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AFDELING CARUS



Curam

Curam tilbyder en kvalificeret indsats til udsatte 
børn, unge, voksne og familier i gode rammer med 
smukke omgivelser. Vi har fleksible pladstyper, 
så vi sikrer en helhedsorienteret indsats med 
perspektiv, kvalitet og borgeren i centrum.

Vi har en relationel tilgang, hvor vi vægter 
arbejdet med at skabe en tryg tilknytning mellem 
fx mor og barn som et vigtigt fundament for den 
øvrige indsats , og arbejder med udgangspunkt i 
tilknytningsteorien ( John Bolwby).

Vi arbejder ligeledes med udgangspunkt i en 
systemisk-narrativ tilgang, en tværfaglig og 
helhedsorienteret tænkning baseret på den nye-
ste forskning om samspil og tilknytning, udvik-
lingstraumer, rusmidlers indvirkning på fostrets/
barnets udvikling, forældres psykiske sygdoms 
betydning for barnets udvikling. Udover John 
Bowlby er vi bl.a. inspireret af P. Fonagy, B. Perry, 
D. Nordanger, K. Killén, M. Olofsson og l. Lier. 

Hvis jeres fokus er på kvalitet og professionel 
behandling, der virker, så er Curam det rette valg.

Afdeling Carus - Familiebehandling

Carus betyder omsorg, og på Carus mener vi, at 
både børn og voksne har behov for og krav på at 
blive mødt med omsorg, tryghed og anerkendelse.

Carus målgruppe

Afdeling Carus primære målgruppe er: 
•  Mor og far, som har brug for hjælp til den basale 

omsorg og tilknytning til deres ufødte/nyfødte 
barn.

•  Gravide som har og forventes at have brug for 
massiv støtte både før og efter fødsel.

•  Unge mødre som forventes at have brug for 
støtte.

•  Mødre og fædre i akut krise med spæd- og  
småbørn.

• Psykisk syge forældre
• Børn med medfødt alkoholskade (FASD/FAS)
•  Forældre, hvor kommunen ønsker en bred tvær-

faglig udredning fx via en forældrekompeten-
ceundersøgelse med tværfaglige anbefalinger. 

•  Forældre som har behov for massiv støtte til 
alt, så som omsorg for barnet og organisering 
og udførelse af de praktiske opgaver i hjemmet 
(økonomi, rengøring, indkøb m.m.)

•  Familier som har været udsat for en traumatisk 
oplevelse (fx dødsfald, ulykke, overgreb) og som 
i en periode har brug for professionel støtte/
behandling.

•  Børnefamilier med rusmiddelrelaterede 
problemer, og som har brug for massiv støtte/
behandling.

• Familier med mistanke om vold mod børn.

Carus tilbyder højt specialiseret behandling med 
udgangspunkt i den nyeste forskning og viden 
inden for småbørnsområdet og familiebehandling. 
Vores personale er alle uddannet og trænet til 
at varetage intensive behandlingsforløb med et 
særligt fokus på professionel behandling, tyde-
lighed og kontinuitet. Vi har en særlig viden og 
kompetencer inden for spædbarns- og småbarns-
området, og bliver løbende uddannet og holder os 
ajour med den nyeste viden inden for området.

Carus tilbyder

•  Tværfaglig helhedsvurdering, undersøgelse af 
forældre- barn samspil, tilknytning og  
forældres refleksive funktion

•  Støtte til samspil og tilknytning 
• Krise- og traumebehandling
• Observationsophold
• Parallelanbringelse (mor/far-barn)
• Forældrekompetence-undersøgelse
•  Undersøgelse af tilknytningsudvikling under 

graviditeten
•  Støtte til tilknytningsudviklingen under gravidi-

teten (vurdering af den prænatale tilknytning)
•  Psykologiske undersøgelser af børn og voksne, 

herunder tilknytning
•  Lægelig undersøgelse af børn, herunder børn 

som i fosterlivet har været eksponeret for rus-
midler og/eller afhængighedsskabende medicin

•  Lægelig undersøgelse af voksne
•  Erfaring i arbejdet med voksne og børn med 

anden etnisk erfaring end dansk.

Carus fysiske rammer

Afdeling Carus har til huse i stuehuset på en 
gammel herregård, med 3 boliger i forskellige 
størrelser, alle med 2 store rum. 

Derudover er der:
•  Et stort fælles landkøkken med spiseplads.
• En tv-stue.
• Et stort legerum.
• Et samtalerum
• Et mindre legerum på 1. sal
• Kontor til administration og ledelse.
• Personalestue

Udenfor er der en stor gammel have, med flere 
hyggekroge, trampolin, bålplads, legeplads med 
sandkasse, gynger og rutchebane, en nyttehave, 
og vi har planer om at bygge et stort drivhus.

I en parcel ca. 200 m fra stuehuset, er der lige-
ledes 2 boliger, 1 mindre bolig på ca. 60 m2 og 1 
større bolig på 110 m2. De 2 boliger i parcellen har 
begge eget køkken og bad og adgang til terrasse 
og have. Parcellen bruges som udslusningsbolig, 
og til familier der ikke har brug for massiv støtte.

Varighed

Vi tilrettelægger både korte intensive observa-
tionsforløb på 1-3 måneder og længere varende 
behandlingsforløb på 3-12 måneder.

”På Carus er der en utrolig rar stemning, 
og vi oplever os som familie inddraget og 

anerkendt, de er super dygtige”.
(Mor til nyfødt)

”Alt hvad personalet skriver om os 
som familie, bliver gennemgået hver 
dag eller når vi har lyst, det er super 
rart, så vi altid ved hvordan det går”. 

(Far til 2 årig)


