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ILDSJÆLENE
’Ildsjælene’ er en artikelserie, hvor der i hvert nummer af STOF vil 
være et portræt af en medarbejder, der brænder helt særligt igen-
nem i sit arbejde på rusmiddelfeltet. Hvis du kunne tænke dig at no-
minere en kollega til at blive portrætteret i serien, er du velkommen 
til at skrive en mail til stof@crf.au.dk, hvor du beskriver din kollegas 
navn, job og kontaktinformation samt et par linjers motivation om, 
hvorfor netop denne kollega bør portrætteres som en ildsjæl i STOF. 



”Vivien er en utrættelig stemme for børn og unge, 
der er vokset op i familier med alkohol- og stof-
problematikker […] Hun er et fagligt fyrtårn i for-
hold til metodeudvikling og implementering og 
har derudover en helt meget væsentlig direkte 
betydning for de børn og unge og familier, hun 
behandler. Vivien vender aldrig ryggen til en 
debat eller diskussion, der kan skabe viden og 
bedre behandling for målgruppen, og hun bruger 
ufattelige mængder kræfter på at sikre, at denne 
viden gennemsyrer hele organisationen (Fonden 
Novavi, red.), lige så vel som hun taler sagen i of-
fentligheden på konferencer både nationalt som 
internationalt, i politiske fora etc.”

Bl.a. sådan og med mange andre lige så flotte 
ord beskrev Sidsel Kerstine Due, som er ud-
viklings- og direktionskonsulent ved Fonden 
Novavi, sin kollega børne- og ungebehandler 
Vivien Abrahamsen, da hun nominerede Vivien 
til at blive portrætteret som ildsjæl i STOF. Vi-
vien Abrahamsen arbejder hos Fonden Novavi, 
hvor hun indtil 2016 var alkoholbehandler og 
pårørendebehandler, men nu primært arbejder 
med behandling af 0-25-årige børn fra familier 
med alkoholproblemer – og først og fremmest de 
5-16-årige, hvis forældre ikke længere indtager 
rusmidler.

”Vi hjælper det enkelte barn med at blive set, hørt 
og forstået af den ædru forælder på en for bar-
net relevant måde. Samtidigt støtter vi den ædru 

forælder i at give barnet den udviklingsstøtte, 
som er nødvendig for at mestre de konsekven-
ser, alkoholproblemet har i barnets liv. Målet er 
at medvirke til at skabe en støttende og kompen-
serende relation mellem barnet og den ædru for- 
ælder,” fortæller Vivien Abrahamsen om sit dag-
lige arbejde. 

Udover arbejdet med børnene bruger hun 
også tid og engagement på at uddanne in-
ternt behandlingspersonale til såkaldte 
VBA’ere. VBA står for ’Voksne Børn af Alkohol- 
afhængige’, og Vivien Abrahamsen har netop 
modtaget penge fra TrygFonden til de næste to 
år at lave VBA-grupper for 25-52-årige børn af 
forældre med alkoholproblemer. Sidst, men ikke 
mindst, udvikler Vivien også kurser og works-
hops for VBA’ere, der har børn, da VBA’ere kan 
opleve problemer med at spejle og anerkende 
deres børns følelser. Og på samme måde kan 
det også være vanskeligt for VBA’ere at indgå i 
meningsfulde relationer med andre voksne, så 
det laver Vivien Abrahamsen også kurser i.

Og netop brugen af ’ufattelige mængder af 
kræfter’, som Vivien Abrahamsens kollega 
Sidsel Kerstine Due beskrev, kan man tydeligt 
fornemme i det engagement og den passion, 
som Vivien Abrahamsen også udstråler, når 
hun taler om sit arbejde i Fonden Novavi, som 
er en nonprofitfond, som gennem 60 år har ar-
bejdet med stof- og alkoholbehandling.

”Jeg læste oprindeligt religionshistorie på Aarhus 
Universitet, men jeg tog en måned fri for at tage 
på Den Røde Højskole. Her mødte jeg en per-
son, som foreslog, jeg skulle være vikar på en 
døgninstitution for stofmisbrugere. Det udviklede 
sig, og ja, så kom jeg aldrig tilbage på universi-
tetet,” fortæller Vivien Abrahamsen og uddyber, 
at efter en del år med arbejde på forskellige døg-
ninstitutioner, bl.a. som leder, fik hun pludselig 
behov for at lave noget andet.

”En aften kom jeg hjem til min mand og sagde, 
at nu tror jeg, at jeg har gjort mit indenfor dette 
område, og jeg husker, at han straks sagde, at 
der var en stilling i Blå Kors. Jeg husker, at jeg 
tænkte: ”Drikkende klienter, det er da for andre 
… ikke for mig”,” fortæller Vivien Abrahamsen og 
fortsætter:

”Men det endte med at blive det vigtigste skifte i 
mit faglige liv, for min interesse for arbejdet spe-
cifikt med alkohol- og afhængighedsbehandling 92
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tog for alvor fart her, da jeg kom ind i et miljø, 
der uanset metoder – gestaltterapi, systemisk 
terapi og trinarbejde – havde ’rusen i midten’, 
altså fokus på rusen som det styrende i behand-
lingen. Her fik jeg en bevidsthed om, hvad der 
egentlig foregik hjemme hos den drikkende, fx ift. 
konsekvenser for børnene. Senere kom jeg så 
til Novavi, hvor vi har en egenudviklet VBA-be-
handling, som i forskning viser signifikant bed-
ring for voksne børn og pårørende fra familier 
med rusmiddelproblemer.”

