivt og 

hvordan barnet kan etablere og indgå i sunde, sociale relationer med såvel 

jævnaldrende som voksne.    

 

Kognitiv, adfærdspsykologisk terapi 

 

Også i forhold til børn anvendes kognitiv, adfærdspsykologisk terapi (KAT). 

Overordnede mål er at lære børnene nye, mere hensigtsmæssige tankemønstre 

samt adfærds- og mestringsstrategier (Webb, 1993). Mere specifikt sker dette ved at 

lære børnene at identificere og udtrykke følelser adækvat, identificere og ændre 

uhensigtsmæssige tankemønstre, udvikle problemløsningstrategier og 

beslutningsevner, hensigtsmæssig kommunikation, selvværd og selvtillid, samt 

udvikling af en plan-b for de tilfælde forælderen drikker (ibid.). Teknikker til dette 

arbejde kan være rollespil og hjemmearbejde.   

Fordelene med den kognitive, adfærdspsykologiske tilgang er især, at den er kort og 

meget problemfokuseret.  

 

Biblio-terapi 
 

Bøger og historiefortælling kan være et meget effektivt redskab i arbejdet med COA. 

Herigennem kan barnet lære om følelser og tanker, samt problemløsning i svære 

situationer (Robinson & Rhoden, 1998). Igennem historien kan barnet, bl.a. via 

almengørelse, opleve ikke at være alene, lære at anerkende svære følelser relateret 

til situationen som COA, samt opdage alternative løsningsmodeller. Desuden kan 

barnet opbygge et tillidsforhold med den voksne terapeut om noget fælles tredje, 

om en anden person i en anden verden, hvilket kan være nemmere for barnet 

indledningsvist at tale om.  
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Psykoedukation  

 

Psykoedukation har vist sig effektivt ikke bare for voksne, men også for børn 

(Nastasi, 1998). Det handler om at undervise børnene med udgangspunkt i viden 

omkring alkoholproblemer i familier. Det kan være effekten af alkoholindtag for 

tanker, adfærd og sundhed, almene konsekvenser for familien og børnene, hvem 

kan hjælpe og hvad man selv kan gøre.  

 

 

En integreret model - Gruppe-lege-terapi 
 

Shores (2011) har integreret forskellige teknikker i én samlet integreret 

interventionsmodel. I denne indgår således psykoedukation, gruppeterapi, kognitiv, 

adfærdspsykologisk terapi og legeterapi, herunder tegning, dukkespil og 

sandkasseterapi. Behandlingen har følgende fokusområder: 

- Psykoedukation om alkoholisme og misbrug (undervisning i hvilke 

konsekvenser alkohol har for den, der drikker og dennes familie) 

- Identitet og familieroller (hvordan barnets identitet og rolle i familien påvirker 

dets sociale relationer i almindelighed og hvordan barnet kan finde ind til ”sit 

sande jeg”) 

- Følelsesregulering (hvordan følelser og tanker påvirker deres adfærd, lære 

følelsesregulering, herunder øget frustrationstærskel og vrede-kontrol, samt 

mestringsstrategier til brug i en familie med alkoholproblemer) 

- Sociale evner (i gruppen opnår barnet erfaringer med tillids- og respektfulde 

relationer til voksne og jævnaldrene, herunder reduktion af skyld og skam) 

- Udvikling af passende risiko-adfærd (COA kan have udviklet rigid, angstpræget 

adfærd som følge af den kaotiske tilstand i familien, en adfærd der forhindrer 

dem i at udforske verden adækvat. I den forbindelse ses også 

overansvarlighed og perfektionisme. I gruppen kan børnene gøre erfaringer 

med at tage risici i en tryg ramme og dermed udvide aktionsfeltet) 
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Behandlingen henvender sig til børn i alderen 6-8 år, som har forældre med 

alkoholproblemer. Børnene mødes i gruppen en time hver uge i 16 uger. Børnene 

henvises til gruppen via individuelle psykoterapeuter, skolepersonale, 

familiemedlemmer og familiebehandlere. Børnene og de familiemedlemmer der 

ønsker det, deltager i et indledende møde, der har til formål at afdække barnets 

behov og egnethed til gruppen. Undervejs er indlagt tre forældresessioner af hver 

90 minutters varighed. Den første er en informerende session med det formål at 

fortælle forældrene om, hvad gruppeforløbet handler om. Derudover undervisning i, 

hvad alkohol betyder for en familie og for børnene især. Anden session ligger 

midtvejs i gruppeforløbet og giver forældrene mulighed for at diskutere åbent 

omkring forandringer hos børnene, bekymringer og forventninger til det resterende 

forløb. Den sidste forældre-session ligger i slutningen af forløbet og ligner anden 

session bortset fra, at der denne sidste gang med forældrene også tales om 

afslutning af forløbet og hvordan familien kan søge støtte andre steder (ibid.).  

Behandlingen er endnu ikke systematisk undersøgt og rationalet for behandlingen 

bygger alene på teori og klinisk erfaring. Der savnes derfor dokumentation for 

effekt. 

 

 

Familie, forældre og/eller individuel intervention 
 

Om barnet skal inddrages i familieterapi med hele familien som deltager, om der 

skal interveneres indirekte gennem forældrene og/eller om barnet skal have et 

individuelt tilbud afhænger af ressourcer og belastninger i det enkelte barn og den 

enkelte familie samt deres særlige problemstilling. Med udgangspunkt i forskning og 

udviklingspsykologi er der en tendens til, at jo ældre barnet er, jo mere sandsynligt 

er det, at barnet i højere grad vil profitere af et individuelt tilbud. En undersøgelse 

viste således, at unge fra familier med misbrug, der havde fået individuel rådgivning 

i højere grad øgede deres psykosociale trivsel, end de unge, der havde fået gruppe 

og/eller familierådgivning (Leichtling et al., 2006). Samme undersøgelse viste ved 

opfølgning, at de unge, der havde fået familierådgivning faktisk havde et øget eget 

misbrug (ibid.). Derudover er der en del eksempler på, at interventioner igennem 
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forældrene har gode effekter på børnene. Endelig vil det som oftest være en god idé 

at anvende en kombination af flere forskellige tilgange.  

 

Konklusion  
 

Der savnes forskning, der måler på børnenes trivsel i forbindelse med 

alkoholbehandling, såvel individuel som familieorienteret, og ikke mindst i tiden 

efter, samt viden om effektive behandlingsindsatser, der inddrager en sikring af 

børnenes trivsel og udvikling, også på længere sigt. Det gælder behandling rettet 

mod familien som en helhed, indirekte gennem forældrene, såvel som behandling 

givet børnene direkte.  

Compared to the hundreds of studies on the effects of parental problem 

drinking on their children, the genetics of problem drinking, and the 

physical and mental problems of these children, it is disappointing that 

so few studies have examined the possibilities of prevention…This 

should be a challenge for researchers and, considering the high-risk 

situation that these children are in, the size of this group, and the 

impact on public health, more and better prevention research should be 

a priority for those who fund research as well as policy makers 

(Cuijpers, 2005). 

 

Samtidig ved vi fra omfattende forskning (Beardslee et al., 2011), at mentale, 

følelsesmæssige og adfærdsmæssige forstyrrelser kan forebygges før de begynder. 

Fremtidig forskning bør derfor fokusere på at dokumentere og udbrede 

forebyggende indsatser med det formål at reducere maladaptiv udvikling, skabe 

sunde familier og ikke mindst spare penge (ibid.).  

I et forsøg på at udvide vidensfeltet og opsøge mulige udviklingspotentialer skal det 

følgende handle om erfaringer fra børne- og familievinkler i psykiatrien.  
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6. Psykiatrien – depressive forældre 
  

 

I modsætning til alkoholområdet ses indenfor psykiatrien ganske mange 

familieorienterede tiltag, der udmærker sig ved at have fokus på børnenes trivsel og 

udvikling, ligesom de tilbydes i forbindelse med forældrenes behandling (Yuh et al., 

2006). De er dog endnu i sin vorden (Sander & McCarthy, 2005), men i udvikling 

såvel klinisk som forskningsmæssigt (Diamond & Josephson, 2005). 

Det område, der kommer tættest på familier, hvor en forælder har 

alkoholproblemer, er familier med en depressiv forælder. Her ses faktisk 

spændende og relevante tiltag, der oven i købet har udgangspunkt i børnenes 

trivsel, ikke mindst på lang sigt, og som tilmed er veldokumenterede og 

manualbaserede (Beardslee et al., 2008, 2003; Riley et al., 2008; Boyd et al., 2006; 

Yuh et al., 2006; Sanford et al., 2003; Podorefsky et al., 2001; Sanders & McFarland, 

2000).  

Tilmed ved vi, at voksne med alkoholproblemer og voksne pårørende meget ofte 

også oplever depression, hvorfor relevansen styrkes yderligere. Derudover vil den 

følgende gennemgang af forskning og viden på området om børn med depressive 

forældre vise en ganske stor overensstemmelse med den viden vi har om børn i 

alkoholfamilier. 

 

 

Depressive forældre og deres familier/børn 
 

Man ved, at børn, der vokser op med en depressiv forælder har en øget risiko for 

selv at udvikle depression (dokumenteret gennemgang følger nedenfor). Depression 

anses ligesom alkoholproblemer for at være en ”familie-lidelse”. Det vil sige, at det 

påvirker, ikke kun den deprimerede men, alle i familien, herunder børnene, der 

risikerer tidlige udviklingsmæssige skader, som kan følge dem helt ind i 
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voksenalderen (Riley et al., 2008). Børn af deprimerede forældre har således 

substantiel højere risiko for udvikling af en lang række adfærds-, affektive og 

kognitive forstyrrelser. Når forældre er ramt af depression kan det påvirke det 

primære miljø, som børnene udvikles i og reducere de følelser af tryghed, nærhed, 

samhørighed og kærlighed, som børnene har brug for, for at vokse sig sunde og 

kompetente (Fiese et al., 2000; Goodman & Gotlib, 1999). Ligeledes ses ofte også 

reduktion i den sociale kontakt og støtte udenfor familien samt dårligt helbred og 

generelt nedsat trivsel blandt alle familiens medlemmer (Sills et al., 2007).  

Longitudinelle studier viser, at børn af forældre med affektive forstyrrelser eller 

depression oftere har depression end børn uden forældre med affektive 

forstyrrelser eller depression, fra 26 % fire år efter første undersøgelse (Beardslee et 

al., 1993) til 50 % ti år senere (Weissman et al., 1997). Livstidsforekomsten af 

depression rangerer fra 40 % i 20’erne (Beardslee et al., 1993), 52 % ved 19 år 

(Weissman et al., 1992) og 67 % blandt 15-19 årige (Hammen et al., 1990). Ikke 

overraskende viser det sig, at jo tidligere depressionen starter, jo mere kronisk 

depression og jo mere alvorligt, jo større risiko for psykopatologi hos børnene 

(Hammen & Brennan, 2003; Wickrameratne & Weissman, 1998; Beardslee, et al., 

1996; Warner et al., 1995; Weissman et al., 1988; Keller et al., 1986; Weissman et 

al., 1984). Derudover ser især mødres depression ud til at kunne forbindes med 

skader hos børnene (Timko et al., 2002; Benazon & Coyne, 2000). 

Børn af deprimerede forældre oplever tidligere start og mere vedvarende 

depression, også i voksenalder, ligesom det tager længere tid at behandle end andre 

børn (Ensminger et al., 2003; Pilowsky et al., 2006; Timko et al., 2002; Weissman et 

al., 2006). Et lignende mønster ses også hos voksne børn af alkoholmisbrugende 

forældre, der tidligere og mere massivt oplever misbrugsproblemer (Nielsen et al., 

2000). 

Derudover ses øget risiko for selvmordstanker og/eller selvmordsadfærd blandt 

børnene (Weissman et al., 1992; Klimes-Dougan et al., 1999), hvilket også kan 

iagttages hos voksne børn fra alkoholfamilier (Lindgaard, 2005). 

Desuden viser det sig, at selv efter forælderens depression er under behandling og 

stabil, er deres børn psykiske, sociale og kognitive formåen stadig signifikant ringere 

end for børn uden en deprimeret forælder (Garber et al., 2003, citeret i Riley et al., 
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2008). Man kunne forestille sig lignende gøre sig gældende for børn af en forælder 

med alkoholproblemer.   

Samtidig ved man, at forebyggende indsatser i forhold til børnene gør en forskel, 

således at børn og unges symptomer reduceres mærkbart over tid (dokumenteret 

op til 4½ år efter behandling), også uafhængigt af den depressive forælders tilstand. 

F.eks. viste et kognitivt, adfærdspsykologisk forebyggelsesprogram i grupper for 

unge med deprimerede forældre, at kun 9 % af de unge i interventionsgruppen var 

deprimerede ved 15 måneders opfølgning sammenlignet med 29 % af de unge i 

kontrolgruppen (Clarke et al., 2001).  

Den inter-generationelle overførsel af psykiatriske forstyrrelser har således udløst et 

behov for forebyggelse af børns udvikling af psykosociale forstyrrelser som en del af 

det tilbud til familier med psykiske lidelser blandt forældrene. Man kan håbe på en 

lignende udvikling til børn fra familier med alkoholproblemer. 

Nogle mener imidlertid ikke, at alle børn bør have forebyggende tilbud, idet dette 

anses for at være ineffektivt (Yuh et al., 2006). Selvom børnene er i risiko qua deres 

opvækst med depressive forældre, er det ikke sikkert børnene udvikler depression 

eller andre problemer. En meta-analyse af tvillingestudier viste moderat arvelighed 

af depression, mellem 31 og 42 % (Sullivan et al., 2000a). Nogle børn udviser således 

resiliens. Det er muligt at risikoen for depression er arvet, men medierende og 

modererende faktorer spiller tilsyneladende ind i forhold til udløsning af depression.  

Den følgende gennemgang af risiko- og beskyttelsesfaktorer ved familien med en 

depressiv forælder viser udpræget sammenfald med familien med 

alkoholproblemer. For dokumentation af sammenfald henvises til Lindgaard (2002, 

2008). Formålet med gennemgangen er at påvise ligheden mellem familien med 

alkoholproblemer og familien med psykiske lidelser, og dermed underbygge 

relevansen og mulig overførbarhed af behandlingsmetoderne.  
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Risiko-faktorer 
 

Familieinteraktion og kommunikation - forældrepraksis 

Forældre med depression er ofte negativt påvirket ift deres forældre-evner. Varme 

og tilknytning mellem forældre og børn kan reduceres af den deprimerede forælders 

ofte forekommende træthed, irritation og selv-fokus (Burke, 2003; Cummings et al., 

2001; Lovejoy et al., 2000). Den følelsesmæssige utilgængelighed begrænser 

kommunikationen i en grad så forældre kan blive uvidende om deres børns daglige 

færden, tanker og følelser (Brennan et al., 2003; Miller et al., 1999). Familien bliver 

ude af stand til at samarbejde og løse problemer. Selvom forældrene erkender 

depressionen kan skam og skyld, samt det at ville beskytte børnene, gøre det 

vanskeligt at tale åbent og konstruktivt. Det kan gøre det svært for familien også at 

tale om de svære følelser i kølvandet på sygdommen, hvilket yderligere ødelægger 

familiens samhørighed (Beardslee, 2002). Derudover er mange forældre med 

depression selv vokset op uden erfaringer med positive forældre-barn relationer 

(Burke, 2003). Ofte mangler der rutiner og ritualer, forudsigelighed og rammer. 

Samtidig med, at de kan være inkonsistente og uforudsigelige i deres 

forældreadfærd (Cummings et al., 2001). Dette kan medføre angst, stress og følelse 

af magtesløshed hos børnene, ligesom børnene kan komme til at indtage rollen som 

den ”ansvarlige voksen”, hvorved risikoen for bl.a. internaliserede forstyrrelser øges 

(McCarty & McMahon, 2003).  

 

Højt stress- og konfliktniveau 

Et højt stress og konfliktniveau er meget udbredt i familier med depression (Burke, 

2003; Hammen & Brennan, 2002; Goodman & Gotlib, 1999). Det kan være som følge 

af parforholdsproblemer (Cummings et al., 2001), adfærdsforstyrrede børn (Elgar et 

al., 2004), økonomiske problemer (Kotchick & Forehand, 2004), som igen har 

negativ indflydelse på behandling af depressionen (Feske et al., 2001). Dertil 

kommer en stigende evidens for, at konflikt fyldte forældre-barn relationer og et 

kaotisk familiemiljø, defineret ved bl.a. følelsesløs kontrol, skilsmisse og 

parforholdsproblemer, spiller en afgørende rolle i børnenes udvikling af depression 

og i øvrigt også misbrug, bl.a. som følge af lavt selvværd og negativ kognitiv stil 

blandt børnene som medierende faktorer (Pilowsky et al., 2006; Leinonen et al., 
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2003; Goodyer et al., 2000; Lewinsohn et al., 1999, 1995, 1994; McFarlane et al., 

1994). Longitudinelle studier viser også, at negative livsbegivenheder (især tidligt i 

livet) giver en øget risiko for depressive symptomer for børn af deprimerede 

(Robinson et al., 1995; Nolen-Hoeksema et al., 1992).  

 

Manglende social støtte 

Den sociale støtte kan være lav eller helt fraværende, såvel i familien som udenfor 

(Brennan et al., 2002). Depressionen medfører ofte isolation indad såvel som udad i 

familien, hvilket yderligere reducerer børnenes muligheder for at opnå 

kompenserende social støtte fra andre voksne (Barrera & Garrison-Jones, 1992), 

samt mulighed for andre rollemodeller f.eks. i forhold til mestring (Sandler et al., 

1994).  

 

Som det fremgår af ovennævnte risikofaktorer er det i vid udstrækning i familiens 

kontekst, at depressionens konsekvenser udspilles. Det betyder samtidig også, 

ligesom på misbrugsområdet og indenfor resisiliensforskningen generelt, at familien 

udgør den vigtigste medierende og modererende faktor for børnenes trivsel. Der er 

således en del af de børn, der vokser op med depressive forældre, der klarer sig 

ganske udmærket på længere sigt (Elgar et al., 2004; Peisah et al., 2004; Brennan et 

al., 2003; Beardslee, 2002). Fra longitudinelle studier ved vi, at mindst 20 % af børn 

af depressive forældre ikke udvikler psykiske forstyrrelser i voksenalderen 

(Weissman et al., 2006).  Derfor er det både logisk, praktisk og potentielt mest 

effektivt at udvikle interventioner rettet mod familierne (Riley et al., 2008). Ved at 

fremme resiliensen for hvert enkelte familiemedlem og familien som en helhed, 

med udgangspunkt i håb og redskaber til at give styrke. 

Nedenfor ses en nærmere gennemgang af de beskyttende faktorer afgørende for 

udvikling af resiliens. Faktorerne er ligeledes gældende for børn i alkoholfamilier 

(Lindgaard, 2008, 2002). 
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Beskyttelsesfaktorer 
 

Forståelse og håndtering af depression – psykoedukation og mestring 

Der er evidens for, at når børn forstår, at de hverken er årsag til depressionen eller 

familiens problemer, kan de bedre mestre deres forældres sygdom, bl.a. fordi de får 

en stærkere fornemmelse af sig selv som udenfor problemet (Beardslee, 2002; 

Beardslee et al., 2003, 1998, 1997a,1997b, 1997c). Det gælder også mestring i det 

hele taget, hvor mestring og følelse af sikkerhed og optimisme er vigtige mediatorer 

(Haine et al., 2006).  

