
_ en forældrevejledning

RUNDT RUNDT 
OM OM 

RUSMIDLERRUSMIDLER



HVORFOR

Rusmidler er en fælles 
betegnelse for stoffer, 
man kan indtage for 
at ændre, sløve eller 
stimulere sin psykiske 
tilstand. 

Lovlige rusmidler er for 
eksempel tobak, alko-
hol, koffein (kaffe, cola).  

Ulovlige rusmidler er  
for eksempel hash,  
heroin, kokain.  

Som forælder har du en afgørende be-
tydning for, hvilket forhold dit barn får 
til rusmidler. 

I den periode, hvor dit barn er på vej ind 
i ungdomslivet, er det særlig vigtigt, at 
du viser interesse for og har en hold-
ning til rusmidler. Derved er du med til 
at sikre dit barns sundhed, trivsel og 
udvikling.

Dit barns overgang til ungdomslivet 
er en periode med nye oplevelser og 
udfordringer. Det er en periode, hvor 
dit barn udvikler sin selvstændighed og 
identitet både personligt og i samværet 
med andre.

Fællesskabet er en vigtig og naturlig del 
af ungdomslivet. Derfor er det vigtigt, 
at dit barn får samvær og glæde med 
vennerne. Samtidig er det vigtigt, at du 
beskytter ham/hende mod de negative 
konsekvenser, som er forbundet med 
for eksempel mødet med rusmidler.  

Hvorfor skal du som forælder have  
en viden om unge og rusmidler?

Denne pjece indeholder 
viden, fakta og vejled-
ning, som kan hjælpe 
dig med at opstille sun-
de rammer for dit barn 
omkring alkohol, stoffer 
og rygning. 

Du kan læse pjecen i 
sin helhed og/eller slå 
op på de sider, der er 
relevante for dig og din 
teenager. 
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Påvirkningen af rusmidler er større på den unge hjerne, 
men hvordan?
Den unge hjerne er færdigudviklet omkring 25-års alderen. Derfor 
kan det være skadeligt for hjernecellerne at bruge rusmidler. 

Unge hjerner reagerer kraftigere på rusmidler, dvs. at unge lettere 
mister kontrollen. Samtidig kan det blive et problem at lære nye ting. 



TEGN PÅ HØJ IMPULSIVITET

 Hvad kan være afgørende for, om og hvornår dit    
 barn debuterer med rusmidler? 
  
 •  Din holdning til rusmidler 
 •  Den unges holdning til rusmidler 
 •  Hvor let man kan få fat i rusmidler 
 •  Om rusmidlerne er lovlige eller ulovlige 
 •  Unges sårbarhed (for eksempel stress eller negative begivenheder) 
 •  Unges robusthed (for eksempel at den unge står ved sine egne  
     holdninger og kan sige fra) 
 •  Høj impulsivitet. Unge med høj impulsivitet er i større risiko  
     for at bruge rusmidler 
 •  Overgangen fra skole til ungdomsuddannelse   
 
 
    
  
     
     Tendens til at være sensationssøgende
 Tendens til at handle overilet, når man er stærkt følelsesmæssigt  
 påvirket, som for eksempel når man er vred eller begejstret

 Problemer med at færdiggøre ting, fordi de er kedelige eller svære

!
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IMPULSIVITET

Det er vigtigt at have en dialog med unge med høj impulsivitet.  
Tal om, hvad det betyder for dem at være impulsive, og hvad de 
med fordel kan være opmærksomme på.



DIALOG OG AFTALER
Det er vigtigt at have en åben dialog 
med dit barn om forhold, der relaterer 
sig til rusmidler.

•  Tag initiativ, lyt og vær nysgerrig.

•  Vær opmærksom på, at dine holdnin-
ger til for eksempel alkohol, rygning og 
stoffer påvirker barnet fra en tidlig alder 
- og ikke kun i barnets teenageår.