Vivien Abrahamsen fortæller, at helt konkret  
arbejder hun med VBA-behandling på den måde, 
at hun og hendes kolleger starter med psykoe-
dukation (uddannelse i at forstå egen/andres af-
hængighed) i rusens konsekvenser for alle, den 
berører. Det vil sige både for den, der har rusmid-
delproblemer, men også for de pårørende. Der-
udover er der også fokus på at lære VBA’eren, 
dvs. det voksne barn af en alkoholafhængig, i 
behandling at kunne se på sine forældre, som 
de var under opvæksten, og forstå, hvad der var 
’unormalt’ – dvs. hvordan en beruset forælder 
opfører sig – og hvad der er ’normalt’ – dvs. hvor-
dan en ansvarlig/ædru forælder bør opføre sig. 
På den måde lærer VBA’eren at forstå, at den 
vrede og skam, som han eller hun kan have i sig 
over sin forælders adfærd i barndommen, kan 
rettes mod fuldskaben og den uhensigtsmæssi-
ge måde, alkohol påvirkede forælderens adfærd 
på. Mens den kærlighed, som børnene jo også 
føler til deres forældre – og dermed også ofte 
føler ambivalens ved, fordi de også føler vreden 
og skammen – også kan få plads, netop ved at 
VBA’eren lærer at forstå, at det ikke var foræl-
derens skyld eller bevidste handlinger, der gjor-
de udslaget, men at det var alkoholen, der var 
flyttet ind i familien. Og sidst, men ikke mindst, 
arbejdes der med voldsproblematikker baseret 
på psykolog Per Isdals beskrivelser af fem typer 
vold – fysisk, psykisk, materiel, seksuel og latent 
– ift. om man har oplevet nogle af disse voldsty-
per, og hvilke konsekvenser der har været heraf.

”Vi anerkender barndommens overlevelses- 
strategier og undersøger, om VBA’eren stadig 
som voksen bruger samme overlevelsesstrate-
gi i sit voksne liv i andre sammenhænge, som 
måske ikke er hensigtsmæssige hverken for 
vedkommende selv eller andre,” fortæller Vivi-
en Abrahamsen og understreger:

”Det vigtigste for mig har været at udvikle en 
mere målrettet behandlingsform, som giver den 

enkelte VBA’er mulighed for at kunne identificere  
grundfølelser. VBA’ere mangler ofte ”svar” på 
”følelsesspørgsmål”, man har i sig selv. Mang-
lende evne til fx at kunne mærke grundfølelser 
resulterer i manglende egenomsorg og det at 
kunne mærke, når noget ikke er sundt for én. Og 
som behandler har jeg fundet ud af, at selvom 
det for VBA’eren kan være rigtig svært at sige fra, 
så kan det ofte være endnu sværere at sige til. 
Dvs. at kunne være nærværende og at forpligte 
sig. Så der arbejder vi meget med, at det ikke 
kun er nok at kunne mærke og vide. Man skal 
også kunne omsætte til at handle og at gøre. Og 
så vigtigst af alt: at kunne arbejde med sin egen 
skam – også den fra barndommen – uden at bli-
ve låst i skamfuldhed og lade det præge hele sit 
voksne liv.”

Vivien Abrahamsen brænder for at skabe mere 
oplysning og viden og i særlig høj grad også fle-
re tilbud til både børn og unge i familier med 
rusmiddelproblemer, men også til de menne-
sker, der nu er voksne, men som er vokset op 
med en eller begge forældre med rusmiddel-
problemer.

”Jeg oplever, at man på rusmiddelområdet har 
det med at fokusere meget på den person, der 
drikker eller indtager stof, og at det primært er 
løsninger for den person, der er i fokus. Det ind-
drages ikke i den overordnede behandling, at 
rusen har konsekvenser for mere end den ene 
person,” siger Vivien Abrahamsen og fortæller, 
at hun i fremtiden gerne vil udvikle VBA-behand-
ling til ikke kun at være for VBA’eren med part-
ner, men også til at kunne rumme, hvis partneren 
også selv er VBA’er, for det kræver ifølge Vivien 
et andet koncept, end der findes i dag. Og så har 
hun en særlig drøm:

”Jeg har en drøm om, at man vil implementere 
VBA-behandling i fængslerne for de indsatte, der 
er vokset op i familier med rusmiddelproblemer, 
eller i hvert fald tilbyde VBA-behandling til dem 
ved løsladelse. Et sådant tilbud vil give så god 
mening i forhold til at kvalificere dem bedre til 
at kunne varetage forældreskab, indgå ligevær-
digt i parforhold og bedre mærke, hvad de har 
’brug for’, i stedet for hvad de ’lige umiddelbart 
føler lyst til’. Det at blive i stand til at tage kvali-
ficerede valg, hvor man ved, hvad man tænker, 
hvordan man har det med det, og så kan handle 
i overensstemmelse hermed, er noget, som alle  
fortjener at lære at kunne.” 93
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