 

Forældreevner  

Aller vigtigst for positiv udvikling er positive forældre-evner, herunder at forældrene 

formår at være lyttende og støttende (Luthar, 2006).  

 

Social støtte – positive aktiviteter og interaktioner 

Derudover positive aktiviteter og interaktioner (Barrow et al., 2007) samt positive 

voksne rollemodeller for problemløsning og interpersonel adfærd (Haine et al., 

2006; Beardslee et al., 2003; Brennan et al., 2003; Walsh, 2003; Patterson, 2002). 

Det kan være gennem en ikke-depressiv forælder (Goodman & Gotlib, 1999) eller en 

ekstern støttende voksen, f.eks. fra skole, sports- og fritidsaktiviteter (Luthar, 2006; 

Werner, 2004; Harrison & Narayan, 2003). Kamen og kolleger (2011) fandt således, 

at jo mere familiestøtte, jo mindre depression over de 23 år man fulgte deltagerne. 

Det gjaldt især for mødre. Kamen og kolleger opfordrer på grundlag heraf, at man 

allerede ved igangsættelse af behandling for depression indarbejder familiekontekst 

og -støtte, især når det drejer sig om kvinder med depression (ibid).  

Også for de voksne, inklusiv den deprimerede forælder, er social støtte en vigtig 

beskyttende faktor. Det gælder i forhold til positivt behandlingsudfald (Honkalampi 

et al., 2005; Nasser & Overholser, 2005; Vidler, 2005).  
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Formålet med familieorienterede interventioner er således flerfoldigt. For nogle er 

det at screene for risiko samt udvikling af forebyggende indsatser til netop disse 

børn (Riley et al., 2008; Yuh et al., 2006).  For andre er det indsatser til alle børn, der 

lever med en depressiv forælder, uanset øvrige risici og/eller beskyttende faktorer i 

barnets liv. Sidstnævnte med udgangspunkt i en ydmyghed overfor menneskets 

diskontinuerlige og uforudsigelige udviklingsproces, hvor man antager ikke med 

sikkerhed at kunne forudsige børns senere problemudvikling. 

 

Ovenstående giver følgende krav til en intervention: 

1) en intervention må støtte ikke kun den forælder, der har en depression, men 
også skabe social støtte i såvel som udenfor familien for at øge resiliens 

2) familien skal gives redskaber, der gør dem i stand til at skabe effektiv 
kommunikation, problemløsning og positive oplevelser 

3) interventioner der bygger på viden om resiliens skal bibringe en dybere 
forståelse for depression og måder familien kan minimere den negative 
påvirkning på 

4) interventionerne må være kompatible med behandling af den deprimerede 
forælder såvel som have fokus på hele familiens resiliens som sådan, 
forælder-barn relationer, sociale og interpersonelle stressorer samt 
sammenhæng og funktionalitet omkring familiens behov (Beardslee & Knitzer, 
2004). 

 

Problemet er at identificere risiko-børnene og at udvikle et værktøj desangående, 

der kan anvendes hurtigt og nemt af frontpersonalet eller andre. Dernæst at udvikle 

interventionsprogrammer, der er effektive og veldokumenterede, gerne 

evidensbaserede, samt cost-effektive.  
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Behandlingstiltag  
 

I det følgende redegøres for nogle af de interessante behandlingstiltag, der kan ses i 

forskningslitteraturen rettet mod familier med en depressiv forælder. Derudover en 

enkelt metode til familier med problemer mere generelt, samt en metode til 

familier, hvor et barn har skizofreni. Sidstnævnte metode er i Alkoholrådgivningen i 

Aarhus forsøgt implementeret til alkoholfamilier (Hedegaard et al., 2009). 

 

Beardslee og kolleger 

 

Beardslee og kolleger var blandt de første til at udvikle et familie-baseret, 

psykoedukationelt forebyggelses-program til børn af forældre med depression 

(Beardslee et al., 2007, 2003, 1993, 1992). Programmet har til formål dels at 

identificere risiko-børnene og dels fremme resiliens. Målet er at lære familien at 

dele deres fælles erfaringer med depression, at hjælpe familierne udvikle forståelse 

for depressionens udtryk og årsag, fremme forældrenes rolle som aktive deltagere i 

behandlingen, samt øge deres omsorg og støtte i forhold til børnene (ibid.). 

Behandlingen er bygget op om familiemøder, hvor familien sammen taler om, hvad 

depression betyder for deres familie og hvordan de kan mestre det. Den gives 

sammen med forælderens individuelle behandling og foregår over syv ugentlige 

sessioner, hvor behandleren mødes med den deprimerede forælder og dennes 

partner, og med børnene to gange som forberedelse til familiemødet. Selvom 

behandlingen primært involverer forældrene er fokus på familien som en enhed. 

Desuden periodisk follow-up i et år for at følge og støtte familiens ændrings-proces 

(ibid.). 

Der er fundet adskillige positive resultater, herunder bedre familie kommunikation, 

øget familie-nærhed og støtte, og større forståelse af børnenes oplevelse af 

depression ligesom børnene rapporterer om større forståelse for familiens situation 

med depression. Derudover fandt man direkte forbindelse mellem forældrenes 

forandringer i adfærd og børnenes forståelse af forældrenes depression, ligesom 

forandringerne bestod op til 4½ år senere (ibid.). Behandlingen er også blevet 
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undersøgt og fundet effektiv for Afrikansk-amerikanske populationer samt lav-

indkomst familier (D’Angelo et al., 2009; Podorefsky et al., 2001). 

 

Solantaus: Family talk intervention & Let’s talk about the children 

 

Solantaus og kolleger har videreudviklet Beardslee og kollegers behandling til brug i 

Finland (Solantaus et al., 2010, 2009). Det drejer sig om “Family Talk Intervention” 

(FTI) og “Let’s Talk about the Children” (LT). FTI involverer hele familien, medens LT 

kun påvirker børnene gennem arbejde med forældrene. Interventionerne tilbydes i 

det psykiatriske system i tilknytning til forældrenes behandling for depression. 

Formålet er at få familien til at stå sammen om at finde strategier til konstruktiv 

løsning af den opgave det er at leve med en psykisk lidelse i familien på. Solantaus 

og kolleger (2009) har dokumenteret hvordan en stor del af forældrene i FTI og LT 

interventionerne oplevede øget tillid til deres børns og familiens fremtid, samt 

reduktion i bekymring. Derudover var begge interventioner effektive i forhold til at 

reducere børnenes emotionelle symptomer, angst og hyperaktivitet, samt forbedre 

børnenes sociale adfærd, op til 1½ år efter behandling (Solantaus et al., 2010). FTI 

var mere effektiv end LT i forhold til emotionelle symptomer umiddelbart efter 

behandling, ligesom den giver hurtigere resultater (4 mdr.) i forhold til LT. LT 

nærmede sig FTI over tid, men ikke helt til samme niveau. Forbedringerne skyldtes 

ikke blot forældrenes reducerede depression, men havde selvstændig effekt (ibid.). 

 

Riley og kolleger: Keeping Families Strong  

 

Riley og kolleger har ligeledes udviklet et familieorienteret behandlingsprogram, der 

har til formål at reducere risici og fremme resiliens i familier, dog med specifikt 

fokus på en depressiv mor (Riley et al., 2008). Behandlingen der kaldes ”Keeping 

Families Strong” (KFS) bygger på tidligere arbejde af Beardslee, Sandler og deres 

kolleger, og er manualbaseret. 

KFS programmet anvender gruppe-processer, social læring, kognitiv-

adfærdsorienterede og styrke-baserede teorier med det formål at integrere 
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struktureret læring og psykoedukation med selv-refleksion og meningsdannende 

samtale, herunder anvendelsen af narrative teknikker (Riley et al., 2008). 

Udgangspunktet for behandlingen tages blandt de mest fremtrædende medierende 

og modererende faktorer, der forklarer hvorfor depression hos mødre kan give 

skader hos børnene. Især fem psykosociale og sociale mekanismer er identificeret i 

praksis og i epidemiologisk forskning som havende negativ effekt på 

familiefunktionen og derigennem barnets udvikling (Pilowsky et al., 2006; Beardslee 

& Gladstone, 2001; Goodman & Golib, 1999): viden om og håndtering af depression, 

familieinteraktion og kommunikation, forældreevner, social støtte samt konflikt- og 

stressniveau. Disse mekanismer er desuden overensstemmende med opvækst 

prediktorer for voksen depression i longitudinelle undersøgelser af tvillinger 

opvokset sammen og hver for sig (Kendler et al., 2002). Faktorerne interagerer tillige 

med hinanden og skaber sammen det miljø, der bidrager til familiens sundhed og 

funktion. Det er med udgangspunkt i disse medierende og modererende faktorer, at 

Riley og kolleger bygger behandlingen. Formålet er at fremme forståelse af 

depression, børnenes mestrings-strategier, effektiv familiekommunikation, 

forældre-evner samt udvikling af interpersonel varme og familiesammenhæng. 

Ligesom et individs helbredelse fra depression, kan familien heles fra effekten af 

depression, ved at opbygge forståelse, interpersonel støtte og relationer (Ziedonis 

et al., 2005).   

Moderen må være i behandling for depression og i en stabil periode i forhold til 

behandling og depression. KFS er ikke et selvstændigt tilbud, men tænkes at 

supplere den individuelle behandling for depression. Dog kan behandlingen til 

familien og børnene fortsættes efter mødrenes behandling er afsluttet, idet det har 

vist sig, at børnenes vanskeligheder ofte består i en eller anden grad, selvom 

moderen er behandlet og stabil. 

Behandlingen består af multifamilie gruppebehandling med forældre fra tre til fem 

familier og deres børn (10 år og ældre). De mødes ugentligt 10 gange. I disse 10 uger 

er desuden et ugentligt 5-minutters opkald fra behandler for at fastholde familiens 

engagement mellem behandlingsgangene. Derefter følger 2 månedlige booster-

sessioner. Der er tilknyttet to behandlere til såvel børnegruppen som 
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forældregruppen. Hvert gruppemøde indeholder gennemgang af en hjemmeopgave, 

præsentation og diskussion af nye emner, og præsentation af en ny hjemmeopgave. 

Multifamilie gruppebehandling har vist sig effektiv til forskellige former for 

problemer (Honig, 2005; Nahum & Brewer, 2004; Fristad et al., 2003, 2002; Colohan 

& Robinson, 2002). Især har formatet vist sig særligt anvendeligt til at øge inter-

familiær social støtte, at fremme positive rollemodeller, øge udviklingen af 

problemløsningsstrategier samt reducere skam og stigmatisering relateret til 

depression (ibid.).  

KFS involverer alle omsorgsgivende voksne, deprimerede og ikke-deprimerede, børn 

og unge, for at sikre at alle familiemedlemmers behov og perspektiver er forstået og 

støttet. Forældre og børn deltager i det samme antal samtidige, parallelle 

gruppemøder og arbejder nogenlunde synkront med samme temaer.  

Der er således tale om en parallel læringsproces, sådan at ændringer sker samtidigt 

og i samme retning indenfor den enkelte familie. Familiemedlemmer er mere 

engagerede, forandringsparate og lydhøre overfor andre medlemmers forandringer, 

når de er lige og aktivt engageret i ens forandringsprocesser (Riley et al., 2008). 

Forældrenes arbejde består i at opbygge en forståelse for, hvordan deres depression 

påvirker interaktionen med børnene, ligesom der arbejdes med, hvordan de kan 

fremme resiliens hos børnene. Dette bl.a. gennem strukturerede og ustrukturerede 

aktiviteter, der fører til deling og diskussion af deres oplevelser med andre forældre 

i gruppen. Over tid arbejder forældrene på at forbedre deres kommunikation med 

børnene, herunder positiv kommunikation med deres børn når de er kede af det 

eller trætte. Via de andre forældre i gruppen hjælper de hinanden til en mere 

ensartet, omsorgsfuld disciplin og mere positiv tid med børnene (ibid.). 

I børne-unge gruppen lægges fokus på de udfordringer, der er ved at leve i en 

familie med depression, herunder deres egen rolle deri. Kommunikation og 

mestringsstrategier opbygges gennem aktiviteter (rolle-spil, video), ligesom der 

arbejdes kognitivt med deres tanker (ibid.). 

Målet er til sidst at samle den enkelte familie i et eller to familiemøder, hvor der 

narrativt skabes en familie-historie om fortiden, ligesom der arbejdes med udvikling 

af realistiske håb og mål for fremtiden.   
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KFS har været afprøvet som et pilotprojekt, hvor det blev testet i kommunalt klinisk 

regi, især med henblik på overførbarhed til klinisk praksis (Hohmann & Shear, 2002). 

Udviklingen af KFS foregik i et nært samarbejde mellem forskere og praktikere, for 

derved at sikre en intervention, der var realistisk brugbar i klinisk praksis (Riley et al., 

2008). KFS viste sig yderst brugbart. Familierne udtrykte stor tilfredshed og fandt 

behandlingen acceptabel og værdifuld. Der skete pænt store forandringer undervejs 

i forhold til såvel børnene som deres mødre. Der er imidlertid ingen kontrolgruppe, 

undersøgelsesgruppen er meget lille (10 mødre og 13 børn) og mødrene var i 

samtidig behandling for deres depression. Derfor må resultaterne betragtes om 

meget foreløbige og forbundet med en vis usikkerhed. 

 

Sanders og kolleger: ”Triple P” 

 

Et andet behandlingstilbud kommer fra Sanders og kolleger (Sanders et al., 2007). 

Det er en kognitiv, adfærdspsykologisk familiebehandling med psykoedukation. 

Programmet er ikke specifikt udviklet til familier med en depressiv forælder, men er 

en del af det evidens- og manualbaserede ”Triple P program” (”Positive Parenting 

Program”) udviklet af Sanders og kolleger (Boyle et al., 2010; Shapiro et al., 2010; 

Sanders et al., 2007). Behandlingen anvendes i ganske mange lande, herunder også i 

Danmark. Formålet er at forebygge børnenes adfærds- og udviklingsmæssige 

problemer ved at styrke og udvikle de voksnes forældrekompetencer.  

Triple-P behandlingen er opbygget med en ”multi-level-struktur”, der ikke 

nødvendigvis skal følges slavisk, men kan tilpasses den enkelte families behov.  

Niveau 1: Generel information relateret til børns udvikling og opdragelse. Viden 

leveres via kampagner i tv o.lign. medier. 

Niveau 2: Specifik viden om udvikling og opdragelse leveret som rådgivning til 

forældrene, f.eks. via skole og daginstitution. 

Niveau 3: Aktivt forløb over fire konsultationer, hvor forældrene vejledes og trænes i 

problemløsning og strategier for hele familien. 
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Niveau 4: Intensivt forløb over 8-10 konsultationer, hvor forældrene med 

adfærdsvanskelige børn gennem observation, diskussion, øvelser og feed-back 

trænes i positiv opdragelse. 

Niveau 5: Over 11 sessioner, herunder bl.a. tre terapi lektioner, behandles familier 

med alvorlige problemer (bl.a. depression). 

Derudover er der et specialistniveau for handicappede børn og et ”Pathway Triple P” 

niveau for forældre, der er i risiko for at mishandle/omsorgssvigte deres børn 

ligesom en særlig udgave af Triple P tilpasset teenage-forældre (The Teen Triple P) 

er under udvikling. 

Forskningen viser, at Triple P programmet forbedrer forholdet mellem forældrene 

samt øger positiv kommunikation og trivsel i familien. Derudover reduceres 

børnenes adfærdsvanskeligheder. En undersøgelse viste således, at børnenes 

forstyrrende adfærd blev reduceret blandt mere end halvdelen af familierne i 

behandling sammenlignet med kun 13 % i gruppen med familier i 

adfærdspsykologisk familie behandling (Sanders et al., 2007).  

 

McFarlanes flerfamiliegrupper 

 

I Danmark har man i Alkoholbehandlingen i Århus netop taget udgangspunkt i en 

metode fra psykiatrien, og omsat den til alkoholområdet (Anneberg, 2009; 

Hedegaard et al., 2009). Det drejer sig om McFarlanes psykoedukative 

flerfamiliegrupper, der oprindeligt er udviklet til unge med skizofreni og deres 

forældre (McFarlane, 2004). Metoden blev indført i psykiatrien i Danmark i 1998 via 

OPUS-projektet i Århus Amt i forbindelse med tidlig opsporing og behandling af 

unge psykotiske patienter (Nordentoft et al., 2002). Den bygger på en kognitiv og 

systemisk tilgang med aktive elementer som kommunikation, struktureret 

problemløsningsstrategi, dannelse af netværk og undervisning, bl.a. via arbejdet i 

flerfamiliegrupper (McFarlane, 2004). Indenfor psykiatrien har metoden vist sig 

effektiv, medens den videreudviklede metode til alkoholbehandling endnu ikke er 

blevet dokumenteret (på tidspunktet for litteraturstudiet).    

 



103 

 

Konklusion 
 

På baggrund af den præsenterede forskning synes det at være en god ide at give 

støtte med henblik på forebyggelse til børn af psykisk syge forældre (Reiss, 2008). 

Ikke kun fordi behovet er der, men også fordi der faktisk findes adskillige, 

veldokumenterede (herunder også evidens- og manualbaserede) 

behandlingsmodeller til formålet.  

I Finland, Norge og Sverige er der fra starten af 2010 indført lovgivning, der sikrer 

fremme af børn og unges psykiske helbred og forebyggelse af psykiske lidelser i 

forbindelse med voksnes sundhedstilbud (Solantaus, 2010). I Finland har det 

forebyggende og resiliens-fremmende arbejde endvidere udvidet sig til udover 

psykiatriske patienter også at omfatte forældre med alkohol og stofmisbrug, 

forældre med alvorlig somatisk sygdom (især cancer), og til familier med risiko for 

omsorgssvigt (ibid.). I den forbindelse ses også evidensbaserede interventioner 

rettet mod familier med skilsmisse eller dødsfald af en forælder. Her viste 

randomiserede, kontrollerede studier gode resultater helt op til seks år efter 

behandling (Sandler et al., 2003, 2000a; Wolchik et al., 2002, 1996).  

Det bør dog samtidig understreges, at der i arbejdet med depressive mødre ses et 

forholdsvist stort frafald undervejs, der er ligefrem proportionalt med graden af 

depression (Sanford et al., 2003). I forhold til børnene er det vigtigt at tage højde for 

i behandlingen, sådan at børnenes tarv sikres uanset den deprimerede forælders 

sygdoms- og behandlingsstatus. Dette kan sidestilles med et lignende krav, når en 

forælder med alkoholproblemer tager tilbagefald. Her er det også afgørende, at 

sikre barnets tarv uafhængigt af den drikkende forælders behandling. 

Af forskningen fremgår i det hele taget ganske store sammenfald mellem familier 

med en depressiv forælder og familier med en forælder med alkoholproblemer. Det 

gælder faktorer ved såvel forældre som børn, samt risiko- og beskyttelsesfaktorer. 