•  Vær tydelig over for dit barn i forhold 
til, hvad der er aftalt, og hvad der for-
ventes af ham/hende.

•  Gør det tydeligt for dit barn, at du al-
tid er klar til at hjælpe og træde til, hvis 
der opstår problemer med rusmidler 
ved eksempelvis fester osv.

•  Snak med dit barn om hans eller hen-
des fremtid og overgangen til ungdoms-
uddannelsen. Skiftet fra grundskole 
til ungdomsuddannelse kan være for-
bundet med mange usikkerheder som 
eksempelvis ny vennekreds, den unges 
forventninger til uddannelsen, festkultu-
ren og de nye fællesskaber.

•  Tal med dit barn om, hvordan man si-
ger fra, hvis man ikke har lyst til at være 
med (se boksen Gode råd).

•  Samarbejd med skolen og de andre 
forældre, således der er klare retnings-
linjer for rusmidler og fester. Klasse-/
forældreaftaler kan være med til at give 
tryghed både for forældrene og børne-
ne/de unge. Forældresamarbejdet er 
med til at mindske flertalsmisforståelser 
blandt børn og forældre. 

FLERTALSMISFORSTÅELSE
Flertalsmisforståelser opstår, når man tror, 
at det er de fleste, der gør bestemte ting, 
selvom det faktisk kun er få. 

Flertalsmisforståelser er ofte med til at 
bestemme børn og unges adfærd.

For eksempel hvis man tror, at det er nor-
malt at drikke sig fuld hver weekend, så vil 
man også oftere selv gøre det.

Derfor er det vigtigt at være undersøgen-
de sammen med sit barn om, hvad der er 
fakta eller flertalsmisforståelser.

!
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Mærk efter
Tal med dit barn om, at 
man gerne må stoppe op 
og mærke efter: Hvilke fø-
lelser har han/hun i krop-
pen? Hvis man føler sig 
usikker, nervøs, bange el-
ler presset, skal man lytte 
til sig selv. Det kan være et 
tegn på, at man skal sige 
fra.

Sig det tydeligt
Det er ikke sikkert, ens ven-
ner ved, hvordan man har 
det. Derfor skal man sige 
det. Man kan først sige det 
til sig selv: ”Det er min be-
slutning, og jeg forventer, 
at den bliver respekteret.” 
Sig derefter tydeligt fra. Tit 
kan man bare sige: ”Nej, 
det har jeg ikke lyst til.” Det 
er vigtigt, at man er ærlig 
og ikke kommer med und-
skyldninger.

 

Det er aldrig for sent 
at sige fra
Robuste unge træffer egne 
valg, men selv en robust 
ung kan have svært ved at 
sige nej. Det kan også være 
svært i situationen at mær-
ke, hvad der er det ”rigtige” 
valg for en selv og ens liv. 
Derfor kommer man som-
me tider til at hoppe med 
på noget, man måske ikke 
har lyst til. Men det er al-
drig for sent at sige fra. Tal 
med dit barn om, at man 
altid kan sige fra _ også ef-
ter noget er sket: “Det der 
havde jeg det faktisk ikke 
godt med. Det har jeg ikke 
lyst til at gøre igen!”

GODE RÅDGODE RÅD
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Det kan være svært at vide, hvordan du kan støtte dit barn i at sige fra i forhold til rus-
midler. Herunder er et par gode råd, du kan bruge i samtalen med dit barn.



Figur 1. Tre afgørende elementer ift. brugen af rusmidler.
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FRA FORBRUG TIL MISBRUG
Som forælder skal du være opmærksom 
på dit barns risikoforbrug af rusmidler. Et 
risikoforbrug er, hvor forbruget begynder at 
give problemer. For eksempel at forbruget 
af alkohol eller stoffer i weekenden går ud 
over koncentrationen og indlæringen. 

