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Behandlingstilbud til børn og unge
i alderen 0-24 år fra familier med
stof- og/eller alkoholproblemer
i Aalborg Kommune
Socialstyrelsen har finansieret projektet til et 4-årigt landsdækkende
behandlingstilbud til børn og unge under 25 år fra familier med stof- og/
eller alkoholproblemer.
Behandlingstilbuddets formål er, at give børn, unge og deres familier et
behandlingstilbud, således at børn og unge i alderen 0-24 år får hjælp til
at håndtere de udfordringer, der kan følge af at vokse op i en familie med
stof- og/eller alkoholproblemer.

Der tilbydes følgende indsatser
• Forsamtale inden opstart af tilbud, hvor der matches til indsats på
baggrund af de ønsker og behov den enkelte familie/ -barn/ung/forældre har.
• Individuelle samtaler.
• Familiesamtaler (Søskende, familie, kæreste m.m.)
• Børnegrupper i alderen 6-9 år og 10-13 år, Teenagergruppe 14-19
årige og Voksengruppe 18-35 år, hvor der er mulighed for, at mødes
med andre, som er i samme situation og genkender problemstillingerne i forhold til, at være opvokset i en familie med stof- og/eller
alkoholproblemer.

Behandlingstilbuddet er gratis.

Hvorfor
På baggrund af den viden, erfaring og forskning, der er på området, ved
vi, at når en person i en familie har et rusmiddelsproblem, så påvirker det
alle i familien.
• Derfor er det vigtigt, at alle i familien får hjælp. Vi har i Misbrugsafsnittet ansat børne-, unge og familiebehandlere, hvor der er mulighed for
at få hjælp.
• Samtalerne bygges op omkring tanker, følelser, oplevelser i forhold til
at være en familie med stof- og alkohol problematikker. Fx modsatrettede følelser, såsom angst, vrede, svigt og skuffede forventninger og
voldsomme oplevelser.

Procedurer
Der vil være forsamtale inden opstart af indsats, hvor der matches på
baggrund af de behov, som det enkelte barn, ung eller familie har.