Man kan derfor med rette formode, at behandlingsmodeller til familier med 

psykiske lidelser med mindre justeringer succesfuldt kan anvendes i familier med 

alkoholproblemer.  
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Den fremtidige udfordring bliver helt generelt at sikre børns trivsel, når forældre 

mistrives, herunder at udbrede viden og forståelse for, at alkoholproblemer kan 

være årsag til forældres mistrivsel i en også for børnene alvorlig grad. I den 

forbindelse at sikre børnenes rettigheder uafhængigt af forælders status og 

behandling, sådan at forstå, at børns ”heling” ikke nødvendigvis følger en forælders 

”heling”, og vice versa. 

 

Opsummering af behandlingsmetoder for den drikkende part 
 

Effekter af relationsorienteret alkoholbehandling for den drikkende 

part/alkoholbehandlingen 

Relationsorienteret alkoholbehandling: 

 er ligeså effektiv eller bedre end individuel behandling 

 kan motivere den, der drikker, til at starte i alkoholbehandling 

 kan fastholde den, der drikker, i alkoholbehandling 

 kan reducere/stoppe alkoholforbrug 

 kan forlænge effekten af alkoholbehandling 

 kan forebygge tilbagefald efter alkoholbehandling 

 kan reducere alkoholrelaterede problemer (sundhedsproblemer, 

kriminalitet, vold) 

 gør en tidligere indsats mulig 

Der er ”solid” dokumentation for effekten af følgende metoder: 

 Ensidig familieterapi (CRAFT) 

 Motiverende interventioner (MI) 

 Adfærdsterapeutisk parterapi (APT) 

 Kognitiv adfærdsterapeutisk parterapi (KAPT) 

 Contingency management (CM) 

Der er ”lidt” til ”moderat” dokumentation for effekten af følgende 

metoder: 

 APT, kort-tids 

 APT med forældrerådgivning 

 APT med forældrerådgivning, individuel tilgang 

 CM med forældrerådgivning 

 „Social Behavior Network Therapy‟ (SBNT) og andre 

netværksterapier 

 Familiesystemisk terapi – f.eks. “Systemic Reflective Practice” 
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Opsummering af behandlingsmetoder for familier, børn og unge 

 

Effekter af relationsorienteret alkoholbehandling for familier, børn og 

unge, herunder indsatser rettet direkte mod børnene (og ikke 

nødvendigvis sammen med den drikkende part) 

Relationsorienteret alkoholbehandling kan: 

 reducere familien fysiske og psykiske symptomer på belastning 

 forbedre relationer og familieinteraktion (konfliktniveau, 

samhørighed, omsorg) 

 øge parforholdets kvalitet 

 reducere vold i hjemmet og verbale konflikter 

 forbedre familiens problemløsning 

 øge social støtte i familien 

 reducere børnenes psykosociale funktionsniveau 

 forbedre børnenes problemløsningsstrategier 

 øge børnenes selvværd 

 reducere børnenes skolefravær, øge fagligt udbytte 

 forbedre børnenes venskaber, social støtte 

 opløse børnenes langvarige, negative følelser 

 forebygge børns udvikling af eget misbrug 

Der er ”moderat” til ”solid” dokumentation for effekten af følgende 

metoder: 

 5-trinsbehandlingen – ”Stress-strain-coping-support modellen” 

 Ensidig familieterapi (CRAFT) 

 Adfærdsterapeutisk parterapi (APT) 

 Kognitiv, adfærdsterapeutisk parterapi (KAPT) 

 Familiebehandling (især „Strengthening Families Program‟) 

 Familiesystemisk terapi (især når unge har misbrug) 

 

Der er “lidt” dokumentation for effekten af følgende metoder: 

 Selvhjælpsgrupper i AA-regi 

 Børnegrupper, div. 

 Forebyggende skoleprogrammer, div. 

 “Systemic Reflective Practice” 
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7. Forandringsteori – faktorer aktive for forandring 
 

 

 

Som nævnt tidligere bevæger forskningen sig i retning af at få forståelse for, hvorfor 

og hvordan behandling virker. Hvilke aktive elementer, der skaber forandring samt 

en dybere forståelse af forandringsprocesser, ikke mindst i forhold til ønsket om 

varig forandring. Nogle af disse elementer og processer vil blive belyst nærmere i 

det følgende. De vil ikke blive beskrevet udtømmende, idet det ikke er dette 

litteraturstudies formål. I stedet præsenteres elementer og processer, som gør sig 

særligt gældende indenfor den relevante, aktuelle forskning.  

Området er samtidig et af misbrugsforskningens nyere fokuspunkter. Det betyder, at 

der endnu ikke er den helt store dokumentation at trække på. Præsentationen 

bygger således på elementer, der i forskningslitteraturen hyppigt fremhæves som 

muligt aktive, effektive elementer, og som i forskellig grad er dokumenteret og/eller 

en følge af teoretiske antagelser. En del af dokumentationen finder vi på området 

omkring resiliensforskningen, hvor der findes ganske mange medierende og 

modererende faktorer med veldokumenteret relation til henholdsvis 

problemudvikling og modstandsdygtighed (som vi så beskrevet i foregående 

kapitel). Det der her mangler er linket videre til, hvordan de medierende og 

modererende faktorer kan anvendes aktivt og effektivt i de familieorienterede 

behandlings- og forebyggelsesmetoder. Der kan også være aktive elementer knyttet 

til andet end ”metoden”, f.eks. klient og terapeut faktorer. Disse vil fremgå 

nærmere af afsnittet om non-specifikke faktorer. 

Feltet er samtidig præget af stor kompleksitet, ikke mindst den heterogene gruppe 

taget i betragtning. Således ved vi, at der er ganske mange faktorer, der spiller ind 

på om en behandling skaber forandring i alkoholadfærd eller ej (f.eks. Simpson, 

2004; McKay et al., 2001; Meyer, 2001; Morgenstern et al., 1997; Connors et al., 

1996; Miller et al., 1996; Tonigan et al., 1996; Longabaugh et al., 1995; Moos et al., 

1990): 
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- behandlingsstrategi, idet forkert strategi øger risikoen for ringe effekt, 
tilbagefald og nyt behandlingsforløb 

- stress- og konfliktniveau, især i parforhold og familie 
- motivation 
- selvværd 
- social støtte, herunder inddragelse af familien 
- deltagelse i selvhjælpsgrupper og andre forandringsskabende/fastholdende 

aktiviteter 
- sameksisterende psykiatriske forstyrrelser 
- miljø med højt niveau af misbrug (f.eks. hos partner) og/eller kriminalitet  
- biologiske faktorer, genetisk sårbarhed, depressive tendenser, forstyrret søvn 

mønster, kognitive mangler og forhøjet biologisk sårbarhed over for stress  
- og mange flere 

 

Formålet med forskning i forandringsteori og aktive elementer er at nå frem til en 

større forståelse af, hvad det er for aktive ingredienser, der virker i de forskellige 

effektive, evidensbaserede og veldokumenterede metoder. Hvilke underliggende 

mekanismer og processer der bevirker forandring, herunder mediatorer (hvordan og 

hvorfor behandlingen virker) samt moderatorer (hvornår og for hvem behandlingen 

virker) (Ruff et al., 2010; MacKinnon & Luecken, 2008). Formålet er at kunne 

eliminere ikke virksomme elementer og samtidig åbne op for muligheden af at 

kombinere forskellige metoders aktive elementer samt at blive klogere på, hvilke 

elementer, der er fremmende for de mere varige forandringer. De aktive elementer 

kan være fremmende for forandringsprocessen eller forandringsskabende i sig selv. 

Med viden om aktive elementer og forandringsprocesser er det håbet at blive endnu 

bedre til at behandle alkoholproblemer (og i øvrigt andre lidelser) til glæde for såvel 

den drikkende, familien og i sidste ende samfundet som sådan. 

En følge af viden om aktive elementer for forandring er også, at klienten kan tilbydes 

en behandling passende til klientens behov. Vi har imidlertid endnu ikke klare 

resultater, hvad angår viden om specifikke behandlinger til specifikke målgrupper 

(Mchugh et al., 2010). Det hidtil største projekt (MATCH) har således ikke entydigt 

kunnet give anvisninger desangående (Project MATCH Research Group, 1997). På 

den anden side er der specifikke metoder, som har vist sig effektive til specifikke 

målgrupper, f.eks. familieorienteret alkoholbehandling til familier og systemisk 
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familieorienteret alkoholbehandling til unge med misbrug. Samtidig er der forskning, 

der indikerer, at dette at samarbejde og imødekomme klientens ønsker og behov, 

øger dennes motivation for behandlingen. Det vil sige, at matchning af klient til 

specifik metode og specifikke aktive elementer også i sig selv synes at være en 

effektiv faktor, om end det er uklart hvordan. 

Samlet handler forskning i aktive elementer og forandringsteori idenne 

sammenhæng om at besvare ”hvordan”-spørgsmålet, altså at blive dygtigere og 

mere effektive i forhold til at hjælpe familier med alkoholproblemer, ikke mindst på 

længere sigt. 

Først skal vi imidlertid se på et ganske afgørende grundvilkår i forandrings-arbejdet 

med familier med alkoholproblemer, nemlig de neurobiologiske muligheder og 

konsekvenser af alkoholbrug. 

 

 

Neuropsykologi - hjernen som et grundvilkår for forandring  
 

I de senere år er hjerneforskningen ekspanderet voldsomt. Således ser vi forskning 

indenfor neuropsykologi og biokemi kaste lys over områder, der giver ganske 

afgørende viden om alkohol og med konsekvenser for såvel vores misbrugs- som 

vores forandringsforståelse. Det gælder også for de øvrige implicerede parter, 

herunder familie og børn og i den forbindelse et styrket rationale for inddragelse af 

de nærmeste pårørende.  

Et stort litteraturstudie blandt de sidste 20 års forskningslitteratur (Yücel, et al., 

2007) afdækker ganske interessante fund om neurobiologiske konsekvenser af bl.a. 

alkohol, herunder det komplekse samspil mellem kognition, hjerne-modning, 

psykopatologi og alkohol/stofbrug. 

Den stærkeste evidens for en direkte relation mellem alkoholbrug i store mængder 

og over lang tid og neuropsykologiske/neurobiologiske skader, kommer fra studier 

af mængde-effekt forholdet og longitudinale studier, der viser progressive 
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forandringer ved vedvarende afholdenhed eller fortsat brug (Fishbein, et al., 2006; 

Bowden-Jones et al., 2005; Scheurich, 2005; Corral-Varela & Cadaveira, 2002).  

De neuropsykologiske skader ved lang-tids alkoholindtag afspejler skader i det 

frontotemporale, frontoparietale og cerebellare hjernesystem. Strukturel magnetisk 

resonans scanning (MR-scanning) indikerer således en konsistent sammenhæng 

mellem stor-forbrug og strukturelle, neuronale skader og volumetab, mest udbredt i 

frontallapperne, tindingelappen, og lillehjernen (Mann et al., 2001; Pfefferbaum et 

al., 1997).  

Derudover viser obduktions-studier, at individer med et kronisk alkoholforbrug har 

mindre, lettere og mere reducerede hjerner end ikke-alkoholiske voksne med 

samme alder og køn (Hommer et al., 2001; Hommer et al., 1996).   

De mest konsistente fund (Yücel et al., 2007) angår følgende funktionsområder6:  

- styring og regulering af følelser og handling 
o nedsat dømmekraft og planlægningsevne 
o impulsiv, kritikløs adfærd 
o irritabilitet, eksplosive aggressive udbrud 
o apati, manglende initiativ og engagement 
o nedsat empati og manglende sociale fornemmelser 

- styring i det kognitive system  
o manglende mental fleksibilitet 
o reduceret evne til problemløsning 
o træg, stereotyp og konkret tænkning  
o reduceret evne til at sortere og bearbejde sansestimuli 
o deklarativ hukommelse/eksplicit hukommelse (bevidst erindring, såsom 

fakta og oplevede begivenheder, i modsætning til den 
proceduremæssige hukommelse, der er ubevidste erindringer, såsom 
færdigheder (f.eks. at cykle), herunder selektiv hukommelse og 
manglende evne til at erkende sine problemer) 

o sproglig formåen 
o visuospatiel evne (rumlig opfattelsesevne)  
o postural stabilitet (balanceevne) 

                                                           
6 Forsøgt meningsfuldt inddelt, men flere funktioner beror på både kognitiv og emotionel funktion, 

og kan som sådan ikke deles som det er gjort 
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Det er en udbredt opfattelse, at pludseligt ophør med alkohol, det man også kalder 

en ”kold tyrker”, kan bevirke neurotoksiske7 læsioner i frontallapperne. Tidligere 

studier har således vist større kognitive mangler hos alkoholafhængige patienter 

med to eller flere tidligere afrusninger (Hi-detox), sammenlignet med patienter med 

færre end to afrusninger (Lo-detox). Loeber og kolleger (2010) fandt, at patienter 

klarede sig signifikant dårligere end kontrolgruppen umiddelbart efter afrusning og 3 

mdr. efter afrusning i forhold til opmærksomhed/eksekutive funktion. Først 6 

måneder efter afrusning sporedes en bedring. Hi-detox klarede sig dårligere end lo-

detox. Man fandt ingen sammenhæng med tilbagefald. 

Konklusionen er, at der dermed er frembragt evidens for, at gentagne, pludselige 

ophør med alkohol kan associeres med reduceret hjerneplasticitet, indikeret ved en 

reduceret helbredelse fra skader i kognitiv funktion. Der var dog kun lille evidens i 

forhold til en direkte indflydelse af de kognitive skader på behandlingssucces 

(Loeber et al., 2010). 

Relationen mellem alkoholindtag og udviklingen af kognitive problemer over tid er 

imidlertid uklar. Nogle studier finder, at den kognitive formåen forværres direkte 

proportionelt med frekvens og varighed af alkoholindtag (Parsons, 1998; Beatty et 

al., 2000), og at selv let-moderat drikkeri kan give målbare kognitive skader 

(Parsons, 1998). Andre studier finder, at kognitive skader først bliver sikkert målbare 

efter mindst 10 års jævnligt brug (Parsons & Nixon, 1998; Eckardt et al., 1998).   

Samtidig kan skaderne være umiddelbart svære at diagnosticere i klinisk praksis. I en 

klinisk sund population af afholdende, tidligere alkohol-afhængige individer fandt 

man dysfunktion i frontallapperne ved brug af ”Trail making Test (A + B)” og ”Digit 

symbol test” (Davies et al., 2005). Det på trods af over-gennemsnit WAIS-R score. 

Det anbefales derfor rutinemæssigt at kognitiv-teste ved alkoholafhængighed, idet 

subtile mangler, der kan påvirke behandlingsudfaldet, formodentlig ikke er så 

åbenlyse (ibid.).  

Derudover er det et problem ved forskning i neuropsykologiske skader som følge af 

alkoholbrug, at de iagttagede skader ikke utvetydigt kan relateres til alkoholbrug. 

Man kender sjældent individets pre-eksisterende sårbarheder, og kan således ikke 
                                                           
7 Neurotoksiske skader, henviser til skader i nervesystemet og/eller hjerne. 
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med sikkerhed afgøre om skaderne er pre-eksisterende eller en følge af alkoholbrug, 

samt hvilke medierende og modererende faktorer, der indgår i processen undervejs.   

Dertil kommer, at der ofte kan være tale om misbrug af mere end et stof, således at 

alkohol kan akkompagneres af til eksempel nerve-sovemedicin, hash, ecstacy 

og/eller andet, hvilket dels umuliggør isolation af effekten af alkohol alene, ligesom 

nogle stoffer menes at kunne tilsløre effekten af et andet (Yücel et al., 2007).  

 

 

Hjernens plasticitet 

 

Den gode nyhed er, at hjernen også rummer en vis grad af plasticitet og evne til 

restituering, hvilket ses afspejlet i forskningen, hvor man finder, at nogle alkohol-

relaterede kognitive skader og strukturelle hjerneskader er reversible ved 

afholdenhed over tid, gående fra måneder til år (Corral-Varela & Cadaveira, 2002). 

Men også at denne restituering kræver ro/nedsat stressniveau, balance i 

tryghed/udfordring samt social støtte (Perry, & Szalavitz, 2011; Rydén & Wallroth, 

2010; Fonagy et al., 2007).  

Forbedringer relateret til afholdenhed er dokumenteret i neuropsykologiske 

funktioner såsom hukommelse, den visuospatielle funktion (visuelle, rumlige 

perceptionsforstyrrelser) og opmærksomhed, kombineret med signifikant forøgelse 

af hjernevolumen, sammenlignet med alkoholikere med efterfølgende tilbagefald 

(Sullivan et al., 2000b; 2000c; Volkow et al., 1994). 

 

 

Konklusion 

 

Samlet giver det en forståelse af, hvilke betingelser forandringsprocesserne arbejder 

på, samt rationale for inddragelse af de nære relationer i forhold til at iværksætte, 

fastholde og bidrage til forandringsprocessen.  
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Dels giver det forståelse for den drikkende part i familien; at det ikke blot handler 

om at ”tage sig sammen”, ”tage en beslutning” og så ”bare gøre det”, i hvert fald 

ikke ved langvarigt, massivt misbrug. At benægtelsen til dels, kan forklares af 

forandringer i hjernen, og altså ikke alene ved forsvarsmekanismer eller ved ”bevidst 

snyd og en slet karakter”. Og at den drikkende qua sine ”hjerneskader” kan have 

svært ved selv at erkende, iværksætte og fastholde forandring. Men også at hjernen 

kan restituere og ”hele” en del af de iagttagede skader som følge af alkohol, hvilket 

imidlertid kræver ro, tryghed, støtte og tid.  

Dette leder videre til en forståelse for, hvorfor det relationelle perspektiv er så 

vigtigt. At det ikke er mærkeligt, at de pårørende ofte må tage initiativ til forandring, 

samt fastholde og bidrage til forandringsprocessen. At de også er en del af 

forandringsprocessen, ikke mindst i forhold til at skabe ordentlige betingelser for 

forandring og udvikling (reduceret stress og konfliktniveau, tryghed i relationerne og 

tid), og at det vokser ud af en interesse for og arbejde med hele familien.  

Derudover en forståelse for familiens udfordringer, ikke mindst ægtefælle og børn, 

men også andre nære relationer omkring den drikkende. Den gensidige forståelse 

(om end indledningsvist især de pårørendes forståelse), det gensidige samarbejde 

og de svære betingelser herfor. Ikke mindst som følge af den drikkendes mulige 

reducerede empati, nærvær, affektregulering og ”vilje” til udvikling.  

Og endelig vigtigheden af at sikre en vis grad af kontinuitet i behandlingen, herunder 

efterbehandling og langvarig støtte (hvor familien kan udgøre en særlig vigtig 

faktor). Dels som følge af tidsperspektivet i hjernens restitution (for nogle op til flere 

år), dels som følge af skaderne som følge af gentagne tilbagefald/afrusninger (lo-

detox/hi-detox). Her kommer også det relationelle perspektiv ind, hvad enten det er 

familien, andre nære pårørende, arbejdspladsen, selvhjælpsgrupper eller andre 

sociale relationer, der bidrager til den sociale støtte, herunder at spotte og undgå 

tilbagefaldssituationer samt bidrage til ro og stabilitet. 
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De non-specifikke, almene faktorer 
 

Til afsnittet om elementer aktive for forandring hører også de såkaldte non-

specifkke og almene faktorer. Det handler om de faktorer, der ikke sådan 

umiddelbart knyttes til en særlig metode, og som ofte kan være lidt vanskelige at 

specificere og dermed også måle.  

