TEMA: Alkohol /

Tørdokken

På Café Paraplyen i Odense kan misbrugere få støtte til afvænning, antabus,
nåle i ørerne, økonomisk og juridisk rådgivning, socialt samvær og deltage
i selvhjælpsgrupper. Og der er mulighed for meningsfuld beskæftigelse.
Foto: Helga Theilgaard

D

a den sociale Café Paraplyen i
Odense åbnede for godt 27 år siden,
var det som alkoholfrit værested for
bl.a. alkoholikere, som havde været
i døgnbehandling. Støtte til misbrugere er
stadig et af omdrejningspunkterne i Café
Paraplyen.
Helt grundlæggende tilbyder caféen
socialt samvær og mulighed for at opbygge
netværk. Ensomhed er nemlig en udfordring
for en del misbrugere. Både fordi det er let
at isolere sig. Og fordi det kan være svært at
omgås aktive misbrugere, hvis man selv er
stoppet. Tilbuddene omfatter også udlevering af antabus efter aftale med den enkelte
gæst og dennes læge. Og der er mulighed for
at få NADA – øre-akupunktur som giver ro og
afslapning.
Alkoholkonsulent og cafémedarbejder Leif
Jessen står for selvhjælpsgruppen Tørdok-

Vidste du at /
De knap 30 sociale caféer og
væresteder under KFUM’s
Sociale Arbejdes er ligesom
Paraplyen i Odense alkoholfri
og åbne for enhver. Gæsterne
kan være til stede på egne
præmisser. Hvis de ønsker,
kan gæsterne få hjælp, støtte
om omsorg – tilbuddene
varierer i de enkelte caféer.
Læs mere på www.kfumsoc.dk
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ken, hvor godt 20 tidligere misbrugere en
gang om ugen mødes for at støtte hinanden.
Tilsvarende mødes pårørende i en selvhjælpsgruppe.

Fremskudt indsats
Café Paraplyen samarbejder – som den
eneste sociale café i Odense – med Odense
Kommune om en fremskudt alkoholindsats.
Det betyder, at Vibeke Reuschenbach, der
er kommunal socialrådgiver og alkoholbehandler, de seneste to år er kommet en
gang ugentligt og har tilbudt samtaler med
caféens gæster.
- En del misbrugere har mistro eller fordomme i forhold til kommunen og kommer
der helst ikke, forklarer Vibeke. Så nu kan
Paraplyens gæster i trygge omgivelser møde
Vibeke – også anonymt, hvis gæsten foretrækker det. Paraplyen kan dermed være

indgang til et kommunalt behandlingsforløb.
Og Vibeke kan tage nogle af de mennesker,
hun har i behandling, med på Paraplyen,
hvor de kan opbygge nye netværk og blive en
del af selvhjælpsgruppen. Sådan en gruppe
tilbyder kommunen nemlig ikke.
Ud over afhængighed og ensomhed,
slås en del misbrugere med økonomiske
og juridiske problemer. Derfor tilbyder
Café Paraplyen – lige som en lang række
af KFUM’s Sociale Arbejdes øvrige sociale
caféer og væresteder – gratis rådgivning af
professionelle, frivillige rådgivere.

Ledige i arbejde
I Café Paraplyen er det muligt at få et
meningsfuldt hverv som frivillig medarbejder. Caféen har også op til seks såkaldte
”aktivitetsparate” kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse. De slås med flere

– Jeg havde lyst til at drikke mig ihjel.
Men det går fandens langsomt, når man
har et godt helbred, siger Carsten Schmidt.
Han lå hjemme på sofaen døgnet rundt,
kun afbrudt af besøg på toilettet og i
køleskabet. Det fyldte den lokale købmand
op med øl to gange om ugen. Men så kom
Leif Jessen og andre gode folk fra Café
Paraplyen på besøg. De fjernede omkring
100 øl, ryddede op og fik Carsten kørt til
afrusning på hospitalet og siden med ned
på Paraplyen. Her kan han spise middag,
dyrke lidt gymnastik, nyde det sociale
samvær eller betragte cafélivet fra en
lænestol. På Paraplyen får Carsten også
antabus to gange om ugen. Bortset fra de
perioder, hvor han falder i.

