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Kvalitetsstandard for familiebehandling (SEL § 52, stk.3, nr.3)

Formål

Formålet er at udvikle forældrenes kompetencer som omsorgsgivere for barnet/den unge. Formålet er også at:
 Bibringe forældrene de fornødne kompetencer til at
imødekomme barnets/den unges behov
 Give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og
indbyrdes relationer
 Igennem forældrene at behandle barnets/den unges
problemer.
 Bevare familien samlet og undgå anbringelse af barnet/den unge
 Etablere og bidrage til en stabil kontakt mellem forældrene/familien og det anbragte barn/ung

Indhold

Familiebehandling kan omfatte forskellige aktiviteter, for eksempel:
 Familieterapeutiske samtaler med forældre og familienetværk med og uden barnet/børnene/den/de unge.
Samtalerne afholdes i hjemmet eller i Familiehusets lokaler.
 Arbejde med familiens indbyrdes relationer
 Redskaber til hensigtsmæssige samspilsformer, indbyrdes relationer, familieroller og opdragelsesmetoder.
 Forskellige behandlingsgrupper for børn, unge og deres
forældre
 Observationer af børn og unge i forskellige sammenhænge.
 Observationer af samspil ml. forældre og børn/unge

Målgruppe / tildelingskriterier

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være familier:
 Hvor familiedynamikken medfører, at barnet/den unge
mistrives
 Med vanskeligheder af social, psykisk og/eller samspilsmæssig art, hvor problemerne kommer til udtryk i form
af vanskeligheder for barnet/den unge, og hvor det anses
for relevant at sætte behandlingsmæssigt fokus på samspillet i familien
 I skilsmisse hvor skilsmissen har så negative følgevirkninger for barnets/børnenes/den/de unges trivsel og udvikling, at barnets/den unges forbliven i hjemmet er truet
 Hvor den unge har alvorlige teenagerproblemer, fx misbrug, selvdestruktiv adfærd, kriminalitet mv.
 Med anbragte børn, hvor det anses for relevant at arbejde mod en hjemgivelse
Der lægges vægt på at:
 Forældrene skal have vilje og evne til at ville det anderle-
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des
 Forældrene skal kunne reflektere over egen situation
 Familien skal kunne omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis i familien og have kompetencer til at skabe og fastholde udvikling i familien.
Der tages altid udgangspunkt i den familiemæssige situation,
for på denne måde at få afklaret hvilken indsats der bedst understøtter familien i at kunne sikre børns/unges udvikling og
trivsel.
Omfang/varighed

Rådgiver vurderer omfang og varighed. Støtten kan tilrettelægges fordelt på flere dage om ugen.
Det skal ved iværksættelse af foranstaltningen fremgå hvor
længe foranstaltningen forventes at vare.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hvert halve år.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem
foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes, ændres eller
stoppe.

Tildeling

Foretages af den enkelte rådgiver med baggrund i en konkret
individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionerne i
den børnefaglige undersøgelse iht. SEL § 50.
I vurderingen lægges der vægt på, at:
-

Levering af ydelsen

Godkendt i Byrådet den 04.02.2019.

Forældrene skal have vilje og evne til at ville det anderledes
Forældrene skal kunne reflektere over egen situation
Familien skal kunne omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis i familien og have kompetencer til at skabe og fastholde udvikling i familien.
Der tages altid udgangspunkt i den familiemæssige situation (ressourcer og udfordringer), for på denne måde
at få afklaret hvilken indsats, der bedst understøtter familien i at kunne håndtere børnenes udvikling og trivsel.

Som udgangspunkt leveres ydelsen af familiebehandlingen af
kommunes egne leverandører.
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