Barndommen er nå!

Introduksjon
til tema og
spørsmål til
refleksjon

Barn som vokser opp i en familie hvor en eller
begge voksne har et rusmiddelproblem er i risiko
for å utvikle egne vansker på flere livsområder.
De voksne kan bruke mange år på å utvikle en
avhengighet og til å innse at de har et problem og
trenger hjelp. For noen barn kan denne perioden
være hele deres barndom. Barna har ikke tid til
å vente, barndommen er nå! Det sier fagsjef Frid
Hansen i samtalen du nettopp har hørt.
Hensikten vår med å filme denne samtalen med Frid
Hansen er å sette fokus på, og minne om, viktigheten
av å gripe tidlig inn når det er bekymring for et barn.
Vi ved Kompetansesenter rus – region sør, (KoRus – Sør)
Borgestadklinikken har utviklet kommuneprogrammet
Barn i rusfamilier. Her er fagpersoner i kommunale
tjenester som barnehage, skole, SFO, helsestasjon,
barnevern og PPT målgruppe for kompetanseheving og
veiledning. Målet er godt tverrfaglig arbeid for å fange
opp og hjelpe barn som lever i risikoutsatte omsorgsog livssituasjoner.
Dette intervjuet med Frid Hansen er en del av
ressursmateriellet i programmet. Men filmen kan også
sees og brukes av andre som er opptatt av og ønsker
mer kunnskap om tematikken.

Vi oppfordrer deg som fagperson
og dine kollegaer, enten dere jobber
i kommunen eller i spesialist
helsetjenesten, til å sette av tid til
samtale og refleksjon etter å ha
sett filmen:
1. Hva hindrer meg i å gripe inn når jeg er
bekymret for et barn?
2. Hvilke barrierer har jeg personlig?
3. Hvilke barrierer har vi som fagmiljø?
4. Har vi nok kompetanse til å komme
barnet i møte?
5. Har vi gode nok tiltak?
6. Vet vi hvem vi skal samarbeide med og
hvem som gjør hva?

For mer informasjon om
Barn i rusfamilier-programmet
og KoRus – Sør:
www.borgestadklinikken.no