Overgangen fra risikoforbrug til misbrug er 
flydende, og det kan være svært at afgøre, 
om den unges brug af rusmidler er blevet 
til et misbrug.

Misbrug kendetegnes ved, at den unge  
ændrer karakter og eksempelvis har svært 
ved at passe sin skole. Derudover giver mis-
brug helbredsmæssige og psykiske proble-
mer. Der er således tale om misbrug, når 
forbruget begynder at have konsekvenser 
for hverdagen og skabe problemer.

Omgivelserne kan opleve det som et  
problem, før den unge kan/vil erkende  
problemet. Derfor er det vigtigt at søge 
hjælp og rådgivning.

LOVGIVNING OM RUSMIDLER
§ Hvad siger loven om alkohol? 
• Det er forbudt at sælge alkohol til unge  
 under 16 år. 
• Det er forbudt at sælge stærkere alkohol  
 med 16,5 % eller derover til unge under  
 18 år.

§ Hvad siger loven om hash og andre 
stoffer (narkotikalovgivningen)? 
• Det er forbudt at indføre, udføre, sælge,  
 købe, udlevere, modtage, fremstille,  
 forarbejde og besidde stoffer.

§ Hvad siger loven om tobak, snus og 
e-cigaretter? 
• Det er forbudt at sælge tobak til unge  
 under 18 år.

• Det er forbudt at sælge snus – uanset  
 køberens alder.

• Det er forbudt at sælge e-cigaretter med  
 eller uden nikotin til unge under 18 år. 



ALKOHOL
Flere undersøgelser viser, at alkoholforbruget er faldende blandt 
de unge i Danmark. Dog er danske unge fortsat førende i druk 
sammenlignet med unge i andre europæiske lande. De unges store 
alkoholforbrug er et fænomen, som har rødder i den danske alko-
holkultur.

Højt alkoholforbrug har sundhedsmæssige, personlige og 
økonomiske omkostninger. Derfor er det vigtigt med 
en tidlig, forebyggende indsats, da alkoholvaner 
i ungdomsårene har en betydning for alkohol-
vanerne resten af livet. Unge, der i teen- 
ageårene har et stort forbrug af alkohol, 
har en større risiko for senere i livet at  
drikke mere end andre voksne.

Sæt grænser: Børn drikker mere, hvis deres forældre giver dem lov. 

Lav aftaler med dit barn. Unge, der har aftaler med forældre, drikker mindre.

Forvent, at børn under 16 år ikke drikker alkohol.

Udtryk en fast holdning i forhold til unge under 16 års alkoholforbrug.

Lær dit barn, hvad genstand er.  

+
+

HVAD DU SOM FORÆLDER KAN GØRE

+
+
+
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HVAD ER GODT AT VIDE,  
når du taler med dit barn om alkohol? 

•  Sen alkoholdebut (efter 16 år) kan nedsæt- 
 te risikoen for, at den unge senere får et  
 stort og problematisk alkoholforbrug. 

• Unge, der ikke drikker alkohol, har mindre  
 risiko for at begynde at ryge og eksperi- 
 mentere med stoffer.

•  Alkohol er vanedannende, og udviklingen  
 af afhængighed sker særligt hurtigt hos  
 de unge.

•  Alkohol har store skadevirkninger på  
 hjerne og krop, når man drikker 5  
 genstande eller mere ved samme lejlighed.

•  Alkohol øger risikoen for ca. 60 sygdomme,  
 herunder kræft. 

•  Unge, der ikke drikker alkohol, er mindre  
 udsatte for ulykker, slagsmål, uønsket  
 eller ubeskyttet sex og andre negative  
 hændelser.

•  Alkohol kan blandt andet medføre dårlig  
 fysisk, social og psykisk trivsel.

!Børn af forældre, som synes, det er 
ok, at børn drikker alkohol, drikker             
    gange mere end børn, hvis  
forældre synes, det er forkert. 
10

Lad være med at give eller at købe alkohol 
til dit barn. At tilbyde børn alkohol hjemme 
øger deres forbrug. 