Plakater og foldere
opfordrer folk til at
reagerer, hvis de oplever
børn eller unge, der
mistrives på grund af
forældrenes alkoholeller stofmisbrug.

Ballast

til børn af misbrugere

Leif Jessen,
alkoholkonsulent
i Café Paraplyen,
har selv over
20 års praktisk
erfaring med
alkoholmisbrug.

udfordringer end ledighed, nogle
gange misbrug.
- Kommunens sagsbehandler har
ikke altid fået hele historien. Personerne er måske vant til at opføre en
slags teater overfor omverdenen,
men når de arbejder hos os i tre
måneder, så kan de ikke skjule deres
problemer – og skal det heller ikke. Vi
ser mennesket først – ikke misbruget. Og vi kan tilbyde et trygt miljø,
hvor vi tør tale med folk om problemerne, siger Marianne Kragmann,
leder af Café Paraplyen i Odense.

Gennem leg og samtaler kan børn af misbrugere nu få
professionel hjælp til at træne hjernen, så de bedre kan
håndtere følelser.

N

år mor eller far har et misbrug, er
børn i stor risiko for at tage skade.
Manglen på nødvendig omsorg kan
skade barnets nervesystem, så barnet får
svært ved at forstå sine følelser – og styre
dem. Det kan give sig udslag i, at børnene
bliver indadvendte. Eller at de reagerer
voldsomt og har svært ved at kontrollere
temperamentet.
Knap 122.000 børn vokser op i familier
med et alkoholproblem. Børnene har langt
højere risiko for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling, og de har cirka dobbelt så
stor risiko for at forsøge selvmord.
Derfor er der mange gode grunde til, at
KFUM’s Sociale Arbejde i samarbejde med
seks jyske kommuner er gået sammen om
Ballast, en indsats som skal opspore og
hjælpe børn og unge fra misbrugsfamilier.

Tidlig indsats
Esbjerg Kommune er blandt samarbejdspartnerne, og her siger Diana Mose Olsen,
udvalgsformand for Børn og Familie:
- Det passede helt fantastisk ind, at der
kom en initiativrig organisation og spurgte,
om vi ville være med. Både fordi det ramte
lige ned i paradigmeskiftet, hvor vi arbejder
med en meget tidligere indsats i forhold til
børns mistrivsel. Og fordi vores børn- og
ungepolitik har et mål om flere partnerskaber med frivillige organisationer om at løse
velfærdsopgaver.
Esbjerg Kommune gennemfører to gange
årligt udvidede trivselsmålinger hos børn

og unge - lige fra dagtilbud til udskoling. Og
hvis målingen viser gult eller rødt, så tager
pædagoger eller lærere fat i forældrene.
- Nu kan vi tilbyde tidlig støtte til de
børn, som mistrives på grund af forældrenes misbrug, siger Diana Mose Olsen.

Træning af hjernen
Selve tilbuddet til børn og unge er baseret på en evidensbaseret metode kaldet
Nussa. Den er på baggrund af hjerneforskning udviklet af psykologen Susan Hart.
- Mange børn har ikke udviklet deres
følelsesmæssige kørekort. De lader sig rive
med af deres følelser. Så det handler om at
lære børnene at mærke efter, at turde vise
følelser, at kunne aflæse andres følelser og
på sigt at kunne håndtere vanskelige situationer og relationer til andre, siger Trille
Nikolajsen, projektleder for Ballast.
De fire professionelle behandlere i Ballast bruger leg og praktiske aktiviteter
i træningsforløbet, hvor børn og unge
mødes en gang om ugen i mindre grupper
med andre på samme alder og udviklingstrin.
De seks kommuner Esbjerg, Fanø, Jammerbugt, Morsø, Thisted og Varde deltager
i projektet, som løbende evalueres af Rambøll. Ballast er finansieret af Socialstyrelsens pulje ”Behandlingstilbud til børn og
unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug”.
Se mere på www.ballast.kfumsoc.dk
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