Forskning i de non-specifikke faktorer arbejder typisk på baggrund af følgende to 

spørgsmål: 

- Hvad er den dominerende non-specifikke/almene faktor i effektive terapier 
- Hvad gør effektive terapeuter 

 

De non-specifikke faktorer kan inddeles efter følgende områder: 

- Metodeanvendelsen 

- Klient og klient-miljø 

- Terapeut 

- Relation/terapeutisk alliance 

- Placebo-effekt 

 

Metodeanvendelsen 

 

Metodeanvendelse handler om, hvorvidt metoden er anvendt korrekt. Det vil sige 

om manualen er fulgt og om der er ydet supervision. Om behandler har tilegnet sig 

metoden og føler sig sikker i anvendelsen. Det handler også om, hvorvidt behandler 

er forpligtet og engageret på metoden. Dertil kommer, at behandler kan anvende 

metoden fleksibelt, herunder tilpasset klient og kontekst. 
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Klientfaktorer 

 

Klientfaktorer omhandler grundfaktorer såsom køn, alder, etnicitet, misbrugstype og 

co-morbiditet. Det er også klientens ”personlighed”, jeg-styrke, selvværd og 

individuelle læringsstil. Dertil kommer motivation, engagement og tro på projektet 

(Bohart & Tallman, 2010).  

I klientens omgivelser er det en eventuel partners misbrugs-status og om der er vold 

imellem parret, eller i familien som sådan. Til dette hører også parrets forpligtelse 

på hinanden og investering i parforholdet. Familiens generelle samhørighed og 

følelsesudtryk er ligeledes non-specifikke faktorer, der kan have indflydelse på 

behandlingsudfaldet, ligesom oplevet social støtte til afholdenhed specifikt, men 

også social støtte i det hele taget fra såvel partner, nær familie som netværk. Endelig 

kan belastende livshændelser spille ind på behandlingens udfald. 

 

Terapeut-faktorer 
 

Terapeuten menes også at bidrage med non-specifikke faktorer (Norcross, 2010). 

Det gælder køn, ”personlighed”, uddannelse og erfaring samt om terapeuten er 

personligt velintegreret. Dertil kommer behandlingsforståelse og om terapeuten 

bekender sig (loyalt) til den anvendte metode. I den forbindelse ses også 

terapeutens engagement, håb og tro på klienten og det positive udfald. 

 

Terapeutisk alliance 

 

Et særligt tema i den forbindelse er ”terapeutisk alliance”, der henviser til den 

grundlæggende relation etableret mellem terapeut og klient (Norcross, 2010; 

Gastonguay et al., 2006). Denne menes at afhænge af terapeutens evne til empati, 

varme og det at kunne ”læse” og imødekomme klientens forventninger, ønsker og 

behov. Det synes også vigtigt, at forandringsteori og årsagsforklaring stemmer 

overens mellem terapeut og klient (ibid.). 
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Placebo-effekten 

 

Denne er allerede nævnt under henholdsvis klient og terapeut faktorer og henviser 

til det vi også kender fra medicinsk forskning, hvor forventninger om effekt kan 

påvirke behandlingens udfald. I den medicinske forskning ser vi det hos patienter, 

der får udleveret kalk-tabletter i stedet for det virksomme stof, der testes. Denne 

patientgruppes oplevelse af effekt må derfor tilskrives en ”placebo-effekt”. I den 

psykologiske verden menes placebo-effekt at handle om det engagement og den 

motivation der følger af, at tro på og ville behandlingen (Bohart & Tallman, 2010).  

 

  

Almene behandlings-teknikker 
 

Derudover ses en række fælles, gennemgående teknikker, der indgår i forskellig grad 

i langt de fleste psykologiske behandlingsmetoder (Wampold, 2010). 

 

Adfærdsmæssige teknikker: 

- Læring af nye kommunikations- og mestringsteknikker 

- Ændring af dysfunktionelle interaktionsmønstre i familien 

- Belønning af ny, ønsket adfærd 

Kognitive teknikker: 

- Ændre opfattelse eller syn på sig selv, andre eller en relation (f.eks. ”re-

framing”) 

Affektive teknikker: 

- Forståelse af egne og andres emotioner og motiver, herunder tolkning af 

forsvarsstrategier 
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Viden på området er diffus, men det antages, at mellem 8-15 % af effekten af en 

given behandling kan tilskrives metoden, medens resten menes at handle om de 

non-specifkke faktorer. Der er imidlertid ikke konsensus, hverken om betydningen af 

de non-specifikke faktorer eller om graden af indflydelse på effekt. 

Lambert (1992) analyserede en lang række psykoterapi-studier og fandt at 

terapeutens model eller teknik højst kunne forklare 15 % af behandlingens effekt, 

hvilket var det samme som positive forventninger også kaldet ”placebo-effekten” 

kunne forklare. Derimod kunne de mere relationsmedierede variabler (f.eks. 

terapeutisk alliance) forklare hele 30 % af effekten. Endelig fandt han, at 40 % af 

variansen kunne forklares ved ekstra-terapeutiske faktorer, det vil sige faktorer ved 

klienten eller ved klientens miljø, uafhængigt af klientens behandling. 

Lignende fund gjorde Wampold (2001) på baggrund af en række meta-analyser af 

psykoterapiforskningen, om end med en lidt anden procentvis fordeling. Han fandt 

nemlig, at model eller teknik kun forklarede 8 % af variansen i behandlingsudfaldet. 

Mindst 70 % af psykoterapiens effekt er generelle effekter forklaret ved de almene 

faktorer. De resterende 22 % er uforklaret, men er delvist relateret til klientforskelle. 

På baggrund heraf udviklede han en alternativ model, ”den kontekstuelle model”, 

hvor han især understregede den helende kontekst: terapeuten og klientens tro på 

terapien, relationen mellem terapeut og klient, rationalet for behandling, handlinger 

konsistente med rationalet, og at klienten bidrager til terapien (Wampold, 2001).  

Andre, der har skrevet om de non-specifikke faktorer, er f.eks. Duncan og kolleger 

(2010) i “The Heart and Soul of Change: What works in Therapy” og Norcross (2002) 

i “Psychotherapy Relationships That Work: Therapist Contributions and 

Responsiveness to Patients”. De finder ligeledes, at især terapeutisk alliance og den 

enkelte klients ressourcer er afgørende for effekt. 

Hvor meget og hvor lidt de non-specifikke faktorer står for i forhold til effekt af en 

behandlingsindsats er imidlertid en svær størrelse at måle, alene af den grund, at de 

er non-specifikke. Der er på baggrund af litteraturen dog ingen tvivl om, at de spiller 

ind. 

Det betyder imidlertid også, at vidensfeltet igen bevæger sig i retning af et mere 

komplekst felt, hvor der forudsættes gode terapeutiske (og relationelle) evner samt 
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et bredt og velfunderet metodegrundlag, som grundlag for at kunne navigere i den 

kompleksitet og omskiftelighed, der præger feltet. 

 

”Clinical guidelines are not a substitute for the knowledge, skills and 

judgment of clinicians. However they can be used to support the clinical 

case for change and ensuring that family/systemic interventions are 

better placed to contribute to that change is in the interests of both 

patients and professionals” (Pilling, 2009, s. 203) 

 

 

Aktive elementer specifikt knyttet til misbrugs-feltet 
 

Moos (2007) har begået et yderst spændende studie, hvor han med udgangspunkt i 

fire teorier om misbrug og veldokumenterede behandlingsmetoder uddrager en 

række aktive elementer knyttet til de specifikke misbrugsbehandlingsmetoder. 

Desværre har der ikke indenfor litteraturstudiets rammer været plads til en 

nærmere uddybning, hvilket vil ske i en senere sammenhæng.  

De fire teorier er: 

- social control theory 
- behavioral economics and behavioral choice theory  
- social learning theory 
- stress and coping theory 

 

De fire misbrugs-behandlinger inddelt i fire overordnede områder: 

- motivational interviewing (MI) og motivational enhancement theory (MET) 
- 12-trins behandling (12TB) 
- Kognitiv-adfærdspsykologisk behandling (KAB) og adfærdspsykologisk familie-

behandling (APT) 
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- Contingency management (CM) og community reinforcement approaches 
(CRA) 

 

På baggrund heraf når Moos frem til en række aktive elementer relateret til effektiv 

misbrugsbehandling, der alle kan placeres indenfor følgende fire områder: 

- støtte, struktur og mål-rettethed 
- belønning og belønnende, konkurrerende aktiviteter, der er stærkere end 

trangen til misbrug 
- fokus på afholdenhedsorienterede normer og modeller 
- opbygning af selv-værd og mestrings-strategier 

 

 

Den drikkendes egen subjektive vurdering af aktive elementer 

 

Orford og kolleger (2009a) undersøgte den drikkendes egen subjektive vurdering af 

aktive elementer for forandring et år efter henholdsvis ”Social Behavior and 

Network Therapy” og ”Motivational Enhancement Therapy”. De fandt, at klienterne 

hyppigst angav følgende faktorer som forandringsskabende: 

- Social faktor: involvering af nære relationer 

- Motiverende faktor: opmærksomhed på konsekvenser af alkohol 

- Generelle faktorer: 

o grad af determination, forpligtigelse, beslutning 

o afrusning eller medicinering 

o at føle sig tryg i samtalen 
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Familiemedlemmernes egen subjektive vurdering af aktive elementer 

 

Orford og kolleger (2007c) undersøgte ligeledes familiemedlemmernes subjektive 

vurdering af aktive elementer i ”Social Behavior and Network Therapy” i forhold til 

familiemedlemmernes forandringer. De fandt, at familiemedlemmerne især 

fremhævede den indledende afdækning af deres situation, altså det at blive set, 

hørt og mødt som andet end ”signifikante andre” som den vigtigste del af 

interventionen. 

 

 

 

Familieorienteret alkoholbehandling – elementer aktive for 

forandring 
 

Med udgangspunkt i ovenstående præsenteres i det følgende en række aktive 

elementer knyttet til forandringer i forbindelse med alkoholproblemer og sat i 

relation til den familieorienterede tilgang. De aktive elementer præsenteres i 

tilfældig rækkefølge og uden hensyntagen til deres forskellige karakter. Der er i vid 

udstrækning tale om overordnede elementer, der på sigt kan ”dissekeres” i aktive 

sub-elementer, ligesom der vil være tale om overlap. Samtidig kan ingen aktive 

elementer alene forklare forandring. Tværtimod henstilles der i litteraturen til, at 

anskue forandringsprocessen, som en kompleks, igangværende proces bestående af 

mange faktorer (Orford et al., 2006).   

 

 

Motivation og ambivalens 

 

Motivation og ambivalens er nøglebegreber for forandringsprocesser. For helt 

grundlæggende at kunne forandre sig, skal der være en vilje til forandring, hvilket 

kræver en erkendelse af nødvendigheden af forandring. Det handler om 
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overhovedet at erkende et problem, bl.a. via optrapning af negative konsekvenser 

(f.eks. i forhold til helbred, familie, bolig, job, selvrespekt), samt afklaring af 

ambivalens, herunder afklaring af negative og positive konsekvenser (Miller & 

Rollnick, 2009, 2007, 2002). Denne afklaring og udfordring af ambivalensen er 

forudsætning for iværksættelse af forandringsprocesser.  

Ifølge Miller & Rollnick (2002) er ”konflikt” helt grundlæggende i ganske mange 

psykologiske teorier. Den kommer i tre udgaver. Mest relevant for misbrug er 

”approach-avoidance”, og som afart heraf ”double approach-avoidance” konflikt. 

Individet er både tiltrukket og frastødt af et objekt eller en relation. På den ene side 

synes alkohol rart, på den anden side har det nogle uheldige konsekvenser, især på 

lang sigt. Dette skaber en ond cirkel. Efterhånden som approach-avoidance 

cyklussen udfolder sig, vil en dobbelt approach-avoidance cyklus komme til syne. 

Idet individet bevæger sig mod afholdenhed eller kontrol/modifikation, vil han i 

mødet med denne livsstil opleve de negative sider derved og blive trukket væk og i 

stedet tilbage mod misbruget igen. Måske endda stærkere end før. Denne cyklus 

skaber ifølge Miller & Rollnick ”ambivalens” (ibid.). Individet fanget i ambivalens er 

fanget i et mønster af fortsat brug og kan ikke tage de nødvendige 

udviklingsmæssige skridt i retning af anden grads forandring. For at løse 

ambivalensen og gå i retning af forandring, må der tages to nødvendige skridt: 

1) Individet må beslutte/erkende, at ulemperne ved misbruget er større end 
fordelene 

2) Individet må tage en beslutning om, at stoppe eller nedsætte forbruget 

 

Igen forudsættes en erkendelse af problemets eksistens; at adfærden omkring 

brugen af alkohol er problematisk. I modsætning til Sygdomsmodellen er der dog 

her ikke tale om en ”klassifikation” af individet som livsvarigt alkoholiker/misbruger. 

Problemet med ”klassifikation” kan for nogle være en fastlåsning, der hæmmer 

videre udvikling, medens det for andre kan være en hjælp til netop at fastholde 

forandring. Denne erkendelse er derfor ikke afgørende og på forhånd defineret i 

Miller & Rollnicks model. 

Netop i forhold til denne erkendelse af nødvendighed for forandring har de 

relationelle tilgange en ganske særlig berettigelse. De pårørerende har ofte langt 
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tidligere set, mærket og erkendt problemets alvor. Man kan derfor via de pårørende 

iværksætte forandring langt tidligere end, hvis man skal vente på den misbrugende 

parts ”naturlige” erkendelsesudvikling. Derudover er de pårørende ofte mindst lige 

så belastede som den drikkende, ligesom der i forhold til børnene ligger en 

forebyggende mulighed i de relationelle tilgange.  

 

 

Identitet og selv-opfattelse 

 

En anden præmis for adfærd og forandring heraf er vores underliggende ”historie”, 

om os selv og vores liv. Ved at forandre eller ”gen-fortælle” vores oplevelse af 

”historien” (re-framing) kan vi agere anderledes, bl.a. ved at ændre fortællingen om 

os selv og dermed identitetsopfattelse, kan adfærd ændres (Beck et al., 1993). Til 

dette hører også at finde ”jeg-styrke” til at turde forandring samt ”underliggende 

mening” og ”retning” for processen. 

I arbejdet indgår narrative elementer som re-framing (se ovenfor) og 

eksternalisering, hvor eksternalisering handler om at ”alkohol” gøres til problemet, i 

stedet for at ”personen med alkoholproblemer” bliver problemet. Dette har 

afgørende betydning for at nå bag om forsvarsmekanismer som skyld og skam, der 

ofte ses i relation til alkoholproblemer og som kan være overordentligt hæmmende 

for familiens videre udvikling. 

 

Livs-strategier – mestring, affekt-regulering, forsvar og kognitive 

strategier 
 

Udvikling af adækvate strategier til håndtering af livet såvel som specifikke 

problemer, følelser og tanker er helt afgørende til sikring af varig forandring. Det 

gælder i forhold til konstruktiv problemløsning (i stedet for benægtelse og misbrug) 

og adækvat affekt-regulering (f.eks. i forhold til vrede og sorg) samt at undgå 

uhensigtsmæssige forsvarsstrategier (f.eks. vrede og vold). Adækvate livsstrategier 

angår i øvrigt såvel den drikkende som dennes familie, jnf. den cirkulære kausalitet.  



122 

 

I den sammenhæng ses også ”den anderkendende tilgang”, hvor der bl.a. arbejdes 

med at genkende og belønne ønsket adfærd for derved at forstærke den gode 

udviklingsproces. I den forbindelse eksperimenteres med forskellige former for 

belønning. Det kan være ros fra partner, fokus på velfungerende børn eller mere 

håndgribelige, ydre faktorer som ”gaver” eller behandlingsfordele.   

Til dette punkt hører også konkrete tilbagefaldsstrategier, der så vidt muligt 

forebygger tilbagefald. Her kan med fordel inddrages familie og nære relationer.  At 

lære familiens medlemmer at spotte drikke-udløsende adfærd og situationer samt 

strategier til at undgå disse synes som et indlysende aktivt element og indgår i stort 

set al alkoholbehandling. Herunder hører også etablering af konkurrerende ikke-

alkohol aktiviteter til at sætte i stedet. Især ser det ud til at være ekstra aktivt, når 

familien, og ikke mindst partner, inddrages i denne proces. 

 

 

Miljø, social støtte og familie 

 

Et uhensigtsmæssigt miljø, kan, hvis det ikke forandrer sig i samme retning, komme 

til at fastholde de gamle mønstre. Er der tale om et sådant uhensigtsmæssigt miljø, 

der ikke ændrer sig synkront, kan det være nødvendigt med en distancering, enten 

mentalt eller helt geografisk. Konkret kan det også handle om at erstatte med nye 

aktiviteter og relationer, der kan understøtte og videreudvikle den nye adfærd og 

identitet, samt udfylde det tomrum, der opstår, når alkohol forsvinder. Specifikt i 

forhold til familien er det vigtigt at familien udvikler sig nogenlunde synkront og i 

samme retning. 

At arbejde med social støtte, herunder familie og netværk, er aldeles aktive 

elementer for udvikling og forandring generelt, hvilket også gælder for familier med 

alkoholproblemer. Det afspejles i evidensbasen, der domineres af 

Adfærdspsykologisk parterapi, ligesom det i stigende grad viser sig, at effekten af 

mange af de individuelle tilgange øges ved inddragelse af partner eller andre nære 

relationer og netværk. Samtidig er inddragelsen af partner og eller andre nære 
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relationer et af de elementer klienterne selv fremhæver som afgørende for 

forandring (Orford et al., 2009a).  

En vigtig faktor er derfor, at der er nogle, der støtter, giver tryghed, og som tror på 

forandringsprocessen og det positive udfald. Det kan være familien, en behandler, 

ligesindede (f.eks. i selvhjælpsgrupper) og/eller positive rollemodeller. I den 

forbindelse også at reducere stress, skabe ro og stabilitet, for at give plads til 

forandringsprocessen. Det gælder individuelt (f.eks. ift afdækning af og indsats i 

forhold til co-morbiditet samt sundhed, job og boligsituation) såvel som relationelt 

(især partner og børn), herunder at arbejde med familiens struktur (hierarki, roller, 

rutiner/ritualer), kommunikation og samhørighed. 