Vær opmærksom på egne alkoholvaner.

Vær opmærksom på ikke kun at tillægge 
alkohol positive værdier, som f eks. at det er 
sjovt eller sejt at drikke alkohol. 



Omkostningerne ved 
rygning er store _ både 
for samfundet og for de 
mange, der påfører sig 
tobaksrelaterede syg-
domme. Jo tidligere unge 
begynder at ryge, desto 
større risiko har de for at 
ende som dagligrygere og 
for at få tobaksrelaterede 
sygdomme.

RYGNING

 Forvent, at dit barn ikke ryger.

 Indfør et røgfrit hjem, da det forebygger,  
 at børn og unge begynder at ryge.

 Tal om rygning med dit barn.

  

 Børn af rygere har større risiko for at  
 begynde at ryge. Hvis du selv er ryger, så  
 undlad at ryge, når dit barn er til stede.

 Giv eller køb aldrig cigaretter til børn og   
 unge.

 Hvis du er ryger, så undlad, at cigaretterne   
 ligger fremme.

+
+
+

HVAD DU SOM FORÆLDER KAN GØRE
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HVAD ER GODT AT VIDE,  
når du taler med dit barn om rygning? 

• Tobak indeholder kræftfremkaldende  
 stoffer.

• Rygning i barndommen og den tidlige ung- 
 dom medfører helbredsproblemer som  
 hoste, slimdannelse og åndenød.

• Rygning formindsker væksten af lungerne  
 og nedsætter den maksimale lungefunktion.

• Rygning kan forringe konditionen.

• Rygning giver hjerte- og kredsløbssygdom- 
 me.

• Jo tidligere man begynder at ryge, desto  
 større afhængighed udvikles der, og desto  
 sværere er det at stoppe senere i livet.

• Rygning påvirker de unges hjerner og kan  
 have skadelige langtidskonsekvenser for  
 hjernens udvikling.

E-cigaretter:  
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke bruger 
e-cigaretter, da der på nuværende tidspunkt er be-
tydelig usikkerhed om de mulige helbredsmæssige 
konsekvenser af brugen _ særligt i forhold til kon-
sekvenser på lang sigt. Dette gælder både med og 
uden nikotin.

Røgfri tobak, for eksempel snus: 
Røgfri tobak er yderst afhængighedsskabende og 
øger risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme, 
ligesom risikoen for at udvikle sår i mundhulen sti-
ger ved brug af røgfrie tobaksprodukter, som opta-
ges oralt.

Vandpibe 
Røgen fra vandpibe indeholder samme giftstoffer, 
som findes i cigaretter samt giftstoffer fra for-
brænding af kul. Mængden af røg, som inhaleres 
i ét sug fra en vandpibe, svarer ca. til mængden af 
røg fra én cigaret. Og mængden af røg, som den 
enkelte inhalerer i løbet af en vandpibesession, 
som varer ca. 1 time, er derfor betydelig.

(Sundhedsstyrelsen – Forebyggelsespakke – Tobak).   



I lighed med andre rusmidler 
er hashforbrug forbundet med 
mange risici. Stoffet nedsæt-
ter bl.a. opmærksomheden, 
hukommelsen og indlæringen. 
Disse bivirkninger kan have en 
negativ effekt på den unges 
motivation og skolegang, spe-
cielt ved regelmæssig brug, 
hvor den unge bliver mere sløv 
og ligeglad.

 

Forbrug af alkohol, tobak og 
stoffer hænger tit sammen.
Unge, der ryger og drikker 
alkohol, er ca. 7 gange mere 
tilbøjelige til at prøve hash og 
andre stoffer end unge, der 
ikke ryger eller drikker.

Unge, der drikker 5 genstande 
eller mere 2-3 gange om må-
neden, eksperimenterer oftere 
med hash og andre stoffer. 

