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Familiebehandling Fyn
BØRN, UNGE OG FAMILIER

Venlig hilsen

Mikkel Schacht-Petersen, Socialrådgiver og misbrugsbehandler
Natasja Richardt, Familie- og theraplay® terapeut

Systemisk  
tænkning 

Systemisk tænkning fokuse-
rer på forståelsen af indivi-
det i relation til sig selv og i 
relation til sine omgivelser. 
I den systemiske tænkning 
sættes der fokus på relati-
oner, mønstre og sammen-
hænge i familiesystemet. 
Dette danner grundlag for at 
se den enkelte i en helheds-
orienteret kontekst. 

Neuroaffektiv  
udviklingspsykologi 

Neuroaffektiv udviklingspsy-
kologi danner bro mellem 
den nyeste hjerneforskning, 
tilknytningsteori og udvik-
lingspsykologi. Neuroaffektiv 
udviklingspsykologi er sær-
ligt anvendeligt i forløb, hvor 
der ønskes et neuroaffektivt 
perspektiv omkring om-
sorgs- og tilknytningsrelati-
oners betydning for barnets 
følelses og adfærdsmæssi-
ge udvikling. 

Kognitiv  
psykologisk tilgang 

I den kognitive tilgang 
fokuseres der på, hvordan 
tænkning påvirker og hæn-
ger sammen med følelser, 
handlinger og kropsreaktion. 
Der arbejdes på at ændre 
uhensigtsmæssige negative 
tanker hen imod alternative 
tankemønstre. Den kognitive 
tilgang har dokumenteret 
effekt i forhold til misbrugs-
problematikker, angst og 
depression. 

Vores faglige fundament tager afsæt  
i følgende teoretiske retninger:      

Vi - Mikkel og Natasja, står bag Familiebehandling Fyn 
og sammen med vores medarbejdere, yder vi indsatser 
til sårbare og udsatte unge, børn og familier. Vores  
behandlingskatalog favner bredt, men vi har specialice-
ret os i Theraplay®, FFT (Funktionel Familie Terapi),  
Den Motiverende Samtale (MI), systemisk og kognitiv 
terapi, støtte til unge og misbrugsbehandling.

Med nærvær og en personlig tilgang tager vi profes-
sionelt hånd om de mennesker vi arbejder med - og 
sammenholdt med et højt fagligt niveau giver vi vores 
brugere et omsorgsfuldt skub videre i livet. 

Respekt og rummelighed er vores grundsten til at opnå 
en positiv udvikling hos vores brugere, hvor vi i behand-
lingen møder dem med ligeværd og forståelse. 

Vi har vores eget journal system, hvor vi løbende ud-
arbejder dagbog og sammen fastholder vi de mål der 
er opsat i handleplanen og kan derigennem måle og 
justere på behandlingens effekt undervejs. 

Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang og arbejder 
hen i mod at ruste vores brugere til at stå på egne  
ben med alt hvad det indebærer af udfordringer og 
problemer.



Familiebehandlingen har til formål at understøt-
te og udvikle struktur og samspil i familien med 
henblik på, at barnet udvikler sig i en positiv 
retning.
Der vil være fokus på at fremme tilknytnings-
processer mellem børn og forældre og derigen-
nem styrke børnenes sociale og følelsesmæssi-
ge kompetencer. Der lægges vægt på at støtte 
forældrene i at afstemme sig med barnets indre 
oplevelser og følelser, samt støtte børnene i at 
tage imod forældrenes invitation til kontakt og 
samspil.
I familiebehandlingen vil der være fokus på 
både sårbarheder og styrker i familien. Der 
arbejdes ud fra en forståelse af, at der i alle fa-
milier er et udviklingspotentiale og, at forældre 
som udgangspunkt ønsker de bedste betingel-
ser for deres børn.

