
 

NÅR JEG ER BEKYMRET OM MISBRUG 

- EN HANDLEGUIDE TIL FAGPERSONER 



 

 

SSP Mors og Rusmiddelcenteret i Morsø Kommune har i samarbejde udviklet denne hand-

leguide til fagpersoner,  der har en bekymring for et barn eller en ungs (mulige) forbrug af 

alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer.  

Hensigten med handleguiden er at give dig, der står med en bekymring, råd og vejledning 

til, hvordan du skal forholde dig til og agere på din bekymring.  

 

 

 

FORBRUG/MISBRUG?  

Debatten går ofte på, hvornår noget er et forbrug, og hvornår noget er et misbrug. Vi synes 

derfor, at det er væsentligt at gøre klart, at der ikke findes et enkelt og simpelt svar på 

dette. Der er mange forskellige holdninger til, hvornår man har et misbrug, alt efter hvem 

man spørger.  

 

Et misbrug kan komme til udtryk på forskellige måder og udspringer af forskellige årsager. 

Det opleves med andre ord forskelligt fra person til person. Derfor er det rigtig komplekst at 

give et entydigt svar på, hvornår der er tale om et misbrug. Et fælles træk ved forståelsen af 

et misbrug er:  

 

 

NÅR ET FORBURG ER BLEVET TIL ET OVERFORBRUG  

OG ET PROBLEMGIVENDE FORBRUG 

 

 

VI MENER dog at både et forbrug og et misbrug skaber rum for bekymring, og vi skal der-

for forholde os til begge nuancer.  

 

 



 

NÅR ET FORBRUG FÅR NEGATIVE KONSEKVENSER 

 

Med den forståelse kan et misbrug komme til udtryk i ens liv på en måde, hvor man oplever 

nogle negative konsekvenser af et prblemgivende forbrug af rusmidler. Mange unge der har 

oplevet dette fortæller blæandt andet om: 

 Konflikter med forældre og andre 

 Udfordringer med at passe skole og arbejde 

 De hænger kun ud” med andre, der har samme forbrug 

 De har økonomiske problemer 

En del har oplevet bivirkninger i form af psykisk sårbarhed - eksempelvis angst, paranoia, 

tristhed, humørsvingninger og vrede.  

 

 





 

TEGN PÅ AT NOGET ER GALT! 

 

Forandringer i adfærden kan være et tegn på problemer med misbrug. Det kan f.eks. væ-

re, at den unge:  

 

 Indesluttet - den unge trækker sig fra fællesskabet eller bliver holdt udenfor af de 

andre. 

 Udadreagerende 

 Antisocial adfærd—den unge bliver aggressiv, impulsstyret og taber kontrollen over 

sin vrede 

 Mere fraværende—pjækker fra skole 

 Ikke overholder aftaler og mødetider 

 Pludselig sløser med lektier og ikke følger med i skolen  

 Skifter omgangskreds 

 Har et forbrug af rusmidler, der kan mærkes i hverdagen 

 Hænger ud sammen med grupper, hvor rusmidler er samlingspunktet 

 Er selvdestruktiv og har selvskadende adfærd 

 Begår kriminalitet 

 

Mange af ovenstående tegn er kendetegnende for normal pubertetsudvikling, og derfor 

bør det ikke give anledning til bekymring, hvis man kan nikke "ja" til et par af dem. Men 

hvis der sker en påfaldende stærk og pludselig ændring i den unges adfærd, kan det være 

tegn på, at noget ikke er, som det skal være, og det vil derfor være en god ide at snakke 

med den unge om, hvad du oplever, og hvad det er, der sker i hans/hendes liv for tiden. 



 

 

RUSMIDDELTEAMET  

Sundhedscenter Limfjorden 

Åbningstid: Alle hverdage fra 08.00-14.30 

 

 

MORSØ UNGDOMSSKOLE 

Telefontid: Alle skoledage fra 8.00-15.00 

 

 

SSP MORS 

Morsø Ungdomsskole 

Telefontid: Alle skoledage fra 8.00-15.00 

Men du er altid velkommen til at tage kontakt til os. 

Vi træffes også på mobil udenfor den normale telefontid 

 

 



 

KONTAKTOPLYSNINGER 

 

SSP-koordinator, Morsø Ungdomsskole  

Joan Kirkebak 

Tlf.: 99 70 62 88 / 22 56 95 12 

 

 

SSP- og projektmedarbejder, Morsø Ungdomsskole 

Karsten Mark 

Tlf.: 99 70 62 89 / 26 84 00 13 

 

 

Rusmiddelteamet, Sundhedscenter Limfjorden 

Strandparken 48, 2. sal  

7900 Nykøbing Mors 

Tlf.: 99 70 62 63 


