
Kapitel 13 

 

Konklusion samt perspektivering - udfordringer og visioner 
 

 

På grundlag af den i projektet genererede viden samt eksisterende forskning og teori på området, skal 

vi i det følgende fremkomme med en række ”statements”, som er vigtige for det fremtidige arbejde 

med ”Familier med misbrugsproblemer” og de deraf følgende udfordringer og visioner for feltet. 

 

  

Respekt for og samarbejde med brugeren er afgørende for udfaldet  
 

Helt grundlæggende for arbejdet med familier med misbrug er respekt og samarbejde samt ydmyghed i 

forhold til den ”ekspertise” brugeren er i besiddelse af. Det gælder ikke mindst i forhold til det 

indledende arbejde i kommunen, hvor familien skal motiveres til behandling og udvikling. Derudover 

er den professionelles tro på, at familien har potentiale til udvikling, at det nytter og er muligt samt 

anerkendelse af den enkeltes fremskridt meget afgørende. 

 

 

Det kan være givtigt og nødvendigt at anvende ”frivillig tvang” 
 

I forlængelse af ovenstående er det samtidig vigtigt at understrege vigtigheden af rammer, grænser og 

til en vis grad anvendelsen af ”frivillig tvang”. Stort set samtlige deltagere i nærværende projekt 

nævner således ”frivillig tvang” som afgørende for deres motivation til at gå i og blive i behandling. 

Her skal ”frivillig tvang” forstås som, at børnene er på spil og ellers bliver fjernet, hvilket er en reel 

konsekvens, børnenes mistrivsel taget i betragtning. Men også, at det har været afgørende, at ”tvangen” 

er blevet formidlet med respekt for alle implicerede parter, ligesom det er blevet forklaret (og til dels 

forstået), hvorfor børnene er i centrum og på spil.  Det skal i den forbindelse nævnes, at når denne form 

for ”frivillig tvang” virker, er det fordi den netop handler om noget tredje, nemlig børnene, idet 

forældre med misbrug ofte har meget lidt at miste udover evt. børn. Samtidig ved vi fra 

neuropsykologien, at jo mere massivt og længere varende misbrug, jo større hjerneskade bl.a. 

manglende selverkendelse og ”fri vilje” og dermed større behov for ”tvang”.  

 

Samtidig skal det understreges, at netop risikoen for at miste børnene også kan have den 

uhensigtsmæssige konsekvens, at misbruget benægtes og gemmes, ligesom der ikke bedes om hjælp. 

Derfor er respekt og samarbejde så afgørende. 

 

I behandlingsøjemed understreges vigtigheden af rammer og grænser, hvilket giver tryghed samt 

rummelighed, tolerance og respekt. 

 

 

 

 



 

Forældrekompetencer handler om mere end bare stof-frihed, og stof-frihed handler 

om mere end bare ”afgiftning” 
 

Forældrekompetencer genopstår ikke nødvendigvis alene, fordi forælderen bliver stof-fri. Det er 

således vigtigt at erkende, at forældrenes omsorgsfunktion ikke nødvendigvis bliver ”god nok”, selvom 

det lykkes at blive afvænnet i en kortere eller længere periode. Forældrenes kompetencer må også 

vurderes uafhængigt af misbruget. Den må vurderes i forhold til de andre personlighedsdimensioner, 

herunder forældrenes evne til mentalisering. 

 

Forudsætningerne for at udvikle forældrekompetencer har ofte været elendige. Ikke kun som følge af 

eget misbrug og deraf følgende fysisk og psykisk nedbrydning, men også helt grundlæggende pga. de 

mangelfulde og for nogle dybt traumatiske opvækstbetingelser samt generelt forringede 

udviklingsmuligheder. Det handler altså om langt mere end blot at blive stoffri. Det handler i høj grad 

også om heling og udvikling. 

I behandlingsøjemed betyder det, at der i vid udstrækning fokuseres på netop heling og udvikling som 

forudsætning for såvel stoffrihed, som forældrekompetencer. 