Familiebehandlingen kan foregå i familiens 
eget hjem eller i vores lokaler i  
Lollandsgade 25, 5000 Odense C

Familiebehandlingen vil bl.a  
indeholde:

• Familiesamtaler samt individuelle samtaler.
• Iværksættelse af synlig struktur og daglige  
 rytmer, der sammen har til formål at skabe  
 genkendelighed og kontinuitet i dagligdagen.
• Angstreducerende behandling med afsæt i  
 en terapeutisk kognitiv tilgang.
• Familieøvelser der forbedrer familiens  
 indbyrdes kommunikation-og  
 problemløsningsstrategier.
• Theraplaylignende aktiviteter der  
 understøtter forælder-barn relationen og  
 styrker barnets sociale og følelsesmæssige  
 udvikling.
• Deltagelse i netværksmøder.
• Sparring til eksterne samarbejdspartnere.

Familiebehandling
Lov om social service: §52 & §11

Varighed og timeantal: 
Afhænger af udfordrin-
ger, kompleksitet og 
støttebehov.

Et tilbud til familier med børn i alderen 0-18 år, familier 
der venter barn samt enlige gravide, hvor der er  
anledning til bekymring



Theraplay er en relationsbaseret og kontaktska-
bende terapiform, som primært henvender sig 
til børn i alderen 0-12 år, men kan også anven-
des til teenagere, voksne og gravide. 
Theraplay henvender sig til børn med sociale, 
følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige  
vanskeligheder. 

Theraplay kan med fordel anvendes til børn, 
hvor der er viden eller mistanke om tilknytnings-
vanskeligheder og til børn med udviklingsfor-
styrrelser, så som autisme og ADHD. 

Theraplay har til formål at styrke tilknytningen 
mellem barn og omsorgsperson samt støtte 
barnets i dets sociale- og følelsesmæssige 
udvikling. 

Theraplay er udviklet med udgangspunkt i til-
knytningsteorien og justeres løbende med den 
nyeste teoretiske og empiriske viden indenfor 
området. Dens livsnerve er den sunde, afstem-
te interaktion mellem forældre og barn.

Theraplay er en metode, der tager udgangs-
punkt i de af hjernens funktioner, som tidligst 
udvikles, og imødekommer dermed barnets 
behov for præverbal og emotionel kommunika-
tion i samspillet med dets omsorgspersoner.
Theraplay har fokus på barnets følelsesmæs-
sige udviklingsniveau frem for barnets faktiske 
alder.

Theraplay foregår i en legende og positiv  
atmosfære og er med til at skabe/genskabe  
en engageret og empatisk kontakt mellem  
barn og omsorgsperson. Via nøje tilrettelagte 
aktiviteter, støttes barn og omsorgsperson  
til at indgår i helende og sunde mødeøjeblikke, 
der fremmer tilknytning i samspillet. 
Glæden og legen bliver således den lim,  
der knytter et bånd eller et følelsesmæssigt  
fællesskab mellem barnet og omsorgs- 
personen.
Forud for Theraplayforløbet udarbejdes der 
MIM (samspilsundersøgelse).  
MIM er med til at målrette og effektivisere  
Theraplaybehandlingen.

Theraplaybehandlingen udføres af certificeret 
theraplayterapeut. Terapeuten har gennemgået 
Theraplay trin 1 og 2, efterfulgt af et længere-
varende uddannelsesforløb ved supervisor og 
underviser psykolog Annie Jakobsen, samt 
beståede eksaminer via Theraplayinstituttet  
TTI i Chicago, USA.

Vi tilbyder rådgivende og superviserende 
samtaler med afsæt i Theraplaymetoden. 

Kontakt for pris

Theraplay®
Lov om social service: §52 & §11

Varighed:  
Op til 9 måneder.

En relationsbaseret og kontaktskabende terapiform, som  
primært henvender sig til børn i alderen 0-12 år, men kan også  
anvendes til teenagere, voksne og gravide. 