Parforholdets kvalitet er i den forbindelse en afgørende faktor for udfaldet af 

alkoholbehandlingen. Ifølge McCrady og kolleger (2009) gælder det især for kvinder, 

idet deres studie viste, at parforholdets kvalitet for kvinder med alkoholproblemer 

var en prognostisk indikator for udfaldet af APT-behandling. At kvinder profiterer 

særligt af familieorienterede indsatser bekræftes tillige af tidligere litteratur (Rolls, 

1995), herunder en meta-analyse (Edwards & Steinglass, 1995), samt et review 

(Gomberg, 1991). Specifikt ser det ud til at være parrets problemløsnings-strategier, 

der er en medierende faktor for positivt udfald af APT (McCrady, 2005). Her fandt 

Cranford og kolleger (2011), at det især var kvindernes problemløsningsstrategier, 

der var vigtige for parforholdets funktion for såvel kvinden som manden og 

derigennem havde indflydelse på udfaldet af behandlingen. Dertil kommer 

investering i og forpligtelse på parforholdet samt opfattet støtte fra ens ægtefælle 

(Edwards & Steinglass, 1995). Endelig viste en meta-analyse, at APT havde 

indflydelse på parforholdets kvalitet før en eventuel effekt kunne aflæses på 

alkoholadfærden (Powers et al., 2008). 

I familier med alkoholproblemer ses næsten altid en kaotisk familiestruktur, hvilket 

også fremgår af resiliensforskningen, der finder, at familien er en af de vigtigste 

beskyttelsesfaktorer. Et aktivt element formodes derfor at være at få gen-etableret 

familiens struktur, herunder hierarki og sub-systemer, defineret roller og ansvar, 

udredt uhensigtsmæssige alliancer samt etableret familieritualer og rutiner. Derved 

kan også stress- og konfliktniveauet nedbringes, hvilket ligeledes tænkes at være et 

effektivt element for den videre udvikling. Igen begrundet i resiliensforskningen, 
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men også i neuropsykologisk forskning, der viser, at ro og nedsat arousal er 

fremmende for hjernens restitution (her tænkes på de hjerneforandringer som både 

den drikkende og børnene kan have som følge af henholdsvis alkohol og tidlige 

traumer). 

At arbejde med familiens indbyrdes kommunikation, det være sig i forhold til 

følelser, ønsker og behov fremhæves som aktivt for den positive udvikling indenfor 

såvel resiliensforskning som behandlingsforskning. Kommunikationen i familier med 

alkoholproblemer er ofte svært forstyrret, den kan være ikke-eksisterende, 

eksplosiv/emotionel, selektiv etc. De aktive elementer handler bl.a. om aktiv lytning 

og direkte, adækvat udtryk af følelser og behov. 

I den forbindelse ser fokus på nutid i stedet for fortidige og fremtidige hændelser ud 

til at være et særdeles vigtigt element. Familier med alkoholproblemer kan ofte 

blive fastlåst i fortidige hændelser, der sammen med følelser af skyld og skam kan 

være ødelæggende for udvikling, ligesom angsten for fremtidige tilbagefald kan 

være det. Det betyder dog ikke, at der ikke bør arbejdes med (fremtidige) 

tilbagefaldsrisici og strategier desangående. 

Psykoedukation indgår som et element i mange behandlingsmodeller på mange 

niveauer og handler om undervisning bl.a. med det formål at give viden og 

forståelse omkring alkoholproblemer og familieinteraktion, børns udvikling og 

sårbarhed samt hvorledes skader kan begrænses, især i forhold til børnene. Det kan 

også bestå i træning og hjemmeopgaver i færdigheder relevante for familien på par, 

såvel som forældreniveau, f.eks. i forhold til konstruktiv adfærd og kommunikation, 

problemløsning, etablering af ikke-alkohol orienterede, positive aktiviteter, m.v.       

At arbejde i grupper med par eller hele familien ser ud til at være et aktivt (og 

desuden besparende) element (Honig, 2005; Nahum & Brewer, 2004; Fristad et al., 

2003, 2002; Colahan & Robinson, 2002). Tilsyneladende er det, ligesom med 

individuelle i gruppebehandling, fremmende for behandlingsprocessen at kunne 

spejle og genkende sig selv i andre par, der tumler med lignende problemstillinger, 

hvilket åbner op for inter-familiær social støtte, samt reduktion i følelsen af skam og 

stigmatisering. Derudover kan der være emner, som kan være svære for parret 

indbyrdes at diskutere, men som de i stedet kan se udspillet hos andre par i 
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gruppen, ligesom de kan se positive rollemodeller og lære alternative 

problemløsningsstrategier hos hinanden (ibid.).  

 

Efterbehandling og -støtte 

 

Efterbehandling ser ud til at udgøre et særligt aktivt element. Således øges 

effektiviteten over tid, når der etableres efterbehandling. Det handler dels om at 

fastholde det tillærte, samt ved tilbagefald at kunne reagere hurtigt. Samtidig kan 

der opstå nye problemer og udfordringer i tiden efter behandling i såvel par- som 

forældrerelationen, som kræver vejledning for ikke at udløse tilbagefald. Ligeledes 

ses ofte, at børnene først reagerer, når forældrene er stabiliseret, hvilket kan kræve 

professionel hjælp af hensyn til såvel børn som drikkeadfærd. Der eksperimenteres 

med i hvilken grad og hvordan efterbehandling kan etableres (billigst muligt), 

herunder bl.a. via telefon og internet. Også i efterbehandlingen ser det ud til at være 

vigtigt, at man inddrager familien, og ikke mindst partner. 

 

 

Forandringsteori 
 

Vi har i det foregående lidt løsrevet fra grundlæggende forandringsteori set på 

hvilket faktorer, der formodes at være aktive og effektive for behandling og dermed 

forandringsprocesser. For at komme dette nærmere skal vi i det følgende se lidt 

mere på forandringsteori.  

Som nævnt tidligere bevæger forskningen sig i retning af at skabe forståelse for, 

hvorfor og hvordan noget virker, hvilke aktive elementer i behandlingen, der skaber 

forandring samt hvorledes der skabes varig forandring over tid. I lyset heraf bliver 

”forandringsteori” relevant. Det er ikke dette litteraturstudiums formål at redegøre 

bredt og grundlæggende for forandringsteori. I stedet præsenteres elementer fra 

forandringsteori, som gør sig særligt gældende indenfor den relevante, aktuelle 

forskning. 
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Prochaskas forandringsmodel 

 

Med tiden er Prochaskas forandringsmodel (Prochaska et al., 2008, 2002, 1992) 

blevet en ”gylden standard” for, hvordan misbrug behandles og forandres over tid 

(Flores & Georgi, 2005; Miller, 2003). Det er også den, der danner grundlag for 

ændringscirklen, som motivationssamtalen bygger på (Miller & Rollnick, 2009; 

2002).  

Ifølge Prochaska og kolleger (Prochaska et al., 2008, 2002, 1992) sker forandring 

gradvist og i stadier. Individet går fra at være uinteresseret, over overvejelser om 

forandring, til at gøre en aktiv indsats for forandring. Tilbagefald anses for at være 

reglen, mere end undtagelsen, og ses som en naturlig del af den udviklingsproces, 

det er at skabe varig forandring. Som følge heraf ses også behandlingen af den 

alkoholiske adfærd som en udviklingsmæssig proces, der foregår i følgende fem 

adskilte stadier:  

1. Før-intentionelt stadie – der er ingen intentioner om forandring i den 
nærmeste fremtid 

2. Intentionelt stadie – ambivalens: man er klar over at der er et problem, og 
man tænker på at noget skal forandres, men der er også fordele, som gør, at 
man endnu ikke er helt forpligtet på forandring 

3. Forberedende stadie – man har intentioner om at gøre noget aktivt inden for 
den nærmeste fremtid og er i mindre grad begyndt at ændre adfærd 

4. Aktions stadie – man gør noget aktivt ved den problematiske adfærd 
5. Vedligeholdelses – man forsøger at konsolidere den nye adfærd og arbejder 

på at forbygge tilbagefald 
 

På hvert stadie sker forandringer i holdninger, intentioner og adfærd, ligesom der er 

mål og interventioner specielle for hvert stadie. Ifølge Prochaska og kolleger (2008; 

2002) er der således forskellige interventioner, der er effektive på forskellige stadier, 

og nogle interventioner kan endda være skadelige anvendt på forkerte stadier 

(ibid.).  

Det understreges, at individer ikke nødvendigvis gennemgår alle stadier i en lineær 

proces, men snarere i en opadgående spiral, hvor erfaringerne fra de foregående 
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forsøg tages med i det videre forløb. Således ses ofte en del overvejelser og ansatser 

til adfærdsændring, adskillige aktive forsøg, ligesom tilbagefald er almindeligt 

forekommende og en del af processen8.  

Vetere & Henley (2001) anvender modellen aktivt i deres behandling og har erfaret, 

at også familierne finder hjælp i at kende til modellen, idet den bliver et fælles 

”kort” over deres behandling og udvikling.   

Samtidig er modellen trans-teoretisk, hvilket betyder, at den kombinerer flere 

forskellige teoretiske tilgange (Prochaska et al., 2008, 2002, 1992). 

 
 

Første og anden grads forandring 

 

En stigende interesse indenfor forskning i alkoholmisbrug er, hvorledes forandring 

sikres at vare i længden. Til en nærmere belysning heraf præsenteres ”first order” 

og ”second order” forandring, i det følgende benævnt første og anden grads 

forandring, hvor sidstnævnte ses som en forudsætning for varig forandring (Fraser & 

Solovay, 2007; Lewis et al., 2004).  

Første grads forandring defineres som en eller flere løsninger, der ikke som sådan 

ændrer problemet eller som gør problemet værre. Første grads forandring optræder 

i et system, der i sig selv forbliver det samme, og hvor løsningerne stemmer overens 

med systemets eksisterende antagelser, regler og mønstre, således at systemet 

fastholdes (Fraser & Solovay, 2007).  

Når første grads forandring bliver problematisk, er det fordi, der opstår en ond 

cirkel, hvor løsningen bliver problemet, f.eks. når man ikke kan falde i søvn og bare 

prøver endnu hårdere med samme strategi, der i første omgang ikke fungerede. Hvis 

det ikke virker ”don’t try harder, try smarter”.  

Anden grads forandring er helt central for effektiv behandling med varige effekter. 

Umiddelbart kan anden grads forandring opleves besværligt eller paradoksalt og 

                                                           
8 Tilbagefald kan også ses som et trins seks i stadiemodellen (Prochaska et al., 2008) 
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oftest ligger der en udviklingsproces bag for at nå frem til motivationen for anden 

grads forandring. Som udgangspunkt kan første grad løsninger synes ”nemmere” og 

hurtigere, gerne i form af en pille (f.eks. antabus eller en ”lykkepille”).  

Grundantagelsen i forandringsteorien knyttet til 1. og 2. grads forandring er, at man 

ikke kan ændre en adfærd varigt, med mindre man ændrer på præmisserne for den 

pågældende adfærd. Det kan handle om mange forskellige faktorer, som i øvrigt på 

forskellig vis kan spille sammen.  

 

 

Første og anden grads løsninger i relation til alkohol 

Rohrbaugh & Shoham (2002) identificerer to typer af cyklusser karakteristiske for 

familiekonteksten og som spiller en afgørende rolle i vedligeholdelsen af misbrugs-

adfærd: 

1) Krav-tilbagetrækning interaktionscyklus 
2) Negativ affekt cyklus 

 

Krav-tilbagetrækning interaktion er meget udbredt blandt par med 

alkoholproblemer. Der er tale om en ”første gradsløsning”, hvor den ene part 

forsøger at påvirke drikkeadfærden ved at kritisere, skælde ud eller kræve 

forandringer i drikkeadfærden, ikke sjældent ledsaget af trusler. Den anden part 

(den drikkende) distancerer sig, forsvarer sig, undgår eller trækker sig helt, ligesom 

alkoholproblemet kan forsøges skjult.  Resultatet er, at der ikke gøres forsøg på 

forandring, men i højere grad blot kæmpes imod, som i ”tryk avler modtryk”, hvor 

hver part blot ”skruer mere og mere op” for hver sin (uhensigtsmæssige) adfærd og 

dermed fastholder første gradsløsninger. Netop dette mønster blev dokumenteret 

af Christensen & Heavey (1993). I lyset heraf er det også tydeligt, hvorfor det kan 

være en god idé at inddrage partner eller andre nære relationer for netop at få 

brudt denne onde cirkel. Ikke mindst fordi mønstret kan fortsætte, selvom 

alkoholproblemerne hører op, nu blot rettet mod fortid (en fastlåsning i ”det du 

gjorde en gang”) eller formodet fremtid (at du nok kommer til at drikke igen), eller 

blot mod de ”humørsvingninger”, der kan optræde ved ophør med længerevarende 
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alkoholproblemer og det ”ingenmandsland” mange kan føle sig i, uden alkohol og 

inden nye strategier og nye værdier er helt på plads (Lindgaard, 2009). 

Ved at inddrage familie og/eller nære relationer kan der netop arbejdes med anden 

grads forandring, altså på et dybere niveau, hvilket vil fremgå nærmere af 

nedenstående eksempel.  

 

 

“The Family Recovery Project” – et behandlingseksempel 
 

 Som et eksempel på en familieorienteret, systemisk praksis byggende på 

stadieteorien og anden grads forandring ser vi ”The Family Recovery Project” 

oprindeligt udviklet i 1989 på ”Mental Research Institute” af Brown & Lewis (Lewis 

et al., 2004; Brown & Lewis, 1995). Af denne fremgår nødvendigheden af, at det er 

hele familien, der skal behandles og forandre sig. Centralt for succesfuld behandling 

er tillige anden grads forandring. De inddeler familierne i forskellige familietyper og 

beskriver deres position i forhold til første og anden grads forandring, samt de 

forskellige udviklingsmæssige stadier i henhold til stadieteorien. Deres arbejde med 

alkoholfamilier på dette grundlag summeres op i fire faktorer, der giver et 

arbejdsgrundlag for behandlere i arbejdet med familier med alkoholproblemer. 

Lewis og kolleger nævner de tre almindeligt anvendt modeller til forståelse af 

alkoholproblemer i familien, som meget simpelt beskrives: 

- Sygdomsmodellen, hvor alkoholisme er en sygdom, der rammer alle 

familiemedlemmer 

- Systemisk model, hvor der antages en reciprok relation mellem misbrug og 

familiefunktion, og hvor familiens adfærd antages at organiseres omkring 

alkohol 

- Adfærdspsykologisk model, hvor alkoholadfærd forstærkes af 

familiemedlemmernes adfærd og indbyrdes interaktion   

Fælles for alle tre modeller er, at de fokuserer på den drikkende og 

alkoholproblemet, samt selve behandlingen heraf. 
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”Family Recovery Projektet” (FRP) bygger videre på disse tre forståelsesmodeller, 

men adskiller sig samtidig ved at ændre fokus, idet der i stedet fokuseres på at 

identificere og forstå helbredelsesprocessen for familien i det øjeblik afholdenhed 

begynder. Her er det ikke bare en uønsket alkoholadfærd, der skal ophøre, det er 

hele familien, der skal ændre adfærd på lang sigt. Altså ikke bare en ændring af en 

umiddelbar uønsket adfærd (første grads forandring), men også en ændring af 

præmissen for den uønskede adfærd (anden grads forandring). Lewis og kolleger er 

altså i langt højere grad interesseret i, hvad der sker i familien, når det aktive 

drikkeri ophører, og i den forbindelse om der er en (eller flere) ”normale” 

udviklingsmæssige processer i familien lig de langtidsmæssige forandringer for den 

drikkende (Lewis et al., 2004). I den forbindelse fandt de følgende: 

1) en udviklingsmæssig proces der ændres signifikant over tid 

2) forskellige forandringprocesser med implikationer for tilbagefald og 
vedligeholdelse af forandring 

3) første og anden grads forandring har indflydelse på hele forandringsprocessen 
 

Ifølge Lewis og kolleger er familiens samlede forandringsproces karakteriseret ved 

ophør af ikke blot alkoholadfærd, men også uhensigtsmæssig adfærd, negative 

overbevisninger, destruktive følelser og dysfunktionelle interpersonelle dynamikker 

(Lewis et al., 2004). Det kræver at familien opgiver mønstre knyttet til misbruget, og 

i stedet gradvist erkender og integrerer ikke-misbrugende mønstre, der fremmer 

udviklingsmæssig vækst i miljø, system og på individuelt niveau. 

De taler om ”opgivelse” (”relinquisment”), som en aktiv dynamik, der involverer et 

totalt kollaps (f.eks. ”at ramme bunden”) for såvel misbruger som partners/familiens 

interne og eksterne funktionelle system. I stedet skabes et ”vacuum” til fastholdelse 

af individet (f.eks. via AA). Denne afhængighed af hinanden er påkrævet, og kan vare 

lang tid, nogle gange adskillige år, medens ny adfærd, overbevisninger, strukturer og 

processer bliver internaliseret og stabiliseret (Lewis et al., 2004). 

Familiens forandring menes at optræde i forskellige udviklingsmæssige stadier på 

forskellige områder og over tid. 

Over tid ses følgende fire forandrings-stadier:  
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- aktivt stadie (hvor der stadig drikkes) 

- omstilling (hvor forandring overvejes og igangsættes) 

- tidlig forandringsproces 

- igangværende forandringsproces 

 

Forandringsprocessen foregår på følgende områder:  

- miljø (atmosfære i familien) 

- systemet (hvordan familien fungerer, f.eks. roller, regler etc.) 

- individ (individuel kognition, emotioner, etc.).  

 

Derudover er der tale om tre forskellige familie-type systemer: 

 

Type 1 Familie system (den funktionelle = succes) 

Begge forældre er i forandring (tager ansvar for situationen og handler derefter). 

Begge har anerkendt at livet er ude af kontrol, begge føler smerte og frustration 

over situationen i en grad, der gør dem parate til varig forandring. Når parret 

adskilles fra hinanden og fra deres tidligere alkoholiske, interaktive mønster, falder 

familiesystemet fra hinanden (gamle roller, rutiner og regler fungerer ikke længere). 

Efterhånden som forandringsprocessen skrider frem, begynder familien at fungere 

sammen, tage ansvar for at ændre usund adfærd, tanker og følelser. Livet fungerer 

på såvel individ- som systemniveau i familien. Der er omsorg, nærhed og tillid til at 

kriser kan overvindes, og på grundlag heraf vokser og udvikles familien sammen og 

hver for sig. I type I familien har forandring og sundhed erstattet alkohol, som det 

organiserende princip. Type I familien repræsenterer succesfuld forandring og har 

en indbygget tilbagefaldsforebyggelse, f.eks. ved kontinuerlig feed-back fra eksterne 
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ressourcer (f.eks. AA eller div. efterbehandling) og deres åbenhed overfor at lære 

nyt. 

 

Type II familie system 

I dette system er det typisk kun ét familiemedlem, der er i forandring, f.eks. den 

drikkende i individuel alkoholbehandling. Denne må derfor leve i to verdener – i 

forandring (f.eks. via AA eller behandling) og i det ”alkoholiske familiesystem”. 

Denne for den drikkende dobbelte livsstil har ofte store konsekvenser i form af indre 

frustration, ligesom benægtelsen af familielivets uberørthed opretholdes. Fordi det 

kun er den ene part, der er i forandring, sker der ingen udvikling og forandring i 

systemet.    

Skulle den part, der er i forandring forsøge at udfordre familiesystemets balance, vil 

familien forsøge at få denne på sin vante plads igen, for netop at opretholde 

systemets balance, de velkendte roller og i det hele taget ”status quo”.  

