
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handleplan ved mistanke om misbrug af alkohol eller stoffer 
hos borgere – f.eks. forældre eller unge 

Handleplanen henvender sig til kommunens medarbejdere i bl.a. skoler, daginstitutioner, jobcenter, familierådgivning mv. 

Unge under 18 år Voksne 

Mistanke om skadelig brug af 

alkohol eller stoffer hos barn/ung? 

Mistanke om skadelig brug af alkohol eller stoffer hos voksen? 

1. Kontakt forældre om din bekymring 

og kontakt evt. Omega (se boks 

nedenfor) for råd og vejledning. 

2. Overvej om der skal laves en 

underretning til Familierådgivningen 

om barnet.  

1. Drøft evt. mistanken med 

din leder. Få evt. sparring 

fra Greve Rusmiddelcenter 

(se boks nedenfor) 

2. Fortæl borgeren om din 

bekymring. Se gode råd til 

samtalen.  

3. Informér borgerne om 

muligheden for gratis, 

anonym rådgivning og 

behandling i Greve 

Rusmiddelcenter 

 

 

 

1. Drøft evt. mistanken med din 

leder. Få evt. sparring fra Greve 

Rusmiddelcenter (se boks nedenfor)  

2. Skoler og daginstitutioner kan evt. 

også få sparring fra pædagogisk 

konsulent.  

3. Du og/eller din leder skal derefter 

tage en samtale med borgeren, hvor 

I fortæller, hvorfor I er bekymrede (fx 

pga. reaktioner hos et barn). Nævn 

alkohol/stoffer som en af flere 

mulige årsager til barnets reaktioner.  

1. Informer borgeren om, at Greve Kommune har 

tilbud til både børn og voksne i familier med 

skadeligt forbrug af alkohol/stoffer. Og fortæl, 

hvor borgeren kan finde hjælp, hvis det bliver 

nødvendigt senere. 

2. Overvej om der skal laves en underretning til 

Familierådgivningen om barnet.  

 

1. Informer borgeren om, at Greve Kommune 

har tilbud til både børn og voksne i familier med 

skadeligt forbrug af alkohol/stoffer 

2. Hjælp borgeren til hurtigst muligt at få kontakt 

til Greve Rusmiddelcenter  

3. Overvej om der skal laves en underretning til 

Familierådgivningen om barnet.  

Omega (unge ml. 13 og 18 år og deres forældre) 

Gratis behandlingstilbud som fx:  

• Åben anonym rådgivning 

• Individuelle forløb og gruppeforløb for unge med 

misbrug 

• Rådgivning og vejledning til forældre og søskende til 

unge med misbrug  

• Familiesamtaler  

• Gruppeforløb for børn og unge, der er vokset op i 

familier med misbrug og for forældre med unge i Omega 

 
Kontakt:  2364 3976 

Greve Rusmiddelcenter 

Gratis behandlingstilbud som fx:  

• Åben anonym rådgivning 

• Ambulant behandling af misbrug 

• Dagbehandling 

• Døgnbehandling 

• Udredning og forløb ved psykolog 

• Kropsterapi  

• Samtaler med pårørende til misbrugere 

• Parsamtaler 

• Gruppebehandling 

 
Kontakt: 2136 2277 

Har borgeren børn? Ja Nej 

Ønsker borgeren hjælp? Ja Nej 