MIM er en kvalitativ metode og et praktisk klinisk instrument, som 
anvendes til at belyse den overordnede natur og kvalitet i det fø-
lelses- og tilknytningsmæssige samspil mellem barn og omsorgs-
person. Metoden fokuserer på omsorgspersonens evne til at støtte 
barnet og på barnets evne til at respondere på den voksnes indsats i 
den nære relation.
Det er således omsorgsperson og barnets sårbarheder, ressourcer 
og udviklingspotentialer i forhold til de grundlæggende og allermind-
ste detaljer i det mellemmenneskelige samspil, der bringes frem i 
lyset.
For børn, hvis udvikling er utilstrækkelig eller mangelfuld, er det af 
afgørende betydning at kunne få øje på, hvorledes nuancerne i de 
grundlæggende samspilskompetencer kan udfoldes og stimuleres. 
På den baggrund kan MIM være med til at målrette og effektivisere 
interventionerne i forhold til sårbare børn og familier.
MIM består af 9 enkle opgaver, som barn og omsorgsperson udfører 
sammen. Opgaverne er designet til at tydeliggøre adfærd indenfor 4 
dimensioner Struktur, engagement, omsorg og udfordring.

MIM indeholder følgende: 

• Forberedende samtale med barnets omsorgspersoner.
• Forberedelse og opsætning af MIM.
• MIM - Barn og omsorgsperson.
• Filmanalyse.
• Udarbejdelse af skriftlig rapport.
• Tilbagemelding til omsorgsperson.
• Overleveringsmøde med sagsbehandler.

MIM (Marshack interaction method)

Samspilsundersøgelse

Varighed:  
1 måned

Henvender sig til gravide og til familier med børn  
i alderen 0-18 år.



Et evidensbaseret behandlingstilbud til famili-
er med børn i alderen 11-18 år, som er baseret 
på relationel systemisk familieterapi, kognitiv 
terapi og adfærdsterapi.

FFT har til formål at understøtte familien og den 
unges udvikling og trivsel. FFT har fokus på at 
styrke familiens relationer og herigennem styrke 
forældre i at forebygge og håndtere følelses- og 
adfærdsmæssige vanskeligheder hos den unge. 

Unge som er i målgruppen, er kendetegnet 
ved at have én eller flere af følgende  
udfordringer:

• Konflikter med sine omgivelser.
• Uhensigtsmæssig og udadreagerende adfærd.
• Tendens til at isolere sig.
• Skolevægring og skoletræthed.
• Emotionelle vanskeligheder.
• Begyndende misbrugsproblematikker.

FFT Funktionel familieterapi

Lov om social service: §52 & §11

Varighed:  
6 måneder

For yderligere information,  
kan der læses mere på:  

fftdanmark.dk

Fase 1 
Engagement og  
motivationsfasen  
 
Der arbejdes med  
følgende:
• Håb og positive forventninger  
 til forandringer.
• Optimistisk og ikke- 
 anklagende tilgang.
• Ændre individuelt fokus i  
 retning af et relationelt fokus.
• Skifte fokus fra udfordrende  
 adfærd til et mere positivt  
 fællesskabsfokus.
• Anerkender den uhensigts- 
 mæssige adfærds  
 konsekvenser og få øje på  
 mulige gode intentioner  
 bag adfærden.

Fase 2  
Adfærdsændringsfasen 
 
Der arbejdes med følgende:
• Ændre problematiske  
 interaktionsmønstre  
 og coping-strategier.
• Teknikker til at ændre og  
 forbedre kommunikationen  
 i familien.
• Træne problemløsnings- 
 færdigheder.
• Kognitive adfærds- 
 interventioner. Håndtering af  
 negative tankemønstre, angst  
 og depression.
• Færdigheder til at håndtere  
 og bearbejde følelser.

Fase 3 
Generaliseringsfasen  
 
Der arbejdes med følgende:
• Udvidelse og fastholdelse af  
 de positive forandringer der  
 er opnået i behandlingen.
• Udarbejdelse af vedlige- 
 holdelsesplan i samarbejde  
 med familien.
• Samarbejde med skole og  
 netværk, der er i kontakt,  
 som kan støtte familien i at  
 fastholde forandringer.