Systemet karakteriseres ved periodevis anspændthed, netop på grund af denne 

grundlæggende konflikt mellem individets nye retning og familiesystemets forsøg på 

opretholdelse af gammel adfærd. Selvom det således lykkes den drikkende part at 

vedligeholde sin forandringsproces med behandling og/eller AA-møder, vil der 

stadig være store problemer i det relationelle felt og i forhold til hele familiens 

funktionelle niveau. Angsten for at få sandheden frem i lyset, om alkoholproblemer, 

og om de mange problemer i kølvandet heraf, og med den reelle risiko for at bringe 

kaos ind i familien, brud i parforholdet, afsløringer overfor omgivelser, forties 

sandheden og systemet fastholdes i gammel adfærd. 

 

Type III familie system 

Den eneste forandring i dette system er, at den med alkoholproblemer ikke længere 

drikker. Hverken den med alkoholproblemer eller partner forandrer sig 

grundlæggende, og der er minimale signifikante forandringer i følelser, tanker og 

adfærd. Der er tale om første grads løsninger og der sker ingen ændringer hverken 

på individuelt eller på system niveau. 
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Disse familier ligner Type II familier i forhold til en fastholdelse af familiesystemet 

(roller, rutiner, regler) og at det alkoholiske system er et lukket og fra familien 

adskilt system. Type III familierne kan synes umiddelbart og på overfladen 

velfungerende, men er sjældent afholdende i længere tid, ligesom de oftere ender 

med nedbrud og/eller skilsmisse. Ofte kendetegnes disse familier ved, at det er 

manden, der har alkoholproblemer.   

 

Første og anden grads forandring: 

Ifølge Lewis og kolleger (2004) forudsætter anden grads forandring en ”re-

strukturering” af det individuelle og/eller familiesystemet. Det betyder en 

fundamental systemisk reorganisering af mønstre og en større organisatorisk 

kompleksitet. Anden grads forandring opstår ifølge Lewis og kolleger ikke spontant 

og frivilligt, idet den udfordrer familiens balance og stabilitet og dermed skaber 

angst, ligesom den ofte er langvarig, omfattende og til tider smertefuld. Den bliver 

som oftest mulig i kølvandet af en de-stabiliserende krise, det vil sige, når et 

problem opstår, som ikke kan løses med de sædvanlige intrapsykiske og/eller 

interaktive organiserende mønstre og overbevisninger.  

Anden grads forandring er paradoksal. F.eks. når den drikkende accepterer, at han 

ikke længere kan kontrollere hverken alkohol specifikt eller livet generelt, er det 

netop også denne erkendelse af magtesløshed overfor alkohol, der giver håb og 

mulighed for forandring i retning af netop generobring af kontrol i eget liv. Det 

gamle paradigme opløses, ofte gradvist, idet der vil være et skifte imellem 

overbevisningen om at kunne kontrollere alkohol og ikke kunne kontrollere alkohol. 

En omskiftelighed der kan foregå over år, førend en stabilisering i afholdenhed 

opnås.   

Anden grads forandring fokuserer på ”nutid” og ”hvad” der skal gøres nu, og ikke så 

meget på ”hvorfor” problemet er opstået. Fokus er således på en internalisering af 

den overbevisning, at situationen er ude af kontrol og at familien må handle for at 

komme videre. 

Ifølge Lewis og kolleger (2004) forudsætter anden grads forandring ofte et kollaps 

og erkendelse af magtesløshed. En proces der ikke sjældent sker over tid og i små 
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ryk indtil det totale kollaps indtræffer. Derved opnås erkendelse af, at det gamle 

system er brudt sammen samtidig med, at et vacuum opstår, der netop giver plads 

til nyt. I langt de fleste tilfælde vil der her være brug for hjælp og støtte udefra. Det 

ligger ligesom også i forudsætningen; at erkende sin magtesløshed, ligesom den 

tidlige forandring, opgøret med det gamle og det kaotiske vacuum, kan opleves 

temmelig traumatisk, hvilket øger risikoen for tilbagefald (for alle parter), hvorfor 

støtte kan være afgørende.  

Anden grads forandring tager tid at etablere og kan ikke forceres, fordi familiens 

medlemmer udvikler nye individuelle og systemiske strukturer og processer. Dette 

lader sig ikke gøre i den tidligere forandringsproces ligesom det tager tid at 

stabilisere.  

I ”Type I” familien ses anden grads forandring på alle niveauer og områder. Den 

absolutte forudsætning er det totale kollaps på individuelt og familiesystemisk 

niveau. En destabiliserende krise (tab af homeostase), oplevelsen af, at ingen af de 

eksisterende handlemuligheder fungerer og derved et total kollaps af såvel det 

individuelle som det familiemæssige system. Hvis familien kan rumme og tolerere 

kollapset og tåle det vacuum og kaos det medfører, opstår muligheden for anden 

grads forandring og muligheden for ny læring og re-organisering kan internaliseres 

over tid. Derved opstår muligheden for total forandring og reduktion af 

tilbagefaldsrisikoen. 

I ”Type II” familier er det kun den alkoholiske part, der har mulighed for anden grads 

forandring. Ægtefællen ser intet ansvar for sin del af processen og dermed heller 

ingen grund til ændring for sin part. Når ædru partner ikke deltager, kan 

familiesystemet ikke gennemgå den massive reorganisering, der er nødvendig for 

den fulde forandring. Systemet kan opleve lette forandringer alene som følge af 

drikkeriets ophør, indtil hverdagens kriser igen opstår, hvor systemet automatisk vil 

søge tilbage til gammel, kendt adfærd, herunder alkoholadfærd. Ligeledes ses, 

hvorledes den drikkende part i et forsøg på at genoprette homoestase vil genoptage 

drikkeriet. 

I ”Type III” familier ses kun første grads forandring. Alkoholikeren stopper sit drikkeri 

og ser ingen grund til yderligere ændringer. Dette karakteriseres ved ”tør-drikkeri” 

og ses afspejlet på såvel individuelt som familieniveau. Der bliver ikke drukket, men 
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adfærden er den samme. Disse familier fastholder rigidt og for enhver pris det 

eksisterende og velkendte familiesystem.  

Ifølge Lewis og kolleger (Lewis et al., 2004) er der fire grundlæggende faktorer, der 

er vigtige for forståelsen af den succesfulde forandringsproces for hele familien og 

som tænkes at kunne bringe værdifuld viden til behandlingspraksis med 

alkoholfamilier: 

 

Faktor 1: 

Familiens forandring er et teoretisk og terapeutisk koncept, som inkluderer og har 

indflydelse på hele familien. Det alkoholiske familie-system, som er restriktivt og 

lukket er traumatisk og skadeligt for både børn og voksne. Den individuelle udvikling 

ofres for at opretholde det patologiske system. Først når begge voksne erkender og 

tager ansvar for forandring, kan det alkoholiske system brydes og familiens samlede 

forandringsproces gå i gang. 

 

Faktor 2: 

Familiens forandring er en udviklingsmæssig og dynamisk proces. I starten er den 

traumatisk, kaotisk og frustrerende, hvilket er nødvendigt og normalt. Det usunde 

familiesystem må kollapse for som ”fugl fønix” at kunne genopstå på et nyt 

grundlag. For at komme igennem dette kollaps må familien have hjælp udefra. 

Denne eksterne hjælp må bidrage med omsorgsfuld støtte til alle familiens 

medlemmer, sådan at de hver især kan vokse og udvikle sig individuelt, som en 

absolut forudsætning for og grundlag for det efterfølgende arbejde med parforhold 

og familiefunktion. En sådan dynamisk proces kan ifølge Lewis og kolleger (Lewis et 

al., 2004) tage op til fem år eller mere før en tilstrækkelig stabil sund familiefunktion 

er opnået.  

 

Faktor 3: 
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Første og anden grads forandring spiller en central rolle i recovery processen. 

Ligeledes er disse forandringsprocesser afgørende i forhold til at forstå 

familiedynamikkerne. Nøgleordene i anden grads forandring er ”kollaps” og 

”overgivelse”, sådan som det også praktiseres i AA-regi. Det er indenfor disse 

processer, at et paradigmeskifte opstår. Total familieforandring indebærer anden 

grads forandring. 

 

Faktor 4: 

Der er forskellige typer af familier i forandringsproces. De tre familietyper defineres 

ved kvaliteten af forandring (første og anden grads forandring). Forandring som det 

centrale og organiserende princip ses kun i type I familier. Her organiseres 

overbevisninger, adfærd og dynamikker om forandring, ligesom forandring er helt 

central for såvel individuel som familiesystemets funktion. Ekstern hjælp og støtte er 

afgørende for anden grads forandring. Lewis og kolleger fandt at 12-trins 

programmet kunne give en sådan hjælp og støtte.  

 

Ifølge Lewis og kolleger (Lewis et al., 2004), er der nogle vigtige behandlingsmæssige 

perspektiver. Således er det afgørende, at forstå, at kollaps af det alkoholiske 

system er smertefuldt for familien9. I denne indledende fase er behandlers rolle at 

hjælpe og støtte familien til en accept af kollapset, hjælpe med at få hverdagen til at 

køre på trods, og hjælpe med at skabe plads, ro og mulighed for et nyt systems 

tilsynekomst. Heri ligger også at lære familien, at sund, varig forandring tager tid. 

Lewis og kolleger skriver i den forbindelse om noget de kalder ”The trauma of 

recovery”, forstået som den radikale og diskontinuerlige ændringsproces, der sker 

over tid med familierne. Ofte beskrives de første tre til fem år med afholdenhed som 

                                                           
9 Man kan diskutere nødvendigheden af et totalt kollaps, sådan som Lewis og kollegere angiver det 

og som i øvrigt er meget lig tankegangen i Minnesota og AA. Man kunne med rette antage, at 

malfunktion i dele af familien også kan være en udløsende faktor for forandring, f.eks. et barns 

mistrivsel, at miste sit job el. lign. 
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kaotiske, stressende, frustrerende og smertelige med omvæltning og 

uforudsigelighed. Lewis og kolleger finder til gengæld, at de familier, der overlever 

denne proces, har forstået, at det er normalt og nødvendigt at gå igennem en sådan 

proces, som en forudsætning for anden grads forandring, hvorved forandringer kan 

fastholdes på lang sigt. Disse familier karakteriseres ved at opnå massiv 

reorganisering af familiens struktur, herunder roller, interaktionsmønstre, og 

overbevisninger om dem selv som individer og som familiesystem. 

 

 

At fastholde effekten af behandlingen - varige 

forandringer  
 

I relation til ovenstående ses også i stigende grad forskning i tidsperpektivet i 

forhold til varig forandring. For hvor lang tids behandling, herunder efterbehandling, 

skal der til for at sikre varig forandring?  

Det er der selvfølgelig ikke noget entydigt svar på, idet mange faktorer spiller ind på 

behandlingens udfald og effektivitet, ligesom feltet er noget mere komplekst og 

diffust, når det kommer til varige forandringer.  

Implicit i anden grads forandring ligger, at hvis forandringen sker på et dybt nok 

niveau, vil den også i højere grad kunne fastholdes over tid. Samtidig understreges 

det, at varig forandring tager tid og støtte at opnå. Hvor ”tid” kan være flere år, 

medens ”støtte” kan komme fra familie, nære relationer og/eller 

behandlingssystem. 

Dennis og kolleger (2005) fandt i et studie af stofmisbrugeres forskellige veje til 

”recovery”, at median-tiden fra første gangs brug til ”et års afholdenhed” var 27 år 

og median-tiden fra første behandling til ”et års afholdenhed” var 9 år med 3-4 

behandlingsforløb. Det har ikke været muligt at finde et lignende studie af 

alkoholområdet. 

Faktum er at misbrug for nogle er en mere eller mindre kronisk eller langvarig 

lidelse, med underliggende risiko for tilbagefald, ikke mindst set i lyset af 

neuropsykologiens dokumentation for kognitive skader og tidspektivet i forhold til 
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restitution. I den forbindelse er der konsistente fund i behandlingsforskningen, der 

viser, at kontinuerlig hjælp er mere cost-effektivt end gentagne akut-indsatser, igen 

tillige dokumenteret ved neuropsykologien ift skader som følge af gentagne 

drikkeophør, ligesom lang behandling ser ud til at hænge sammen med bedre 

outcome (McKay et al., 2011; McKay, 2005; Simpson, 2004). Dog skal det bemærkes, 

at langt de fleste studier, der sammenligner kort og lang behandling sammenligner 

meget kort behandling med kun ”middellang” behandling (ofte højest 90 dage), og i 

dette korte tidsrum er det muligt, at der ikke er målbar forskel. Dog med undtagelse 

af McKay (2005), der i et review undersøgte evidensen for langvarig behandling 

defineret som behandling længere end 6 måneder. 

Lang behandling skal ikke nødvendigvis forstås som ”intensiv lang behandling”, men 

henviser også til efterbehandling eller opfølgning i forskellig grad. Især ses en 

sårbarhed i perioden 3-6 måneder efter endt behandling (Dennis et al., 2003; 

McLellan et al., 2000), hvor mere eller mindre intensiv opfølgning kan være 

hensigtsmæssigt (McKay et al., 2011; McKay, 2005; McLellan et al., 2005; Wagner et 

al., 2001). Dels for at sikre fastholdelse af de opnåede forandringer og dels for at 

være på forkant med eventuelle tilbagefald og hurtig indsats desangående for såvel 

den drikkende som dennes familie. Det gælder især med henblik på at opdage 

vigende motivation, øget drikketrang, sikre overensstemmelse mellem ny livsstil og 

gamle mønstre, herunder mønstre i familien, eventuelt fastholde deltagelse i 

selvhjælpsgrupper, overvåge fortsat biologisk sårbarhed overfor stress og andre 

faktorer, og diverse andre problemer, der typisk opstår/synliggøres over tid. I den 

”milde” ende ses f.eks. ”telefonisk kontakt”, ”web-kontakt” og selvhjælpsgrupper, 

medens der i den tunge ende kan være tale om årelang ambulant behandling 

og/eller døgnbehandling (ibid.). Eftersom det kan være meget forskelligt, hvad der 

er brug for, opfordres til ”stepped care” eller ”continuum of care”, hvor der kan 

skrues op og ned for tilbuddene afhængig af den enkelte klient/familie.  

Dennis & Scott (Dennis & Scott, 2011; Scott & Dennis, 2011, 2009) har til formålet 

udviklet ”The recovery management check-up” (RMC) system, som pro-aktivt følger 

individer, der har været i misbrugsbehandling, med regelmæssige intervaller (hver 

tredje måned) og over en længere varende periode (ind til videre 4 år). Fuldstændig 

som man ser det ved andre potentielt ”kroniske” sygdomme, hvor der er risiko for 

tilbagefald, som ved f.eks. cancer. Opfølgningen består af kvartalsvis monitorering 
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og motiverende interviews i tæt samarbejde med behandlingssystemet.  Deres 

seneste opfølgning af misbrugere fire år efter behandling viste, at deltagerne i RMC 

systemet kom tidligere i behandling ved tilbagefald, i højere grad overhovedet kom i 

behandling ved tilbagefald ligesom de oftere kom i behandling og i længere tid end 

kontrolgruppen. De var samtidig mere ”afholdende” og havde færre 

misbrugsrelaterede problemer. En mindre gruppe profiterede ikke af RMC og havde 

tydeligvis brug for et mere intensivt tilbud. RMC har endvidere vist sig effektiv for 

dobbeltbelastede misbrugere (Rush et al., 2008). Orford (2009) kommenterer på 

RMC-systemet ved bl.a. at foreslå, at man undersøger, hvordan familie og nære 

relationer kan inddrages i dette opfølgningsarbejde. Ligesom man f.eks. ser det i 

Mueser & Fox’s behandlingsmodel ”FIDD”, der inddrager familien til 

dobbeltbelastede misbrugere i forhold til bl.a. afdækning og opsporing af 

tilbagefaldsfaktorer og instruerer familien i motiverende samtaleteknik så de kan 

påvirke den dobbeltbelastede person til at gå i behandling, når dette er påkrævet 

(Mueser et al., 2009). 

En anden tilgang præsenteres af Gruber og Fleetwood (2004). De understreger 

vigtigheden af at inddrage familien i behandlingen såvel som i efterbehandlingen, og 

at behandlingen forlænges ind i familiens ”virkelige liv”. Formålet ved at inddrage 

familien og i hjemlige omgivelser er dels at støtte fortsat afholdenhed, dels 

genopbygning og re-integration af den drikkende og nye mønstre i familien og dels 

at få øje på og arbejde med uløste familiekonflikter. Ser vi på kvalitative studier af 

familier med såvel alkohol som stofmisbrug er det netop, hvad familierne selv 

efterlyser (Lindgaard, 2011; Wiemann & Lindgaard, 2011). Gruber og Fleetwood 

foreslår en ”hjemmeopfølgningsmodel”, hvor opfølgningen finder sted i familiens 

hjem (Gruber & Fleetwood, 2004; Gruber et al., 2001), hvilket har vist både 

behandlingseffektivitet og cost-effectiveness (f.eks. Gruber et al., 2001; Donovan, 

1998; Patterson et al., 1997).  

Konkluderende kan man sige, at ønsket om varig forandring, herunder anden grads 

forandring, har konsekvenser ikke blot for valg af behandlingsmetode, men også for 

omfang af behandling, dels inddragelse af familie/nære relationer/netværk og dels 

udvidelse af tidsperspektivet.  
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8. Økonomi – kan det betale sig 
 

 

 

Siden det sidste evidens-studie fra 2006 (Lindgaard, 2006) er der sket ganske meget i 

forskning omkring den økonomiske del af en familieorienteret misbrugsbehandling.  

Dels fordi feltet var meget ringe belyst, dels som følge af det øgede fokus på 

effektivitet og evidens. Og så har hele den finansielle situation, ikke kun i Danmark, 

men også i resten af verden, mere end nogensinde gjort efterspørgslen på cost-

effectiveness forskning efterspurgt. Således også i forhold til alkoholbehandlingen 

generelt og familieorienteret alkoholbehandling specifikt.  

Derudover er der naturligt nok brug for en nærmere økonomisk vurdering i 

forbindelse med ”omstruktureringen” af de individuelle indsatser til 

familieorienterede indsatser, som umiddelbart kan synes forbundet med øgede 

omkostninger. 

Man er i den forbindelse i stigende grad blevet opmærksom på, at 

misbrugsbehandling ikke alene handler om afholdenhed længst muligt, men også i 

høj grad om ”harm-reduction”, forstået som en reduktion af skader forårsaget af 

alkohol for den drikkende såvel som dennes familie og samfundet som sådan.  

Morris (citeret i Inaba & Cohen, 2000) påpeger den øgede interesse for behandling 

på dette grundlag, netop fordi det er en økonomisk effektiv måde at behandle 

misbrug på. 