HASH
MEDICINSK CANNABIS

Hash og medicinsk canna- 
bis er to vidt forskellige  
ting, selvom de er fra  
samme plante.  
Medicinsk cannabis kan  
også fremstilles af kunstige 
stoffer. Formålet med me-
dicinsk cannabis er at lindre 
sygdom og må kun købes 
og indtages med recept fra 
lægen.

 Udtryk en fast holdning i forhold til stoffer generelt.

 Aflæs den unges signaler og vær opmærksom på adfærdsændringer.

 Vær opmærksom på fysiske og psykiske tegn, som kan forbindes  
 med stofforbrug. Fx røde øjne, snøvlende tale, sløvhed i  
 bevægelserne, manglende motivation osv. 

 Vær opmærksom på skift i vennekreds.

 Vær nysgerrig og spørgende i forhold til de fællesskaber, dit barn er en del af.

HVAD DU SOM FORÆLDER KAN GØRE
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HVAD ER GODT AT VIDE,  
når du taler med dit barn om hash? 

• Hash er et ulovligt stof.

• Hash kan ved regelmæssigt forbrug spores i    
 kroppen 4-8 uger efter indtagelsen.

• Hash kan ved et enkelt indtag spores i op til    
 6 døgn efter indtagelsen.

• En hashrus varer typisk tre til fire timer. Men stoffets   
 sløvende virkning forsvinder først helt efter et døgn.

• Hash er vanedannende. Dvs. at man kan blive  
 afhængig af stoffet, og der skal efterhånden større   
 doser til for at opnå den samme rus.

• Hash nedsætter koncentrationen, hukommelsen,  
 indlæringsevnen og evnen til at koordinere  
 bevægelser.

• Hash bedøver følelseslivet, hvilket kan påvirke   
 udviklingen af dette område i hjernen og skabe  
 problemer for den generelle udvikling af sociale  
 kompetencer.

• Hashforbrug indebærer akut risiko for at få panik- 
 oplevelser, angst og psykiske lidelser hos sårbare   
 unge.

• Hashrygning er skadeligt på lungerne i lighed  
 med rygning.

ANDRE STOFFER
Der er meget få unge i skolealderen, som ekspe-
rimenterer med stoffer såsom kokain, ecstasy, 
MDMA eller lignende. Samtidig er det vigtigt, at 
du som forælder er opmærksom på den unges 
adfærd og signaler.

Tendenser ift. brug af rusmidler blandt de unge 
er skiftende. Nogle af disse tendenser er forbun-
det med store fysiske og psykiske risici. Det kan 
være brug af receptmedicin, som ikke er tiltænkt 
personen, at blande hostesaft med alkohol eller 
inhalere lattergas for at opnå en rus. 

Risikoen øges, når de unge blander de forskel-
lige rusmidler. F.eks. vil det resultere i en øget 
risiko for iltmangel og dernæst kvælning, hvis 
indtagelsen af gas fra gaspatroner sker samtidig 
med indtagelse af alkohol eller andre sløvende 
rusmidler.

Skadevirkningerne på disse risikohandlinger er 
anseelige. Derfor skal du som forælder være 
informeret om og nysgerrig på tendenserne i 
dit barns festkultur og de fællesskaber, dit barn 
indgår i.



For hjælp og vejledning kan unge og forældre henvende sig til:

Ungekontakten i Aarhus Kommune  
Tlf. 89 40 52 00 | e-mail: ungekontakten@aarhus.dk

Pædagogik, Undervisning og fritid,  
Børn og Unge Aarhus Kommune • 2019 

LÆS MERE 
ALKOHOL:   fuldafliv.dk/ Kræftens bekæmpelse og TrygFonden 
ALT OM STOFFER:  altomstoffer.dk/ Sundhedsstyrelsen
HASH:   snakomhash.dk/ Sundhedsstyrelsen