Forløbet er opdelt i følgende 3 faser:



Behandlingen kan foregå i eget hjem  
eller i vores lokaler i Lollandsgade 25,  
5000 Odense C.

Vi kan indgå i samarbejde med kriminalforsor-
gen i forbindelse med en behandlingsdom.
 
Vi arbejder ud fra en anerkendende systemisk 
tilgang og med udgangspunkt i forandring-
scirklen. I før-overvejelse, overvejelse og be-
slutningsfasen anvendes MI (Den Motiverende 
Samtale). I forberedelse og handle fasen an-
vendes hashmodellen og kognitive terapeutiske 
redskaber. I vedligeholdelsesfasen arbejdes 
med tilbagefaldsforebyggende strategier ud fra 
den kognitive model. 
Løbende registrering af trivsel og forbrug bru-
ges som redskab i samtalerne.

Behandlingen tager udgangspunkt i Metode-
programmet som er udviklet gennem forsk-
ningsprojekt i Socialstyrelsen. Metodepro-
grammets formål er at styrke det metodiske og 
systematiske arbejde i misbrugsbehandlingen 
og fremme anvendelse af behandlingsmetoder 
der har effekt i forhold til målgruppen.
 

Behandling indeholder følgende:

• Afdækkende samtale omkring misbrugets  
 omfang og kompleksitet.
• Individuelle samtaleforløb.
• Pårørende samtaler.
• NADA øreakupunktur til behandling af  
 abstinenser.
• Støtte til lægebesøg med henblik på  
 medicinsk behandling.
• Støtte til udredning i psykiatrien.
• Urin test.

Misbrugsbehandling
Lov om social service: §101 & §52

Varighed:  
3-6 måneder

Et tilbud til unge og voksne med et  
problematisk forbrug eller misbrug af rusmidler.



Kontaktpersonen støtter børn/unge:

• Som har svært ved at begå sig social blandt jævnaldrende.
• Som har emotionelle udfordringer og reguleringsvanskeligheder.
• Som har tendens til at isolere sig.
• Der mistrives i skole og som har et ustabilt eller manglende fremmøde.
• Der har brug for støtte til at påbegynde eller fastholde en fritidsaktivitet.
• Der mistrives i relationen med en eller flere i familien.
• Hvor der er mistanke om psykiatriske lidelser.
• Med selvmordtanker og selv skadende adfærd.
• Med problematisk forbrug eller misbrug af rusmidler.

Kontaktperson
Lov om social service: §52

Varighed og timeantal: 
Afhænger af udfordrin-
ger, kompleksitet og 
støttebehov.

Henvender sig primært til børn/unge der bor hjemme ved forældre/værger.  
Kontaktpersonen støtter og guider barnet/den unge i en retning der fremmer  
og styrker positiv identitetsdannelse og trivsel. 
Kontaktpersonen er koordinerende i forhold til familie, netværk  
og andre relevante samarbejdspartnere.



Støtte til ung i egen bolig  
indeholder bl.a:
 
• Praktiske færdigheder i forbindelse med  
 almindelig daglig livsførelse, herunder  
 oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb  
 og madlavning osv.
• Håndtering af egen økonomi, herunder  
 budgetlægning, oprette betalingsservice,  
 betaling af regninger, hjælp til økonomiske  
 ansøgninger, gennemgang af dagligt post,  
 e-boks osv.
• Opbygning og vedligeholdelse af netværk,  
 herunder genoprette, etablere og  
 vedligeholde kontakt til familie og øvrigt  
 netværk.

• Social- og adfærdstræning, f.eks. i  
 forbindelse med indkøb, deltagelse i  
 fritidsaktiviteter og sociale arrangementer.
• Beskæftigelse, uddannelse og fritidstilbud,  
 herunder motivere, søge oplysninger og  
 muligheder, introducere til, koordinere,  
 ledsage og trafik/transport træne.
• Samarbejde med relevante personer omkring  
 den unge, herunder deltagelse i møder med  
 myndigheder, læge, tandlæge, psykolog,  
 psykiatri osv.
• Psykoedukation.
• Komme op om morgenen og være klar til et  
 dagtilbud.

