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«...eller straff som vi sier hjemme hos oss»



Barn av Rusmisbrukere 

• Barn av rus, i alle aldre

• BaRnettverket (ca 200 individer)

• BaRsnakk (ca 45 frivillige og ca 2300 henvendelser pr år)



Det gjelder flere enn du 
tror 



Hva sier barna selv? 

• 750 samtalelogger analysert

• alder 8-18 år

”Når lyset knapt slipper inn”

(Kufås, Billehaug, Faugli og Weimand 2017)



Overlatt



Krenkelse

Jeg har en normal familie, vil nå jeg si.... faren min er bestevennen min – han er verdens beste! Men 
da han drikker blir han li; skummel og rar...eh.. han kan begynne å "klå" på meg og legge seg oppå
meg...

....Han slår også på "tull" men det gjør sykt vondt fordi han fiker. Men han er verdens beste far, men 
er også redd han...”

Hun ønska meg ikke. Det har jeg hørt flere tusen ganger. Men hun sier at hun er glad i meg, men det føles 
ikke sånn! Da hadde hun ikke sagt at jeg ikke var bra nok eller at hun ikke var stolt av meg på selveste 
bursdagen min.



«Hun (mamma) tar på meg.» – Gutt, 
13-15 år 

«Mamma gjør ting med kroppen 
min.» – Jente, 16-18 år 

«Når pappa er full, blir han veldig 
opptatt av kropp. En gang spurte han 
hvor jeg likte å bli tatt på.» – Jente 16-
18 år

Covid-19 og familieliv

*BaRsnakk rapporten: «Barn som pårørende under pandemien» (Mikov og Endresen 2020)



Barn utsettes for vold direkte



«Han blir ofte ganske sint og sånn. Noen 
ganger klikker
han uten at det er noen grunn. Liksom 
kaster glass i
veggen eller sånne ting. Roper og kjefter og 
smeller med dører osv. Da er det ganske 
dårlig stemning ass»

Gutt 13-15år



«nå som vi har hatt hjemmeskole nesten hele 2020, så 
var jeg mye skadet og på sykehuset» 

Jente 13-15år



Barn er vitne 7l vold



«Noen ganger slår han mamma» 

Jente 0-12 år



“Det hadde vært fint med en natt uten at hjerte slår så fort. En stille natt.”

Jente 0-12 år



Hva er fellesnevner i majoriteten av samtalene?

Alkohol



Hva sier barn og unge at de trenger? 

• Tillit
• Voksne som tør å snakke og handle 
• Få lov til å føle
• Få kunnskap om egne prosesser og behov
• Møteplasser og nettverk
• Likepersoner – noen å kjenne seg igjen i
• Få lov til å være ressurs for seg selv og andre



I hvor stor grad klarer handlingsplaner å ivareta helheten?



”Vik#g at alt ikke er forferdelig – sam#dig som 
det innimellom er ganske ille!”



Bli bedre kjent med oss! 

• Facebook.com/barnavrus

• Instagram – barnavrus

• www.barnavrus.no

• Podcast: «Bare bra!»

Takk for meg