 

 

Familier profiterer af familiebehandling 
 

Det lyder jo indlysende. Alligevel er det ikke en selvfølgelighed, når der er misbrug i en familie, at hele 

familien tilbydes hjælp samlet. Måske på grund af manglende viden, måske på grund af misforståede 

økonomiske betragtninger. Ikke desto mindre er det af afgørende betydning for hele familien, også 

økonomisk. Ifølge evidensen på området er det således mere effektivt (og dermed i længden økonomisk 

mere rentabelt) at anvende familiebehandling end individuel behandling. Familiebehandling øger som 

hovedregel motivationen til at starte i og gennemføre behandling, det øger udbyttet af behandlingen for 

alle implicerede parter, det øger den længerevarende effekt af behandlingen og det øger børnenes 

udbytte ikke mindst. 

 

Hele familien er ramt, når der er misbrug. Ofte ses misbrug hos begge forældre, ligesom børnene kan 

have overtaget ansvaret for familien. Der er rod i roller, hierarki og grænser, manglende 

kommunikation og et ofte højt konfliktniveau, ligesom der kan være tale om ganske alvorlige 

relationelle skader, ikke mindst for børnene.  

 

Alle familiemedlemmer har udviklet hver deres rolle og overlevelsesstrategi, som de ikke lige 

umiddelbart giver køb på, ligesom de kan have individuelle skader, som de har brug for hjælp til, for at 

kunne komme videre sammen. Alle har således brug for hjælp, ligesom det vil være en fordel, at alle 

arbejder i samme retning og gerne på samme tid. Mange understreger tillige det afgørende i at kunne 

støtte hinanden i det til tider svære udviklingsarbejde, hvilket for nogle har været udslagsgivende i 

forhold til at gå i behandling. Det handler i den grad om at reparere relationer. Derudover kan 

forældrene have brug for sunde rollemodeller og en tryg base, medens de udvikler sig som partner og 

forældre, samtidig med at børnene kan have brug for professionel hjælp for at kunne udvikle sig og 

respondere hensigtsmæssigt på deres forældres bestræbelser. 



 

 

Det er nødvendigt med langvarig og dybdegående behandling 
 

Af eksisterende forskning fremgår det, at jo mere belastet familien er, jo mere intensiv og 

længerevarende behandling er der brug for. Samtidig ved vi fra neuropsykologien og -biologien, at jo 

mere massivt og længerevarende misbrug, jo større hjerneskade. Det betyder længere tid for hjernen til 

at restituere sig, ligesom graden af varige hjerneskader stiger.  Derved opstår også behovet for 

længerevarende behandling og støtte. At der er sandhed i det, bekræfter nærværende undersøgelse også. 

Faktisk efterspørger ganske mange af deltagerne endnu mere behandling end de har fået, ligesom de 

understreger vigtigheden af lang behandlingstid. Således er der flere, der først efter ½-1 år begynder for 

alvor at kunne spille aktivt med i udviklingen og som i bagklogskabens lys kan se, hvorfor tidligere 

korttidsbehandlinger ikke har været i nærheden af at lykkes for dem. Den udvikling deltagerne 

gennemgår på Familiecenter Dyreby er helt grundlæggende og gennemgribende. Der er tale om såvel 

heling af ganske alvorlige, tidlige skader, som udvikling af helt grundlæggende kompetencer som 

mennesker og som forældre, hvilket bl.a. kan tilskrives behandlingslængde, metoder samt det faktum, 

at deltagerne rykkes ud af deres vante miljø og fastholdes i udviklingen som følge af døgnopholdets 

karakter.  

 

 

Der er brug for mere efterbehandling og støtte 
 

Stort set alle deltagere i nærværende undersøgelse giver udtryk for ikke at være klar til at stå selv efter 

behandlingen. De efterlyser mere efterbehandling og støtte. Én taler om en ”mentor-familie”, der kunne 

erstatte den familie, hun ikke selv har og den tryghed og støtte, hun lærte at kende på Familiecenter 

Dyreby og som så pludselig forsvinder. 