Støtte til ung i egen bolig /efterværn

Lov om social service: §52 & §76
Varighed og timeantal: 
Afhænger af udfordrin-
ger, kompleksitet og 
støttebehov

Henvender sig til unge der ikke kan bo hjemme og unge i efterværn.

Der arbejdes med fokus på, at den unge skal opbygge evner og motivation til at klare 
en almindelig praktisk dagligdag, samt at kunne forsørge sig selv. Vi har især fokus 
på den unges psykiske trivsel, netværk, uddannelse/arbejdsmarked, sociale og følel-
sesmæssige vanskeligheder, familierelationer og problematisk forbrug eller misbrug af 
rusmidler.



Støtten har til formål at hjælpe den unge til, at 
blive mere selvhjulpen og i stand til at mestre 
praktiske, personlige og sociale udfordringer i 
dagligdagen. 

Vi har især fokus på psykiske trivsel, netværk, 
uddannelse/arbejdsmarked (herunder flexjob 
og pension), sociale og følelsesmæssige van-
skeligheder, familierelationer og problematisk 
forbrug eller misbrug af rusmidler.

I støtten tages der udgangspunkt i både sår-
barheder og styrker. Der er fokus på at alle 
mennesker har et udviklingspotentiale. Der 
arbejdes med at reducere stressorer og på at 
opbygge større tolerance, således personen i 
takt med støtten udvikler en større robusthed 
og oplever øget livskvalitet. 

Vi forsøger, så vidt det er muligt at inddrage 
personens familie og øvrige netværk.

Støtte til ung i egen bolig indeholder  
bl.a hjælp til:
 
• Praktiske færdigheder i forbindelse med  
 almindelig daglig livsførelse, herunder  
 oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb og  
 madlavning osv.
• Håndtering af egen økonomi:  
 budgetlægning, oprette betalingsservice,   
 betaling af regninger, hjælp til økonomiske  
 ansøgninger, gennemgang af dagligt post,  
 e-boks osv.
• Opbygning og vedligeholdelse af netværk  
 samt gen oprette, etablere og vedligeholde  
 kontakt til familie og øvrigt netværk.
• Social- og adfærdstræning, f.eks. i  
 forbindelse med indkøb, deltagelse i  
 fritidsaktiviteter og sociale arrangementer.
• Støtte til beskæftigelse, uddannelse og  
 fritidstilbud, herunder motivere, støtte til at  
 søge oplysninger og muligheder, introducere  
 til, koordinere, ledsage og trafik/transport  
 træne.
• Samarbejde med relevante personer,  
 herunder deltagelse i møder med  
 myndigheder, læge, tandlæge, psykolog,  
 psykiatri osv.
• Psykoedukation.
• Støtte til at komme op om morgenen og  
 være klar til et dagtilbud.

Støtte i egen bolig
Lov om social service § 85

Rettet mod unge i alderen 18 år og opefter, som har betydelig nedsat fysisk 
og/eller psykisk funktionsevne og som har behov for særlig støtte og om-
sorg. Støtten foregår i den unges egen bolig.

Varighed og timeantal: 
Afhænger af udfordringer 
og støttebehov. 



Mikkel Schacht Petersen
Socialrådgiver og misbrugsbehandler
Leder/indehaver

     kontakt@familiebehandlingfyn.dk 

     29 88 49 38

Ved henvendelser der  
vedrører børn og familier 
kontaktes:

Ved henvendelser der  
vedrører unge, efterværn  
og misbrugsbehandling  
kontaktes:

Familiebehandling Fyn  /  Lollandsgade 25  /  5000 Odense C
 

CVR: 39834766

Natasja Richardt 
Familie- og Theraplay® terapeut
Leder/indehaver
 
     kontakt@familiebehandlingfyn.dk
 
     29 93 85 96

Kontaktoplysninger


