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VITA´s værdisæt

Respekt - for vores samarbejdspartnere, 
brugerne og den enkelte medarbejder i 
organisationen. 
Udvikling - en stadig udvikling 
og evaluering af projekter og 
arbejdsmetoder og af den enkelte 
medarbejders kompetencer. 
Kvalitet - grundighed og ansvarlighed i 
arbejdet. 
Omsorg - empati og involvering i 
brugerne og en ansvarlig og omsorgsfuld 
personalepolitik.
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C E N T E R  F O R  S O C I A L T  A R B E J D E

Denne måneds 

tema:

Næste måneds tema:
Forældreevneundersøgelse

VITA kan også hjælpe jer med familierådgivning …
… når du og dine kolleger eksempelvis sidder med en opgave, I ikke umiddelbart 
kan løse inden for egne rammer. Måske på grund af tidspres, måske fordi I trænger 
til at få friske øjne på sagen, eller fordi I lige præcis i denne sag mangler en person 
med helt specielle kompetencer.

Du finder vores telefonnummer til venstre på siden – og du kan roligt ringe. 
Den indledende telefonsamtale er altid gratis. Det samme gælder et eventuelt 
opfølgende besøg af en af VITA’s medarbejdere, der sikrer en klar definition af 
opgaven.

Fonden Vita – center for socialt arbejde råder over et erfarent og kompetent 
konsulentkorps, der inden for et bredt spektrum af socialt arbejde både virker som 
rådgivere og tilbyder konkrete løsninger

Er du blevet interesseret i at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig og dine 
kolleger i arbejdet med at støtte og rådgive familier, der trænger til at blive mødt i 
øjenhøjde – af nye, friske øjne? Så ring til:

Afdelingsleder i Århus, Leif Krabbe telefon 8625 7077

Afdelingsleder i Åbenrå, Esbjerg og Kolding, Thomas Hansen telefon 7552 7044

I øvrigt henvises til Fonden VITA - center for socialt arbejdes  
hjemmeside www.vita-csa.dk

Familiebehandling -
Familieterapi 
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”At få den enkelte til at se sine egne og de andre 
familiemedlemmers ressourcer er en vigtig del 
af behandlingen – det er med til at give fami-
lien håb for forandring.”

”Hun har betydet alt”
Så kort og præcist udtrykker en familie deres 
oplevelse af samarbejdet med en af familie-
terapeuterne fra vores netværk. 

”Hun er aldrig nedladende, men møder os li-
geværdigt, og så er hun god til at få det bedste 
ud af tingene, som de er – god til at se mulig-
heder.” 

Sønnen, der lider af ADHD og er mentalt re-
tarderet, blev fjernet fra moderen kort efter 
fødslen. Han kom i familiepleje og siden på 
døgninstitution på grund af voldsom adfærd. 
Men efter intensivt arbejde med en terapeut 
er han nu flyttet hjem – og familien samlet i 
en harmonisk og rolig hverdag.

”Terapeuten har troet på os og hjulpet os med 
at tro på os selv, hjulpet os til at se vores styrker 
og svagheder. Og så er hun kommet med nogle 
helt konkrete forslag til, hvordan vi bedre kla-
rer hverdagen med en dreng som vores - f.eks. 
hvordan man faktisk giver tryghed ved at turde 
sige fra. Jeg synes, vi er beviset på, at hvis man 
samarbejder, så kan alt lade sig gøre.”

Familiebehandling i VITA-regi
Vores mål med familiebehandling og familie-
terapi er ikke mindst at genoprette familiens 
normale hierarki og sørge for, at der bliver 
skabt en positiv forandring i familien.

Ofte indledes selve behandlingen med, at 
en af terapeuterne i vores netværk tager på 
et hjemmebesøg for at observere mønstre, 
relationer og dysfunktioner. Dernæst består 
behandlingen af samtaler/terapi med foræl-
drene – men også børnene kan deltage, hvor 
det skønnes hensigtsmæssigt.

Familiebehandlerne giver konkret vejledning 
i pædagogik og opdragelse, og læringen 
foregår ofte i autentiske og pludseligt opstå-
ede ’krisesituationer’.
Det er learning by doing, der giver foræl-
drene indsigt i, hvilke mønstre og vaner der 
forårsager familiens vanskeligheder. Foræl-
drene støttes i at ændre denne adfærd, og 
sammen arbejder man sig dermed hen mod 
det overordnede mål: at få forældrene til at 
påtage sig ansvar og omsorg for børnene. 

I Fonden VITA – center for socialt arbejde 
har vi stor erfaring med at tilbyde kom-
muner rådgivning og konsulentstøtte i 
forbindelse med familiebehandling/fami-
lieterapi.
Det sker blandt andet gennem et stærkt 
netværk af familieterapeuter.
Vi ser her nærmere på, hvordan vores net-
værk af terapeuter helt konkret arbejder, 
og så spørger vi en familie, hvordan den 
har oplevet samarbejdet med en af vores 
familieterapeuter.

Vi spørger eksperterne
Som det gælder ved alle vores tilbud og akti-
viteter, gør vi os i forbindelse familiebehand-
ling/familieterapi stor umage med at tilrette-
lægge og gennemføre tilbuddene på et højt 
fagligt niveau. Og vi er meget bevidste om, 
at det ikke er nok, at tilbuddene i teorien er 
optimale – de skal også fungere i praksis. 
Derfor fortsætter vi i dette nyhedsbrev med 
at spørge, hvad de egentlige eksperter på 
området mener om vores konkrete indsats 
og tilbud. Og for os er de praktiske eksperter 
de børn, unge og forældre, som gør brug af 
tilbuddene.

Denne gang taler vi med en familie, der gen-
nem et par år har fået støtte til at håndtere 
hverdagen med et barn, der lider af ADHD 
og desuden er mentalt retarderet.
Men først præsenterer vi dog lige et andet 
uundværligt netværk af eksperter; nemlig de 
professionelle. 

De professionelle eksperter
”Vi arbejder med familier med en dysfunktionel 
funktion, familier der af den ene eller den an-
den grund ofte er i opposition til den gængse 
hjælp i kommunen.”

I forbindelse med familiebehandling/familie-
terapi samarbejder VITA med et kompetent 
netværk af uddannede familieterapeuter.
De har alle en bred erfaring i arbejdet med 
familier, der er ramt af massive problemer, 
og mange af vores terapeuter har også ud-
dannelse og erfaring inden for beslægtede 
områder.

En af dem er Jette Hamborg Christiansen, 
der har arbejdet som børnepsykiatrisk sy-
geplejerske i 19 år, og derigennem har bred 
erfaring med specialpædagogik til børn og 
unge med vanskeligheder inden for især 
autismespektret og ADHD. Hun er uddannet 
familieterapeut og er ikke i tvivl om, hvad det 
allervigtigste i familiebehandlingen er:

”Det handler om at arbejde ud fra et helheds-
syn og om at møde familien, hvor den er. Jeg 
joiner familien, sætter mig i samme båd som 
dem – men tager ansvaret for rorpinden.”

I første omgang spørger vores familietera-
peuter ofte familien, på hvilke områder den 
selv ønsker og vurderer, den har brug for 
hjælp. Ved på denne måde at vise sig lyt-
tende og imødekommende vinder familiete-
rapeuten tillid – og indblik. Det gør det nem-
mere på lidt længere sigt at give familien de 
udfordringer, der også er brug for i en vellyk-
ket familiebehandling.
En behandling, hvor familiens normale hie-
rarki genoprettes, og der skabes en markant 
positiv forandring i familien.
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