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Curam tilbyder familiebehandling efter Service-

lovens §11 samt § 52 stk. 3 pkt. 2 – 52 stk. 3 pkt. 

3 og § 52, stk. 3 pkt. 9.

 Vi yder den nødvendige støtte og behandling 

til familier med vanskeligheder, så der sikres 

stabile og trygge opvækstbetingelser for deres 

børn. 

 Vi har fokus på, at forældrene bliver i stand til 

at varetage forældreopgaven ved at styrke og 

udvikle de relationer, der er sunde og hensigts-

mæssige og dermed bidrage til, at familien og 

barnet kan udvikle sig. I denne proces har vi et 

særligt fokus på forældrenes mentaliserings-

kompetencer og refleksive funktion. Vi vægter 

ligeledes samarbejdet med familiens professio-

nelle og private netværk højt for at skabe stabile 

rammer for familien og barnets fortsatte trivsel.

 Den praktiske, pædagogiske støtte til familien 

vil oftest være meget konkret og visuel ved 

hjælp af eks. video til guidning og indblik for 

forældrene i deres relationer til deres børn.

 Vi stiller krav til, at familien deltager aktivt i 

processen, og at der sker ændringer af uhen-

sigtsmæssige mønstre indenfor en rimelig kort 

tidshorisont, da børnene kun har en barndom, 

og den kan ikke gøres om. 

Vores opgave:
•  At arbejde med forældrenes grundlæggende 

forældrekompetencer med henblik på at sikre 

barnets/familiens trivsel.

•  At give råd og vejledning til forældre i forhold 

til deres rolle, som opdragere.

•  At undersøge og vurdere forældrenes 

mulighed for at varetage forældre-opdrager- 

omsorgsrollen, så perspektivet på barnets 

positive udvikling bliver det centrale.

•  At være med til, i samarbejde med rådgiver, 

at koordinere og sikre en helhedsorienteret 

differentieret og tværfaglig indsats i forhold 

til familien.

•  At give konkret praktisk pædagogisk støtte/

vejledning til forældrene, så de bliver i stand 

til at skabe de nødvendige strukturer og 

rammer, som giver børnene og familien en 

genkendelig og forudsigelig hverdag.

•  At arbejde med forældrenes mentaliserings-

kompetencer og refleksive funktioner.

Curam arbejder tværfagligt med sagsbehand-

ler, skoler, dagtilbud, sundhedsplejerske, PPR, 

netværk, fritidstilbud mv. 

 Familiebehandling hos Curam giver familien 

et solidt fundament og konkrete strategier til at 

få en hverdag i trivsel med fokus på børnenes 

udvikling.

 Hos Curam møder du et team af veluddanne-

de personale med mange forskellige kom-

petencer, fx, psykologer, pædagoger, sund-

hedsplejersker, familieterapeuter, social- og 

sundhedsassistenter, diætister, fysioterapeuter, 

småbørnskonsulenter og økonomiske rådgivere.

Vi kan garantere dig, at vi finder det rette match 

til familien, så du og familien får den mest 

kvalificerede konsulent til at løse opgaven ud fra 

familiens behov.

 I Curam er fleksibilitet og tilgængelighed et 

nøgleord, og vores familiebehandlere tilpasser 

sig derfor familiernes dagligdag. Vi tilbyder, at 

familierne kan få hjælp og vejledning 24 timer i 

døgnet. 

”At man, naar det i Sandhed skal lykkes en at 
føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og 
fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor 
han er, og begynde der”.
 Søren Kierkegaard

Familiebehandling hos Curam er en intensiv og 

struktureret indsats, hvor målet er at få skabt 

vedvarende positive forandringer hos foræl-

drene og styrke barnets/børnenes udvikling og 

trivsel.

 Familiebehandlingen kan foregå både hos fa-

milien eller i Curams lokaler, eller begge steder.

Kontakt Curam og hør mere om, 
hvordan vi kan hjælpe jer

Sidder du som socialrådgiver med en 

opgave, og ønsker du at høre nærmere 

om, hvordan vores familiebehandlere, i 

samarbejde med familien, skaber en tryg 

og ressourcestærk familie i trivsel, så er 

du altid velkommen til at kontakte os på 

telefon 2112 5019  eller post@curam.dk

 

Alternativt er du velkommen til at udfylde 

vores kontaktformular på Curams hjem-

meside curam.dk med din henvendelse 

vedrørende familiebehandling, så vender 

vi hurtigt tilbage til dig.

Alt efter barnets alder og familiens konkrete 

problemstillinger, så anvender vi forskellige 

tilgange. 

Tilgange/metode vi arbejder ud fra:
•  COS-P (Circle of Security – Parenting)

•  ADBB (Alarm Distress Baby Scale)

•  CI (Modificeret Care index)

•  Genogram

•  AAI (Adult Attachment Interview)

•  PDI-RF (Parent Development Interview og 

kodning af Refleksiv Funktion)

• PAI (Personality Assessment Inventory)

•  Family TIES

•  AART (Aggression Replacement Training)

•  SPT (Social Perceptions Træning)

•  FIT (Feedback Informed Treatment)

•  Theraplay

•  Familierådslagning

•  Multisystemic Therapy (MST)

•  IKP (Ikke konfronterende pædagogik)

•  Psykologiske undersøgelser hvis disse vurde-

res relevant

•  Mentaliseringkompetenceundersøgelse og 

MBT (mentaliserings baseret terapi)

Hos Curam arbejder vi med alle slags sager fx, 

vold, misbrug, incest, kriminalitet og har stor 

ekspertise i de alle tungeste børne- og familie-

sager. Aut. psykolog Flemming Zuschlag Chri-

stiansen har i flere år været VISO konsulent, og 

bl.a. rådgivet flere kommuner i deres vanskelige 

børne- og unge sager. Kontakt os endelig, hvis 

I har brug for professionel hjælp, eller ønsker 

faglig sparring.


