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1. Mål- og aldersgruppe 

- Hovedydelse 

Familier og Spiseforstyrrelser (FoS) tilbyder et 12-måneders 

ambulant behandlingsforløb for familier med unge mellem 14 

til 18 år (23 år), der har en spiseforstyrrelse. Som 

udgangspunkt bor de unge hjemme. Forløbet foregår som 

udgangspunkt i den unges hjem. Der er mulighed for at 

forlænge forløbet.   

 

FOS har fysisk adresse:  

Runetoften 14, 1.sal, 8210 Aarhus V 

 

Normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske, 

adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder. 

Målgruppe omfatter: 

 

 Familier med unge, der har en spiseforstyrrelse 

 Familier med unge, der udover en spiseforstyrrelse, 

kan have andre psykiske vanskeligheder 

 

2. Lovgrundlag Bevillingsgrundlaget er Lov om social service § 52, stk. 3. 

 

3. Kerneydelse 

 

Der arbejdes ud fra en forståelse af, at familien er det 

primære system og ved at påvirke familiedynamikken, 

familiens adfærd og interne relationer gives familien 

mulighed for at reorganisere sig som en helende og ”normal” 

familie. 

 

Der arbejdes også ud fra forståelsen af, at den unge som en 

del af systemet i samarbejde med familien får større 

forståelse for spiseforstyrrelsen og derved motivation til at 

arbejde sig ud af spiseforstyrrelsen, samtidig med, at den 

unge får genetableret et ungdomsliv. 

 

Formålet igennem arbejdet med familien er at skabe større 

forståelse for familiedynamikken og ændre 

uhensigtsmæssige rutiner og handlemønstre. Forløbet vil 
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køre over ca. 12 måneder og planlægges i samarbejde med 

familien ud fra de givne rammer. 

 

Vedrørende samarbejde med myndighed: 

 

 1 indskrivningsmøde, med afklaring af opgave og 

forventninger 

 1 opfølgningsmøde, indeholdende 1 individuel plan  

 3 opfølgningsmøder, indeholdende 1 individuel plan 

og statusbeskrivelse 

 1 udskrivningsmøde, indeholdende 1 individuel plan 

og et udskrivningsbrev 

 Løbende orientering om uforudsete hændelser 

 Løbende evaluering af indsatsens omfang. 

 

Vedrørende samarbejde med familie/netværk: 

 

 Forbesøg 

 Indskrivningsmøde 

 Løbende kontakt mellem forældre og kontaktperson, 

herunder forældre- og familiesamtaler 

 Fastlagte forældresamtaler med 1 medarbejder 

Aftaler om støtte og planlægning i forhold til 

weekender og ferier 

 Deltagelse i ovenstående samarbejdsmøder med 

myndigheder. 

 

Vedrørende samarbejde med eksterne samarbejdspartnere: 

 

 Samarbejde med Center for Spiseforstyrrelser og/eller 

andre institutioner i forbindelse med overgange. 

 Samarbejde med lærere på egen skole. 

 

4. Takststruktur  

 

Der er mulighed for indskrivning på et takstniveau: 

 

Takstniveau: kr. 677,- pr døgn (P/L 2019) 

 

Når man er indskrevet i FoS, er søskendecafé inkluderet. 

 

5. Afdelinger og pladser  Målgruppen placeres på følgende: 

Familier og Spiseforstyrrelser  

Der er i alt 16 ambulante behandlingspladser. Behandling 

foregår i hjemmet. Kontakt: 7847 8754. 

 

6a. Yderligere tilbud 

 

Støttende samtaler til forældre kr. 691,-/timen og 

406,-/timen for kørsel + kørselsgodtgørelse (P/L 2019). 

Det er muligt at købe terapeutiske samtaler til forældrene før 

og efterbehandlingsforløb. Typisk samtaleforløb på 10 timer.  

6b. Yderligere tilbud Konsulentbistand, Undervisning, Supervision 

Kr. 1035,- og 406,-/timen for kørsel + 

kørselsgodtgørelse (P/L 2019) 

Der er mulighed for at købe konsulentbistand, undervisning 



 

 

 

eller supervision, udenfor normal indskrivning. 

 

6c. Yderligere tilbud Aflastning i dagtimerne på hverdage kr. 406,-/timen  

Med mulighed for støtte til måltider. 

I tidsrummet 8.30 til 15.00 er der mulighed for tilkøb af 

aflastning, som foregår med base i lokaler i FOS (Runetoften 

14, 8210 Aarhus V). Minimum 2 timer/ugen. 

 

Evt. vil aflastningen kunne kombineres med indskrivning i 

dagbeskæftigelsestilbud. 

6d. Yderligere tilbud Udgående støtte i hjemmet til måltider. 

Kr. 406,-/timen og 406,-/timen for kørsel + 

kørselsgodtgørelse (P/L 2019). 

I støtten vil indgå tid til forberedelse til måltiderne, 

pædagogisk samvær efter måltider, sparring, koordinering 

og møder med fx Center for Spiseforstyrrelser 

 

Støtten aftales pr. kontrakt, minimum 1 mdr. 

6e. Yderligere tilbud Aktiv Fritid 

Minimum ½ år – kr. 112,-/døgn (P/L 2019). 

Der er mulighed for at købe Holmstrupgårds fritidstilbud. 

Der vil i prisen være mulighed for at tilmelde til 2 

fritidstilbud, herunder ridning i perioderne 1.1-30.6 eller 1.7-

31.12 

 

6f. Yderligere tilbud Aktiv Sommer 

Minimum 6 uger - kr. 112,-/døgn (P/L 2019). Der er 

mulighed for at købe Holmstrupgårds sommertilbud. 

 

 