Inklusionen af familien i alkoholbehandlingen er altafgørende netop som følge af 

den potentielt positive systemiske effekt. Når en misbrugers familie behandles bliver 

den sundere og misbrugeren har derved et stærkere støttende netværk, der kan 

hjælpe denne i helingsprocessen (Morgan & Crane, 2010). 
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Hvad er cost-benefit og cost-effectiveness 
 

Meget simpelt handler cost-benefit studier om, hvorvidt det kan betale sig, at lave 

en behandling sammenholdt med behandlingens effektivitet. Heri indgår også en 

sammenligning af omkostninger totalt sammenlignet med effekten, for derved at 

kunne afgøre om fordelene overgår omkostningerne.  

Cost-effectiveness studier er ligeledes en økonomisk analyse, men adskiller sig fra 

cost-benefit analysen, ved ikke at kategorisere økonomi i ”skal-skal ikke” (skal vil 

behandle eller lade være), men mere på, hvilken metode blandt flere, der er bedst 

og billigst til at opnå en bestemt effekt. 

Det vi leder efter er altså det bedste behandlingsmæssige outcome pr. 

udgiftsenhed. Det betyder også, at hvis en metode er mere effektiv, men samtidig 

meget dyrere, kan man i lyset af de økonomiske perspektiver vælge den dårligere 

metode. 

På alkoholområdet har vi omfattende forskning, der beviser effektiviteten af den 

familieorienterede indsats. Det næste spørgsmål, der melder sig er, om 

familieorienteret alkoholbehandling også er ”cost-effektivt”. Populært sagt om det 

kan betale sig at lave den ofte dyrere familieorienterede alkoholbehandling end den 

mere traditionelle individuelle behandling.  

For selv om en behandling er fundet mere effektiv end andet, kan den være så dyr, 

at det ikke kan betale sig alligevel. Det vil sige, at en dobbelt så dyr behandling også 

skal være mere end dobbelt så effektiv for at være cost-effektiv.  

 

 

Misbrug er en bekostelig affære, også for familien 
 

På baggrund af en rapport fra Schneider Institute for Health Policy (2001), 

konkluderer Chan (2003), at alkohol og andet misbrug forårsager flere dødsfald, 

mere sygdom og mangeltilstande end nogen anden forebyggelig helbredstilstand. 
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Specifikt for familien fandt Ray og kolleger (2009, 2007), at de sundhedsmæssige 

udgifter til familiemedlemmer til alkohol- og stofmisbrugere var op til fire gange 

større end udgiften til familier uden misbrug. Det har også større sundhedsmæssige 

omkostninger for familiemedlemmer til misbrugere end for familier med andre 

kroniske lidelser såsom diabetes og astma (Ray et al., 2009).  

Men der er håb, i hvert fald dokumenteret for den misbrugende part. Parthasarathy 

og Weisner (2007) fandt således i deres studie, at den gennemsnitlige 

sundhedsudgift for patienter med alkohol- eller stofmisbrug var fire gange den 

matchede kohorte seks måneder før behandling, medens omkostningerne ved 

femårs opfølgningsundersøgelsen var reduceret til to gange kohorten.  

I samme studie undersøgte man ligeledes familiens helbred og omkostninger 

desangående10 (Weisner et al., 2010). Her fandt man, at familiemedlemmerne 

sammenlignet med kontrolgruppe før behandling havde højere brug af 

sundhedssystemet, herunder psykiatrien. Heraf fulgte ligeledes øgede 

omkostninger, der var fem gange højere i psykiatrien og to gange kontrolgruppen i 

forhold til skadestuen. Et år efter den misbrugende parts start i behandling fandt de, 

at familiemedlemmerne i højere grad end kontrolgruppen havde helbredsmæssige 

problemer såsom hjertelidelser, diabetes, astma, lændesmerter, ulykker, 

forgiftninger og hepatitis C. Ligeledes havde de højere odds for en hvilken som helst 

psykiatrisk diagnose (OR = 2,13, P < 0,0001), herunder depression (OR = 3,6, P < 

0,0001), psykoser (OR = 4,2, P = 002) og personlighedsforstyrrelser (OR = 7,8, P = 

001). Således var depression den anden mest forekommende lidelse blandt 

familiemedlemmerne mod femte mest udbredte lidelse i kontrolfamilierne.   

En interessant detalje fra undersøgelsen er, at udgifterne til misbrugsbehandling er 

højere for familier uden aktivt misbrug sammenlignet med familier med aktivt 

                                                           
10 Det skal bemærkes, at man udelukkende målte på helbredsmæssige udgifter i forhold til 

sundhedsvæsen og psykiatrien. Job og kriminalitet indgik ikke, ligesom populationen havde gode 

behandlingsmæssige muligheder ift amerikanske tilstande. 41 % af misbrugerne blev 

diagnosticeret med alkoholafhængighed, medens 29 % var stof-afhængige, de øvrige havde 

blandingsmisbrug. Behandlingen til misbruger blev defineret ved den almindeligt tilgængelige på 

undersøgelsestidspunktet. Familiemedlemmerne var voksne og der indgik derfor heller ikke 

belastninger og udgifter vedrørende børn.  
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misbrug. Eftersom de ved behandlingsstart er lige belastede vidner dette om, at 

familierne uden aktivt misbrug får (den rette) hjælp til et fortsat liv uden misbrug. 

Undersøgelsen viste imidlertid også, at familiemedlemmer til en person med 

alkohol- eller stofmisbrug (hvad enten denne holder op eller falder tilbage i misbrug) 

fortsætter (i målinger på op til fem år efter) med at have forøgede omkostninger 

sammenlignet med kontrolfamilier, især ift psykiatrien (Weisner et al., 2010). 

Omtrent tre år efter behandlingsstart skilles grupperne imidlertid ad. Her fandt man, 

at udgifterne til familiemedlemmer med en afholdende misbruger begyndte at 

falde, for ved fem-års målingen at have nærmet sig kontrolgruppen. Omvendt så det 

ud for omkostningerne til familiemedlemmerne til aktive misbrugere, hvor 

omkostninger fortsatte med at stige og ved femårs målingen var 25 % højere end 

kontrolfamiliernes. 

”This suggests that the AOD (alcohol and other drug, red.) patient’s 

abstinence (or continued use) begins to manifest as reduced (or 

increasing) cost among family members over time. Therefore, family 

costs should be an important consideration for health plan in 

understanding AOD treatment costs more clearly.” (Weisner et al., 

2010, s. 1231). 

 

Konklusionen fra undersøgelsesgruppen er derfor: 

- bedre misbrugsbehandling 

- behandlingstilbud til familiemedlemmerne, idet disse har alvorlige 

selvstændige problemer 

- tidligere screening og behandling for misbrug 

Videre understreges vigtigheden af tidlig motivation til og fastholdelse i behandling, 

ikke mindst i forhold til de omfattende, langvarige og dyre skader blandt 

familiemedlemmerne. Til gengæld ses afgørende forbedringer i livskvalitet og 

helbred samt reducerede omkostninger for familien, når misbruget behandles 

succesfuldt, om end ikke indenfor måleperioden (5 år) til et niveau svarende til 

familier uden misbrug (ibid.).  
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Cost-effectiveness studier 
 

Ifølge et nyligt studie af Barbosa og kolleger (Barbosa et al., 2010) er der så mange, 

alvorlige huller i de økonomiske studier af effektiv alkoholbehandling, at det ikke er 

muligt at drage endegyldige konklusioner på området. De bygger deres konklusion 

på 27 studier. Heraf inkluderede næsten halvdelen slet ikke konsekvenser på 

samfundsniveau i deres cost-effectiveness analyser. Dem der inddrog konsekvenser 

på samfundsniveau, så udelukkende på konsekvenser snævert knyttet til den 

drikkende part. Ingen inddrog familien i deres beregninger. Der var heller ingen 

konsensus om mere metodiske forhold, herunder hvilke individuelle 

helbredsmæssige konsekvenser, de enkelte studier målte på, med hvilke 

instrumenter og hvornår (ibid.). 

Nedenfor gennemgås de eksisterende cost-effectiveness studier, og efterfølgende 

redegøres for de mange forbehold, disse giver anledning til.  

Ifølge Meads og kolleger (2007) viser evidensen, at behandling, der involverer 

familie og venner, kan reducere alkoholrelaterede skader og være besparende for 

NHS (National Health Service/UK). I deres systematiske review indgik i alt 34 

randomiserede, kontrollerede kliniske effektivitetsstudier (fra 1974-2006). Der var 

opfølgning på op til fire år. Meads og kolleger (2007) fandt, at behandling, der 

involverede familie og/eller venner havde bedre resultater sammenlignet med 

individuel- og gruppebehandling. Baseret på ”beslutnings-analytisk model” var 

familieorienteret alkoholbehandling sammenlignet med individuel, standard 

behandling besparende for NHS over 20 år med £2.696 pr. afholdende klient.     

Godfrey (2005) undersøgte cost-effektiviteten af ”social adfærds- og 

netværksterapi” (UKATT) sammenlignet med motiverende terapi. Der deltog i alt 

742 alkoholklienter fra syv forskellige behandlingssteder i Birmingham, Cardiff og 

Leeds og 617 blev interviewet ved 12 måneder. I alt var der komplette økonomiske 

data på 608 deltagere. Der blev målt på QALI (”Quality adjusted life years”), udgifter 

til behandling og konsekvenser i den offentlige sektor (sundhedssystemet, sociale 

tilbud, kriminalitet). Begge behandlinger indtjente udgiften til behandlingen fem 

gange på sparede udgifter. Der var dog ingen forskel på de to behandlingers cost-

effektivitet, selvom den ene (”Social adfærds- og netværksterapi”) var dyrere.  
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Fals-Stewart og kolleger (2005a, 2005b) undersøgte cost-effektiviteten af standard 

adfærdspsykologisk par terapi med en forkortet udgave af samme behandling. Idéen 

med den forkortede udgave var at lette implementering af familieorienteret 

alkoholbehandling i praksis. I alt sammenlignede de fire forskellige ”behandlings-

pakker”: 

- korttids relationel terapi (6 adfærdspsykologiske par sessioner + 12 sessioner 

med 12-trins orienteret gruppe-rådgivning med den drikkende alene) 

- standard adfærdspsykologisk par terapi (12 sessioner med standard 

adfærdspsykologisk par terapi + 12 sessioner med 12-trins orienteret gruppe-

rådgivning med den drikkende alene) 

- individuel behandling (6 individuelle sessioner + 12 sessioner med 12-trins 

orienteret gruppe-rådgivning med den drikkende alene) 

- psykoedukationel opmærksomheds-kontrol behandling (6 undervisningstimer 

om alkoholisme for parret + 12 sessioner med 12-trins orienteret gruppe-

rådgivning med den drikkende alene) 

Baseret på drikke-adfærd ved opfølgning et år efter behandling, var korttids-

relationel terapi den mest cost-effektive. Dette menes ifølge forfatterne at bero på 

det faktum, at den var så meget billigere, idet standard par terapi var ligeså effektiv, 

men dyrere. I cost-effectiveness analysen indgik ikke data fra familien, herunder 

parforholdets trivsel, men alene drikke-adfærd.   

 

Dennis og kolleger (2004) undersøgte cost-effectiveness af fem kort-tids 

stofmisbrugs-behandlinger tilbudt unge ambulant fire forskellige steder i USA.  

I det ene forsøg blev de unge tilbudt et af tre behandlingstilbud: 

- motiverende og kognitiv adfærdspsykologisk terapi over 5 sessioner 

- motiverende og kognitiv adfærdspsykologisk terapi over 12 sessioner + seks 

undervisningsgange for forældre i gruppe 

- familie-støttende netværk 
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I det andet forsøg blev de unge tilbudt et af følgende tre behandlingstilbud: 

- motiverende og kognitiv adfærdspsykologisk terapi over 5 sessioner 

- Community reinforcement approach for unge + 10 individuelle sessioner for 

de unge, fire sessioner med forældrene (heraf to for hele familien sammen) 

og 12-14 uger med case management 

- mulit-dimensional familie terapi + 12-15 sessioner (tre med forældrene, seks 

med hele familien og 12- 14 uger med case management) 

 

Alle fem metoder var effektive ved opfølgning et år efter, men cost-effectiveness 

varierede. I det første forsøg var motiverende og kognitiv adfærdspsykologisk 

behandling over 5 sessioner mest cost-effektivt. I forsøg to var det Community 

reinforcement apporach der var mest cost-effektivt. Samlet var motiverende og 

kognitiv adfærdspsykologisk behandling over 5 sessioner mest cost-effektivt, 

medens CRA for unge var den meste cost-effektive familieorienterede behandling. 

Der er dog uoverensstemmelser de to forsøg imellem, idet den samme metode 

(motiverende og kognitiv adfærdspsykologisk terapi over 5 sessioner) angives med 

meget forskellige omkostninger i de to forsøg. 

 

I en anden undersøgelse af Fals-Stewart og kolleger (1997) undersøgte de 

adfærdspsykologisk par terapi (APT) og individuel behandling (IB) blandt mandlige 

stofmisbrugere i ambulant behandling,    

APT bestod af: 

12 gange individuel behandling + 12 gruppe sessioner + 12 adfærdspsykologiske par 

sessioner 

IB bestod af: 

12 individuelle sessioner (dobbelt længde) + 12 gruppe sessioner 
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APT var mere cost-effektiv end IB i forhold til: 

- flere stoffri dage og længere stoffri perioder i opfølgningsåret 

- mindre alvorlige problemer i forhold til kriminalitet, familie og social funktion 

- seks ud af syv ASI-områder 

Derudover havde mænd i IB 2,5 gange flere misbrugs-relaterede sundhedsmæssige 

udgifter, 2,5 gange flere udgifter i det retslige system og 1,5 gange mere 

illegal/kriminel indkomst og social hjælp sammenlignet med mænd i par-terapi.   

 

Et tredje studie af O’Farrell og kolleger (1996a) undersøgte cost-effectiveness af 59 

par i adfærdspsykologisk parterapi over 5-6 måneder. Herefter blev de randomiseret 

til henholdsvis tilbagefaldsforebyggelse for par i 12 måneder eller ingen 

efterbehandling. I cost-effectiveness beregningen indgik parrets sundhedsmæssige, 

kriminelle og behandlingsmæssige omkostninger, deres ægteskabelige funktion 

samt reduktion i alkoholforbrug. Selvom parterapi med tilbagefaldsbehandling var 

mere effektiv i forhold til afholdenhed ved opfølgning et år efter, var 

efterbehandlingen så meget dyrere, at det ikke kunne betale sig. Når man så på den 

ægteskabelige funktion var begge metoder lige cost-effektive. 

 

Det var også O’Farrell og kolleger (1996b), der stod for den følgende undersøgelse 

af tre forskellige behandlingers cost-effectiveness: 

- 10 uger adfærdspsykologisk parterapi + individuel rådgivning 

- 10 uger interaktions-par-gruppe-terapi + individuel rådgivning 

- Individuel rådgivning alene 

Når man så på ægteskabelig funktion var alle tre behandlinger lige cost-effektive. I 

forhold til afholdenhed var individuel rådgivning alene mest cost-effektiv. Dette 

skyldes dog ifølge forfatterne, at individuel behandling er så meget billigere end de 
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øvrige. Den er så også meget mindre effektiv, hvilket altså opvejes af den meget 

billigere pris. 

 

Schoenwald og kolleger (1996) undersøgte 118 ungdomskriminelle med enten 

alkohol eller stofmisbrug. Halvdelen af de unge deltog sammen med deres familier i 

multisystemisk terapi (MST = familier og andre relationer i hjemmet, skolen og 

lokalmiljø) og den anden halvdel i sædvanlig behandling (SB = gruppemøder i 12-

trins programmet). Gennemsnitligt 130 dages behandling og opfølgning ca. et år 

efter. 

Forfatterne konkluderer ikke på cost-effektiviteten, men påpeger, at den øgede 

udgift på MST forventes indtjent over tid på penge sparet ved en reduktion af 

deltagernes anbringelse uden for hjemmet. Dertil kom ved opfølgning 46 % færre 

dage i fængsel og 64 % færre dage brugt i det psykiatriske system end i SB gruppen. 

 

Holder og kolleger (1991) undersøgte cost-effectiveness af 33 forskellige 

alkoholbehandlingsmetoder. Adfærdspsykologisk par terapi blev kategoriseret i 

medium-lav cost-gruppen og i ”God-evidens-for-effektivitet-gruppen”. 

Den næste cost-effectiveness af alkoholbehandling udførte Finney & Monohan 
(1996) som en videre-udbygning af Holder og kollegers. Blandt de 24 undersøgte 

alkoholbehandlingsmetoder rykkede adfærdspykologisk parterapi fra fjerde til 

tredjepladsen og anden par-behandling fra 11 til femtepladsen i effektivitet, og 

stadig i medium-lav omkostningsgruppe. 

Sammenfattende kan det på baggrund af eksisterende forskning konkluderes, at de 

mest cost-effective af alle undersøgte behandlinger er: 

- Kort-tids relationel terapi 

- Motiverende + kort kognitiv, adfærdspsykologisk terapi 

- Adfærdspsykologisk parterapi 

- Individuel terapi  
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Endvidere viser tre ud af fem studier, at familie-orienteret misbrugsbehandling er 

mere cost-effektiv end individuel behandling. Dette til trods for, at der i 

beregningerne ikke er inkluderet besparelser på det familiemæssige område.  

 

 

Forbehold og fremtidig forskning 
 

Der er som allerede nævnt ganske mange og alvorlige mangler i den eksisterende 

cost-effectiveness forskning af familieorienteret alkoholbehandling. Det kan have 

store konsekvenser for de beslutninger, der bliver truffet på området, og være 

medvirkende årsag til den træghed, der kendetegner feltet i forhold til 

implementering af den familieorienterede tilgang. 

Ifølge Barbosa og kolleger (2010) er det derfor desto mere vigtigt, at det eksplicit og 

tydeligt fremgår, hvad der ligger til grund for de økonomiske beregninger, sådan at 

politikere og andre beslutningstagere ved på hvilket grundlag, de tager beslutninger. 

Jo simplere beregningsmodel, jo nemmere er det selvfølgelig også at gennemskue. 

Problemet er så blot, at alkoholfeltet er meget komplekst og som sådan ikke kan 

rummes i simple beregningsmodeller (Barbosa et al., 2010; Sindelar et al., 2004).  

Først og fremmest bør der i beregninger af cost-effectiveness inkluderes 

”systemiske omkostninger og besparelser”. Hvis man således anlægger et socialt 

perspektiv, finder man evidens for, at alkoholbehandling kan være aldeles 

udgiftsbesparende (Heather et al., 2006; Slattery et al., 2003).  Mange har 

efterhånden også indset nødvendigheden af et bredere perspektiv udover blot 

effekt på alkoholbrug (Homer et al., 2008; Mortimer & Segal, 2006, 2005; French, 

2000). F.eks. at inkludere kriminalitet, eftersom netop dette repræsenterer en af de 

største økonomiske gevinster ved misbrugsbehandling (McCollister & French, 2003), 

ligesom alkoholrelateret vold og trafik-ulykker (Mortimor & Segal, 2006). I Australien 

var det således 30 % af de alvorlige trafikulykker, der overvejende kunne relateres til 

alkohol og/eller stoffer. I hvilken grad effektiv alkoholbehandling kan reducere 

udgifter til trafik-ulykker og vold er til gengæld ikke så simpelt at udregne, idet ikke 
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alle alkoholrelaterede trafikulykker og vold er relateret til alkoholmisbrug/-

afhængighed (ibid.).    

