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   Men husk også 

 ”De usynlige 

 børn” 

 

□ Cirka 50 % udviser 

ikke tegn på mistrivsel 

og klarer sig 

(umiddelbart) til trods 

□ Dette skyldes blandt 

andet barnets 

robusthed og 

mestringsstrategier, 

samt beskyttende og 

kompenserende 

faktorer i nærmiljøet 

□ Disse børn og unge er 

svære at opspore, men 

har også brug for 

hjælp! 

 

Projekt BRUS  

Skive Kommune 

Kompagnigade 11 C, stuen 

7800 Skive 

Tlf.: 99157373 

Mail: RUSM@skivekommune.dk 

 

 

Kontakt vores BRUS - medarbejder 

hvis du har spørgsmål eller brug for 

sparring: 

 

 

Allan Toft Pedersen 

Tlf.: 21374908 

Mail: ATOP@skivekommune.dk 

 

 

Signaler hos barn og 
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 Signaler hos barnet/ 

 den unge kan være 

□ Er trist og indesluttet 

□ Tilpasser sig 

□ Isolerer sig eller holdes ude 

□ Virker usikker og utryg 

□ Har søvnproblemer 

□ Har renlighedsproblemer 

□ Har psykosomatiske symptomer 

□ Er selvdestruktiv 

□ Er kropsligt anspændt 

□ Har koncentrationsbesvær 

□ Udviser motorisk uro 

□ Har en uhensigtsmæssig kontaktform 

og sociale vanskeligheder, f.eks. 

udadreagerende adfærd 

□ Påtager sig en klovne-rolle  

□ Er omklamrende og grænseløs 

□ Fremstår forsømt  

□ Har et ustabilt fremmøde 

□ Har et ansvar, som ikke kan 

betragtes som alderssvarende 

□ Har svært ved at give udtryk for 

ønsker og behov 

□ Vil ikke have legekammerater med 

hjem  

□ Glæder sig ikke til højtider 

 Signaler hos forælderen     

 kan være 

□ Blussende kulør om morgenen, eventuelt 

med røde, svømmende øjne 

□ Abstinenspræget - urolig, 

koncentrationsbesvær, ryster på 

hænderne, sveder i ansigt og håndflader 

□ Opsvulmet ansigt 

□ Lugter af alkohol eller hash (har ofte 

forsøgt at camouflere lugten) 

□ Manglende soignering og sjusket 

påklædning, eller overdreven make-up 

□ Hyppigt syg og ustabil tilknytning til 

arbejdsmarkedet 

□ Har økonomiske problemer 

□ Skiftende sindsstemning 

□ Fremtræder uselvstændig og sårbar 

□ Er irritabel, nedtrykt og uoplagt 

□ Fremtræder opfarende og aggressivt 

□ Er ustabil og har vanskeligt ved at 

overholde aftaler 

□ Undgår kontakt med barnets 

omsorgspersoner, eller er meget 

opsøgende, men med fokus på egne 

behov 

 Barnets oplevelse 

□ Føler sig fravalgt og uelsket 

□ Har ofte lavt selvværd 

□ Savner engagement, indlevelse 

og kontakt, da fokus er på 

forælderens behov og rusmidlet 

□ Er meget selvkritisk og kan have 

svært ved at have tillid 

□ Bliver utryg ved den forandring, 

der sker med forælderen og skal 

kunne begå sig i to verdener 

(med rus og uden rus) 

□ Er overopmærksomt, tilpasser 

sig og undertrykker egne følelser 

og behov, hvilket kan bevirke, at 

det har svært ved at mærke sig 

selv og træffe valg 

□ Påtager sig et ansvar, som ikke 

er alderssvarende 

□ Taler ikke om problemet - 

hverken i eller udenfor familien 

□ Oplever at være ensom 

□ Føler skyld over, at forælderen 

har et rusmiddelproblem og føler 

at det er dets ansvar at få 

forælderen til at stoppe 

misbruget 