 

Mange har så alvorlige skader, som følge af deres opvækst samt langvarige misbrug, at de kunne have 

brug for støtte til livet i almindelighed. Derudover har mange af børnene tidlige skader, der i sig selv 

kan give behov for professionel hjælp, men også kan give ekstra udfordringer i forældreopgaven. 

Endelig formodes stort set alle at kunne profitere af støtte til fortsat udvikling og vedligeholdelse af de 

tilegnede færdigheder og redskaber. 

 

 

Psykiatrisk udredning og diagnosticering samt behandling er nødvendigt 
 

Der er i den grad brug for rutinemæssig psykiatrisk udredning og diagnosticering på misbrugsområdet 

generelt.  Journalmaterialet i nærværende undersøgelse vidner om meget mangelfuld udredning. 

Samtidig er det vigtigt at gentage en sådan udredning taget i betragtning, hvor meget neurologisk 

udvikling, der sker efter afgiftning og over tid.  

 

 

 

 



Børnene er det vigtigste - tidligere indsats og forebyggelse 
 

Børnene er vores næste generation. Generelt efterlyses tidligere indsats i forhold til børnene, så vidt 

muligt i samarbejde med forældrene, så vi ikke blot laver symptombehandling og midlertidige 

lappeløsninger. 

 

Stort set alle deltagerne i projektet har haft misbrug og anden problematisk adfærd siden barndom/tidlig 

ungdom. Her skulle have været sat ind, meget mere massivt end tilfældet har været. Ikke bare ved at 

sende børnene på kostskole, efterskole eller på et værelse ude i byen. Stort set alle efterlyser rammer og 

tryghed i den proces. At nogen havde taget hånd om dem, virkelig havde taget hånd om dem. Ikke bare 

socialt eller pædagogisk, men også psykologisk og måske suppleret med en psykiatrisk indsats. Havde 

arbejdet dybere med deres udviklingsforstyrrelser og tydelige mangler i det intra- og interpersonelle 

univers og ikke mindst givet dem en tryg base at udvikle den afgørende trygge tilknytning ud fra. 

Allerhelst havde der været sat ind langt tidligere, så problemerne ikke havde vokset sig så massive. 

 

Det handler om forebyggelse og om at få brudt den generativt overførte arv, så tidligt som overhovedet 

muligt. Og det er komplekst og multifaktorielt. Derfor er det også vigtigt, at vi er så mange som 

overhovedet muligt, der samarbejder tværfagligt og tværsektorielt, ikke mindst med børnenes forældre 

og i tide. 

 

Og når udvikling tager tid, som det ofte gør med de mest sårbare og hårdest belastede familier, er det 

nødvendigt med midlertidige løsninger til børnene, hvor alternative voksne kan danne ”relationelle 

bånd” med børnene, så skaderne minimeres. 

 

Sammenfattende bør ovennævnte statements have som konsekvens, at der som udgangspunkt arbejdes 

helhedsorienteret og langsigtet ved behandling af sårbare familier, ikke mindst når der er misbrug, 

således at familiebehandling i vid udstrækning og tidligere inddrages som en mulighed. Af hensyn til 

børnene er det vigtigt med et bredt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde samt tidlig, forebyggende 

indsats, så vidt muligt i tæt samarbejde med forældrene. Ligeledes er det vigtigt at understrege, at 

længerevarende og dybdegående behandling er givtigt, at forandring på et dybere menneskeligt og 

neuropsykologisk plan sker med inddragelse af ”frivillig tvang” og over tid. Endelig er det vigtigt, at 

efterbehandling og støtte udbygges yderligere, ligesom psykiatrisk udredning bør ske rutinemæssigt og 

ikke blot på formodning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