Det systemiske perspektiv bør ligeledes angå familie og nære relationer, idet der jo 

netop med relationel behandling behandles på relationerne og ikke blot individet 

med alkoholproblemer. Et af de helt store problemer i den eksisterende forskning 

er, at der i udregningen af cost-effectiveness stort set ikke indregnes udgifter 

forbundet med partner, børn og andre nære relationer. Der indgår alene udgiften 

forbundet med den drikkende part i forhold til effekt på misbrug sammenholdt med 

udgift til behandlingen. Dette er ifølge flere forskere på området (f.eks. Copello et 

al., 2010; Weisner et al., 2010; Crane et al., 2005) en afgørende fejl og de finder det 

helt essentielt, at familien inkluderes i behandlingen, ikke kun på grund af den 

påviste effektivitet, men også på grund af reduktion i de samlede udgifter, når 

familien inkluderes. Ifølge Crane og kolleger (2005) ses således en reduktion i 

sundhedsudgifter på op til 32 %.  

Fra forskningen ved vi, at de pårørende ofte er mindst lige så belastede som den 

drikkende, det gælder i forhold til sundhed, psykisk og socialt (f.eks. Lindgaard, 

2011; Ray et al., 2007). Cost-benefit studier af ”Strengthening Families programmet” 

viser positiv cost-benefit ratio på $9,6 - $11 (sparet per brugt $1), som dog i et 

systemisk perspektiv menes at være tættere på $36, hvis hele familien inddrages i 

beregningerne, altså 3-4 gange større (Miller & Hendrie, 2008; Aos et al., 2004; Spot 

et al., 2002). Reduktion i udgifter til de pårørende er altså ikke en helt uvæsentlig 

post i regnestykket.  

Problemet er at kvantificere familiens belastning. En engelsk rapport forud for 

udvikling af ”National Alcohol Strategy” (Prime Minister’s Strategy Unit, 2003, s. 31, 

citeret i Velleman, 2010) konkluderede, at der var fire overordnede områder 

påvirket af alkoholmisbrug;  

- ”Helbred”  

- ”Kriminalitet”  

- ”Arbejdsplads” 

-  ”Familie og socialt netværk” 
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Man kunne imidlertid kun optælle antallet af påvirkede og samfundsmæssige 

omkostninger i forhold til de første tre områder, hvorimod ”familie og socialt 

netværk” forblev uafdækket.    

Mortimer & Segal (2006) anerkender kompleksiteten og det diffuse forskningsfelt 

omkring familierne i alkoholbehandlingen, men problematiserer samtidig, at det 

ikke i det mindste italesættes. Det der nemlig sker, er at, fordi påvirkningen af 

familiemedlemmerne ikke er umiddelbart kvantificerbar og/eller målbar, så antager 

man implicit, at familiemedlemmerne er upåvirkede. Og det giver udover et forkert 

billede af virkeligheden også uens spilleregler i ”konkurrencefeltet”.  

Mortimer & Segal (2006) gør mere end blot at italesætte. De forsøger faktisk også at 

udregne en ”belastningsfaktor” (HRQoL), som de anvender i deres økonomiske 

beregninger i forhold til såvel den drikkende som familien. På baggrund heraf viser 

deres analyse, at inklusion af hvad de definerer som ”Within-family external effects” 

øger alle de undersøgte interventioners præstation i en økonomisk kontekst (ibid.). 

Udover at italesætte er det endvidere vigtigt at anvende den korekte retorik. At 

omtale alkohol som et ”problem for individer uden selv-kontrol” eller tilhørende 

”bumsen på bænken” er ikke just befordrende for feltet, ligesom politikere, 

alkoholproducenter og medier i højere grad så kan fraskrive sig ansvaret. Dertil 

kommer, at selvom familiens belastning er kompleks og svær at kvantificere nytter 

det ikke blot at undlade at tale om det.   

I økonomiske beregninger bør også indgå det faktum, at alkoholbehandling har 

langtidseffekter i forhold til sundhed og det sociale felt. Ikke mindst fordi det netop 

er på den lange bane, at de relationelle, familieorienterede behandlinger vinder i 

effektivitet. Dette kræver imidlertid opfølgningsstudier af behandlingseffekter over 

længere tid (Weisner et al., 2010; Homer et al., 2008; Popovici et al., 2008; French, 

2000), og gerne meget længere tid, så også udgifter til næste generation kan 

inddrages. 

Ligeledes overses det faktum, at relationelle metoder ofte er mere effektive til at få 

flere ind i behandlingen (og måske tidligere). Et faktum der slet ikke inddrages og 

måles på.  
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Der skelnes heller ikke mellem teoretisk grundantagelse i de forskellige resultater, 

især fordi dette sjældent angives og nogle gange er der tale om flere i kombination. 

Det bør i fremtiden undersøges om forskellige former for familieorienteret 

behandling er lige cost-effektive, især fra forskellige teoretiske modeller og med 

brug af forskellige behandlingsmetoder og forskelligt personale 

(uddannelsesniveau). I den forbindelse også dag- og døgnbehandling, medicinsk 

behandling samt netværks- og nærmiljøbehandling. Ligesom ”ingen behandling” (= 

venteliste) bør inddrages i sammenligning og beregning af cost-effectiveness. 

Der savnes tillige cost-effectiveness beregninger på forskellige målgrupper, 

herunder hvorledes alder, køn, co-morbiditet, øvrige risikofaktorer, m.v. spiller ind 

på såvel effektivitet som cost-effectiveness.  

I den forbindelse savnes sensitivitets-analyser af eventuelle forskelle på ”nær 

familie” (f.eks. partner) og ”socialt netværk” (f.eks. ven eller arbejdskollega). I nogle 

studier blandes det hele sammen, hvilket kan have ”udvandet” resultaterne for 

såvel effektivitet og cost-effektivitet. Et dansk studie viste således, at det især var 

partner, der profiterede af familieorienteret behandling, efterfulgt af voksne børn 

(Lindgaard, 2009). Forældre, tidligere partner, venner og kolleger profiterede mindst 

af den relationelle behandling (ibid.). Dette afspejler ligeledes belastningsgraden, 

der er størst for partner og voksne børn (ibid.), hvilket kan tænkes også at forklare 

forskellene i udbytte.  

Endelig er der en del uoverensstemmelser imellem de forskellige studier, der gør det 

vanskeligt at sammenligne de forskellige behandlingers cost-effektivitet på tværs. 

F.eks bør der anvendes ens måleinstrumenter og måleenheder, f.eks. QALY 

(Drummond & McGuire, 2001; NICE, 2004; Drummond et al., 2005a, 2005b).  Dette 

gælder ligeledes for beregningsmetoder for cost-effectiveness, der bør 

synkroniseres.  

Og sidst men ikke mindst savnes der danske undersøgelser af cost-effectiveness., 

idet kulturelle forskelle og sundhedsmæssige omkostninger varierer fra land til land.    

På trods af udvikling på cost-effectiveness feltet er der således rigelig plads til fortsat 

udvikling. Når man behandler mere dybdegående med et vedvarende 

forandringssigte (anden grads behandling) og i den proces inkluderer flere individer 
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(familien, herunder ægtefælle og børn), som kan have selvstændige 

behandlingsbehov og dermed økonomiske belastninger/gevinster, bør disse såvel 

som tidsperspektivet ligeledes indgå i de økonomiske beregninger. Det er at blande 

æbler og pærer sammen, hvis man vil sammenligne individuel og relationel 

behandling på de samme vilkår. 
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9. Sammenfattende statements  
 

 

Eksisterende viden og feltet aktuelt 
 

Belastning 

 Familierne, især partner og børn, er mindst ligeså belastede som den 
drikkende 

 Mindst halvdelen af børnene belastes i alvorlig grad, også på længere sigt ind 
i voksenalder 

 

Behandling 

 Der er stærk evidens for, at en familieorienteret alkoholbehandling er mere 

effektivt for den der drikker og for familien, ikke mindst i forhold til langvarig 

effekt 
 Der findes en række effektive, veldokumenterede metoder til 

familieorienteret alkoholbehandling  

 En del af dem med solid evidens, medens en lang række interessante 

metoder er på vej  

 Der er særligt vigtige problemstillinger i arbejdet med alkoholfamilier, bl.a. 
omkring børn, vold og overgreb samt co-morbiditet 

 

Udvikling på feltet 

 Der ses i stigende grad et øget fokus på en helhedsorienteret tilgang, hvor 
”det hele menneske” og hele familien søges imødekommet bedst muligt 

 Derudover eksperimenteres med integration af forskellige 
behandlingselementer/metoder i integrerede, familieorienterede tilgange 

 Der eksperimenteres med forebyggelse og behandling til børnene, enten 
indirekte gennem forældrerådgivning eller direkte gennem familiebehandling 
og/eller diverse tilbud til børnene  

 Der eksperimenteres med kort- og langtids familieorienterede behandlinger 

 Der eksperimenteres med efterbehandling, bl.a. i form af telefon, web og 
selvhjælpsgrupper samt hvorledes familien kan inddrages i efterbehandling  
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 Endelig er der interessante tiltag indenfor psykiatrien, især rettet mod 
depressive forældre og deres børn, som kan søges overført til familier med 
alkoholfamilier  

 

Neuropsykologien 

 Neuropsykologien bidrager med interessant viden om hjernens belastning og 
muligheder i forhold til alkohol, samt konsekvenser for behandling og 
rationaler for en relationel tilgang som følge heraf 

 

Forandringsprocesser og aktive elementer 

 Der er øget fokus på de aktive elementer i de forskellige 
behandlingsmodeller, altså hvad det mere nøjagtigt er, der gør metoden 
effektiv 

 Der er øget fokus på de mere non-specifikke faktorer, f.eks. terapeutisk 
alliance 

 I det hele taget er der et øget fokus på forandringsprocesser, hvad der skaber 
forandring, og ikke mindst varig forandring  

 

Organisatorisk udvikling 

 Der forsøges bygget bro mellem forskning og praksis, sådan at eksisterende 
viden kan bringes ud i praksis samtidig med, at overførbarheden til almen 
praksis diskuteres  

 Der er øget fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om familier 
med alkoholproblemer   

 Der ses et internationalt, politisk fokus, der i hvert fald retorisk afspejler vilje 
til forandring og udvikling i forhold til familier med alkoholproblemer, men 
som stadig mangler en del på det praktiske og ikke mindst økonomiske plan 

 

Økonomiske perspektiver 

 Alkohol er en bekostelig affære, også for familien 

 Der er derfor brug for et mere systemisk, økonomisk perspektiv, hvor 
familiens belastning italesættes og så vidt muligt kvantificeres, uanset hvor 
svært det end måtte være  
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Familieorienteret alkoholbehandling kan …  
 

 Fokusere på alkoholproblemet og på familien/den sociale kontekst 

 Involvere den drikkende part alene med et familieorienteret fokus på partner, 
forældrerolle, børn og familiens trivsel 

 Involvere en eller flere familiemedlemmer (partner, barn, forælder, søskende) 
eller anden nær relation uden den drikkende, men med et alkohol- og 
relationsorienteret fokus 

 Involvere den drikkende og en eller flere familiemedlemmer, med et alkohol- 
og relationsorienteret fokus, i parallelle forløb og/eller sammen 

 familie- eller parterapi kan indeholde alt eller det meste af det terapeutiske 
arbejde, eller den kan gives sammen med gruppe- eller individuel psykoterapi, 
eller sammen med anden behandling 

 familien kan være det motiverende element, der ”overtaler” (direkte eller 
indirekte) den drikkende til at søge hjælp eller kan involveres samtidig 
med/efter den drikkende er begyndt i behandling 

 

 

Aktive faktorer 
 

Aktive faktorer relateret til forandring i familier med alkoholproblemer 

 Motivation og ambivalens 

 Identitet og selvopfattelse 

 Livs-strategier: mestring, affektregulering, forsvars- og kognitive strategier 

 Miljø og social støtte, herunder parforhold og familie 

 Efterbehandling og støtte 
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Evidensbaserede, familieorienterede behandlingsmetoder 
 

Solid, omfattende dokumentation for evidens: 

 Comunity Reinforcement and Family Training (CRAFT), afledt af ”Community 
Reinforcement Approach” (CRA), der ligeledes er evidensbaseret, men med 
mindre fokus på familien. Opfordrer familiemedlemmer til at reducere 
risikosituationer, opmuntre den drikkende til afholdenhed og behandling, og 
selv engagere sig i andre aktiviteter for at reducere afhængigheden af 
forholdet til den drikkende part 

 ”Motiverende samtale”, ”motiverende interview” (MI) og 
”motivationsfremmende terapi” (MFT) arbejder alle med motivation 
herunder afklaring af motivation og ambivalens, anvendes ofte indledningsvist 
eller i kombination med anden behandling. Kan også anvendes 
familieorienteret, herunder at lære familien motiverende samtale-teknik til at 
motivere den drikkende til forandring 

 ”Contingency management” (CM) arbejder med belønning i forhold til at 
fastholde forandring, anvendes ofte i kombination med anden behandling, 
herunder familieorienteret 

 ”Adfærdsterapeutisk parterapi” (APT) kommer i forskellige udgaver, der alle 
har både et alkohol- og relationsfokus. Det antages, at partner kan belønne 
afholdenhed og at velfungerende relationer kan reducere risikoen for 
tilbagefald. Der arbejdes med at øge positive følelser, fælles aktiviteter og 
konstruktiv dialog. Der kan også være adfærdsmæssige kontrakter, for 
eksempel om indtagelse af medicinsk behandling 

 ”5-trins behandlingen” har udgangspunkt i “Stress-strain-coping-support” 

modellen (SSCS) og adskiller sig signifikant fra de øvrige behandlingsmodeller 
ved at have familiemedlemmernes trivsel som det absolut primære 
udgangspunkt og mål for behandling, ligesom den som den eneste er placeret 
udenfor alkoholbehandlingsregi (privatpraktiserende læge). SSCS arbejder på 
at reducere belastning og øge mestring. 
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Øvrige familieorienterede behandlingstilgange 
 

Ringe til middel dokumentation for evidens (nogle kun på enkelte elementer i 

metoden): 

 ”Ensidig familieterapi”, div. tilgange, der arbejder på gennem partner at 
påvirke den drikkende til adfærdsændring/behandling  

 ”Social behavior and network therapy” (SBNT) udspringer ligeledes af 

“stress-strain-coping-support” modellen (UKATT). Den bruger kognitive og 

adfærdsmæssige strategier rettet specifikt mod at hjælpe den drikkende til at 
opbygge/inddrage sociale netværk, hvor familien er særligt central.  

 Div. netværksterapier har til formål at hjælpe den drikkende til at 
opbygge/inddrage støttende sociale netværk, herunder familien for derved at 
få støtte til adfærdsændring. Det kan også indebære fravalg af tidligere 
netværk, der støtter fortsat alkoholadfærd 

 Anonyme alkoholikere og 12-trins sygdoms tilgang, meget anvendt 
internationalt, opmuntrer familiemedlemmer til at adskille sig fra den 
alkoholiske adfærd og søge støtte andetsteds, især i AA-selvhjælpsgrupper 
(Al-anon) 

 ”Family systems therapy” indarbejder systemteori i familieterapien og 
fokuserer på interaktioner frem for individet. Den kan inkludere partner, eller 
andre fra familie eller socialt netværk. Den anvendes især til unge med 
misbrug 

 
Samt: 
 

 “Strengthening Families Program”, der arbejder både med forældre og børn. 

Forældregrupperne i forhold til mestring af stress, vrede og problemer, 

konstruktiv, støttende kommunikation, forstærkning af positiv adfærd, 

opmærksomhed på børnene og opdragelse svarende til børnenes alder. 

Børnegrupperne med psykoedukation, følelsesregulering, mestring af stress 

og problemer, kommunikation, sociale evner, at modstå pres fra venner og 

medier og hvor der kan hentes hjælp og støtte udenfor familien. 
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 ”Family Recovery Projektet” fokuserer på at identificere og forstå 

helbredelsesprocessen for familien i det øjeblik afholdenhed begynder. Her er det 

ikke bare en uønsket alkoholadfærd, der skal ophøre, det er hele familien, der 

skal ændre adfærd på lang sigt. Altså ikke bare en ændring af en umiddelbar 

uønsket adfærd (første grads forandring), men også en ændring af præmissen 

for den uønskede adfærd (anden grads forandring). 

 ”En integreret model - Gruppe-lege-terapi”, en interventionsmodel til børn 

fra familier med alkoholproblemer, der integrerer en række forskellige 

teknikker, herunder psykoedukation, gruppeterapi, kognitiv, 

adfærdspsykologisk terapi og legeterapi (tegning, dukkespil og 

sandkasseterapi)  

 Diverse integrative og/eller reflekterende tilgange på systemisk grundlag, 

f.eks. ”Systemic Reflective Practice” 

 En række metoder fra psykiatrien til familier med depressive 

forældre:”Family Talk Intervention”, “Let’s Talk about the Children”, “Keeping 

Families Strong”, “Triple P” og “McFarlanes flerfamiliegrupper” 

 ”Adfærdspsykologisk parterapi med forældre-træning” 

 ”Adfærdspsykologisk parterapi med forældre-træning, individuel tilgang” 

 ”Contingency Management med forældretræning” 

 M.fl. 
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Fremtidig forskning 
 

I den fremtidige forskning savnes helt generelt metodisk opkvalificering i forhold til 

forskningens kvalitet og sammenlignelighed på tværs: 

 

 mere klare behandlingsmål 

 mere klart teoretisk ståsted, herunder misbrugs- og forandringsforståelse 
samt definition af ”familien” 

 kontrolgrupper 

 langtidsopfølgning (mere end to år) 

 bredere outcome mål, herunder familie og ikke mindst børn 

 

 

Derudover savnes: 

 

 forskning udført i almen praksis, med ikke-specialiserede behandlere, 
bredt belastede klienter og indenfor rammerne af en almen 
hverdagspraksis 

 forskning i forhold til specifkke familier/målgrupper – hvem profiterer af 
familieorienteret tilgange og hvilke metoder/aktive elementer til hvem, 
hvornår og hvor – i den forbindelse specifik viden om familieorienteret 
alkoholbehandling i forhold til etniske minoriteter i Danmark 

 forskning i inddragelse og behandling af familien i bredere forstand, 
udover det nuværende fokus på partner  

 forskning i forhold til børnenes behov og forebyggelse/behandling 

 forskning i effekten af familieorienteret alkoholbehandling over længere 
tid samt effekten ved integrering af forskellige metoder/aktive elementer  

 forskning i brug af farmakologi i familieorienterede indsatser, 
kombinationsmuligheder og effekt på lang sigt  
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 forskning i efterbehandlingens betydning og inddragelse af familien heri 

 forskning i forandringsprocesser, forandringselementer og aktive 
elementer i de forskellige behandlingsmodeller, ikke mindst med 
betydning for varig forandring 

 mere viden om non-specifikke faktorer, f.eks. om terapeutisk alliance 

 økonomiske konsekvensberegninger, der inddrager familie og samfund, 
også på længere sigt 

 mere politisk opbakning på det praktiske, organisatoriske og økonomiske 
plan 
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