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Alkoholmisbrug og om at 
være pårørende

Webinar 21. januar kl.10.00-11.00

• Misbrugeren. En psykologisk forståelse af 
misbrug

• Hvordan påvirker misbrug de nærmeste ?
• Misbrugsfamilien
• Børn og Voksne børn
• Hvad gør vi med misbrug? Hvad kan du gøre 

som pårørende?



• Misbruget forstyrrer de opgaver og 
funktioner, som skal varetages i 
familien

• De følelsesmæssige bånd mellem 
mennesker belastes og skades af 
misbruget

Der eksisterer et 
misbrugsproblem når:



”Mit misbrug har aldrig påvirket mit 
forhold til mine børn”.



• Stigende selvoptagethed

• Manglende problemløsning, benægtelse og flugt

• Synlig psykisk afhængig af alkohol (senere også fysisk afhængig)

• Adfærd og prioriteter, der forstyrrer og nedbryder familiens 
rutiner og hverdagsstruktur, samt fester og højtider. 

• Manglende/ustabilt engagement, tilgængelighed, empati og 
indføling overfor de nærmeste.

• Prøver at kontrollere og skjule alkoholindtag

• Uansvarlig overfor sig selv og de nærmeste

• Drikker på trods

• Skamfuld / aggressiv ved samtale om alkohol

Kendetegn ved misbrugeren



• Misbrugeren mister kontrollen over sig selv i 
situationer med alkohol

• Ulige magtfordeling, hvor den pårørende får en 
omsorgs- / forældrerolle og misbrugeren bliver 
barnet/offer

• Misbrugeren presser ofte på for at de kan drikke 
sammen, og kan virke uinteresseret i socialt 
samvær og arrangementer uden alkohol

• Flere løgne, flere svigt og uløste problemer
• Ord mister deres betydning – brudte løfter
• Grænser forsvinder

Misbrugsproblemer i 
parforholdet



Steinglass’ systemiske model: 

”Den drikkende og alkohol bliver det 
organiserende princip, der strukturerer hele 
familiens energi og aktiviteter. Med tiden vil 
drikkeriet underminere hverdagsrutiner såsom 
søvn-vågen cyklus, indkøb, spisetider, 
husarbejde, højtider etc.”

Alkohol som det 
organiserende princip



• Børnene overtager ansvars- og omsorgsrollerne

• Medafhængighed udvikles

• Dårlig kommunikation og lav mentaliseringsevne

• Højt konfliktniveau (vold, traumer, psykisk vold, trusler)

• Usikker tilknytning 

• Opløsning af værdier

• Social isolation i og udenfor familien

• Udfordret parforhold og svækket forældreevne

• Overdrevet hensyn og opmærksomhed på misbrugeren 

• Overlevelsesadfærd udvikles

Karakteristiske træk ved 
misbrugsfamilien



Undersøgelser konkluderer 
samstemmende, at familier med 
alkoholproblemer er de mest 
belastede af alle familier.
(Lindgaard, 2005)  



• Kærlighed og accept er betinget og skal 
fortjenes

• Positive følelser får ikke åbent udtryk

• Problemer bliver skjult og diskuteres ikke

• Man arbejder på at vise omgivelserne en 
falsk facade

Dysfunktion i familier



• Belastningsfaktorer

• Sårbarhed

• Barnets modstandskraft og egne 
ressourcer

• Ydre ressourcer

Det er skadeligt at vokse op 
i en misbrugsfamilie



Buber: ”It is through the eyes of the 
other, that we become ourselves.”



• Mangel på sammenhæng mellem ord og 
ansigtsudtryk, kropsbevægelser, timing. 

• På det tankemæssige plan kan barnet ikke skabe 
sammenhæng mellem ord og refleksion ift. de 
voksnes adfærd, handlinger og følelser.

• Manglende afstemning og følelsesregulering.

• Manglende kontakt og oplevelse af samhørighed.

• Overbelastning skaber overlevelsesadfærd.

• Barnet bliver ikke anerkendt for sine oplevelser 
og følelser (mangel på eget indre kompas).

Når mor eller far er fuld





• Utryg tilknytning
• Børneroller 
• Udvikling af forsvars- og mestringsstrategier, som 

passer til misbrugsproblemerne 
• Svag personlighedsudvikling 
• Udvikler angst, bl.a. pga. manglende hjælp til 

følelsesregulering 
• Manglende følelsesmæssig reparation af traumer 

eller svigt
• Overtager voksen- og forældreopgaver 
• Gætter sig til normal adfærd uden for familien
• Periodisk understimuleret
• Langvarig sorg og stress

Børn i misbrugsfamilier



Som at flytte ind i et ufærdigt 
hus…



• Jeg ved ikke, hvem jeg er.

• Jeg falder ofte ned i et stort sort hul.

• Du går fra mig, når du opdager, at jeg ikke er noget værd.

• Jeg er bange for at blive afsløret.

• Jeg tænker negativt om mig selv. Jeg kan ikke lide mig selv.

• Jeg kan ikke tillade mig at sige fra, for så skuffer jeg dig.

• Jeg føler mig hurtigt forkert og anderledes.

• Jeg føler, at jeg skal gøre det hele selv.

• Jeg føler ikke, at jeg hører til.

• Jeg stoler ikke på andres ros og anerkendelse og kærlighed 
til mig.

• Jeg er bange for at blive for glad.

Typiske problemer for 
voksne børn af misbrugere



”You don’t have to stay 
in the same box you 
were shipped in…”



• Misbrugets konsekvenser dominerer alle relationer misbrugeren er i.

• Forstå at misbrug er en måde at regulere følelsestilstande på. Det 
udvikler sig i første omgang til en psykisk besættelse, og senere til 
fysisk afhængighed. Misbrugeren er ofte ikke motiveret til at give slip 
på sit stof.

• Hvis du møder løgn, modstand og fjendtlighed, så træk dig. Ydre pres 
kan øge misbrugerens behov for at misbruge.

• Din magt over et andet menneskes misbrug er begrænset.

• Du har magt over dit eget liv, hvem du vil leve og/eller arbejde med. 
Hvad du lader ske, er indenfor dit påvirkningsfelt. 

• Familier med misbrug er familier som tolererer/tåler misbruget. 
Familier, som ikke tolererer misbrug, får enten en ædru misbruger 
eller bliver opløst.

Hvad kan jeg gøre som 
pårørende til en misbruger?



Tak for jeres opmærksomhed

Find mig på:

• kristina-hermann.dk/
• www.facebook.com/duerik

kealenekristinahermann
• www.instagram.com/kristi

nahermannpsychotherapist
/

• twitter.com/HermannPsy
• www.linkedin.com/in/kristi

na-hermann-8492031b2/
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