
Familier og spiseforstyrrelser er en afdeling på Holmstrupgård, som tilbyder 
en indsats, der med udgangspunkt i den unges behandling af spiseforstyrrelsen, 
arbejder med den enkelte families behov for udvikling til et normaliseret 
familieliv. Igennem arbejdet med familien, ønsker vi at skabe større forståelse for 
familiedynamikken og ændre uhensigtsmæssige rutiner og handlemønstre.

Familier og spiseforstyrrelser
- for unge der har en spiseforstyrrelse og deres familier

Familier og Spiseforstyrrelser
- Holmstrupgård
Runetoften 14, 1. sal
8210 Aarhus V



Formålet er 

• at familierne får normaliseret hverdagen, fx ved at forældre kan komme 
tilbage på arbejde, hvis de har været frikøbt, at der er tid og rum til at 
være sammen med venner og familie, at forældre kan have egne 
interesser, at give evt. søskende plads og opmærksomhed. 

• at den unge får udviklet sine kompetencer. At den unge får genetableret 
et ungdomsliv, finder eller genfinder interesser, kan være under 
uddannelse eller i arbejde, mærke egne følelser. At den unges 
spiseforstyrrede tanker formindskes.

• at familierne får større forståelse for familiedynamikken og der igennem 
udvikler hensigtsmæssige rutiner og handlemønstre.

Målgruppe

• Familier med unge der har en spiseforstyrrelse
• Familier med unge der, udover en spiseforstyrrelse, kan have andre psykiske 

vanskeligheder
• Unge i alderen 14 til 18 år
• Familier med unge, der bor hjemme

Ud fra individuelle vurderinger kan familier med unge fra 18 til 23 år også 
blive tilknyttet tilbuddet. Det samme gælder, hvis unge under 14 år skal ind i 
tilbuddet. Der kan evt. etableres en gruppe, hvis der er flere under 14 år.  

Det forventes, at der er lavet aftaler omkring behandling af den somatiske del 
af spiseforstyrrelsen f.eks.:

• Rutinemæssigt vejninger hos egen læge
• At der bliver taget de nødvendige blodprøver
• At aktivitetsniveauet  er tilpasset vægt
• At der er lavet en kostplan i samarbejde med en diætist
• At der er en læge, der følger den unge

Det forventes, at den unge ikke er akut undervægtig.
Det forventes, at der er lavet aftaler omkring den unges skole/beskæftigelse.



Hvad forventer vi af den unge?

• At du er interesseret i, at der skal ske forandringer i dit liv
• At du møder op og overholder de aftaler, vi har indgået
• At du gerne vil samarbejde med medarbejderne
• At du ønsker at indgå i sociale sammenhænge med øvrige unge

Hvad forventer vi af forældrene?

• At I er interesserede i at jeres ”ung” får bedre mulighed for at klare en hverdag
• At I ønsker at der skal ske forandringer i eget og familiens liv
• At I vil møde op til samtaler og møder med den unge og medarbejderne.
• At I vil indgå i samtalegruppe med andre forældre i samme situation

Familieindsats:

Udviklingsforløbet mod at normalisere familielivet og derved støtte den unge til at 
arbejde sig ud af sin spiseforstyrrelse indeholder:

• Familiesamtaler med far, mor og evt. søskende som indeholder systematisk 
arbejde med de udviklingspunkter, der kan føre frem til et normaliseret 
familieliv og afklaring af familiens ressourcer og muligheder i netværk. Der er 
ugentligt opfølgning på arbejdet i familien.

• Ungeindsats for dels at afdække den unges forståelse for og adfærdsmønstre 
omkring spiseforstyrrelsen, og dels for at afklare den unges ressourcer. I 
opstarten iværksættes en særlig indsats i forhold til at etablere en god kontakt 
til den unge. 

• Forældresamtaler efter behov med mor og far, hvor forældrene har mulighed for 
at arbejde med de udfordringer og følelser der er forbundet med at være 
pårørende og forældre til et barn med en spiseforstyrrelse.

• Ungegruppe to gange om måneden. Gruppen er for at give den unge mulighed 
for at drøfte og dele følelser omkring det at være en del af et behandlingsforløb 
og andre emner i forbindelse med at have en spiseforstyrrelse med andre, der 
er i samme situation.

• Forældregruppe ca. hver anden måned. Grupperne giver forældrene mulighed 
for at dele tanker og følelser med andre forældre, der har en ung med en 
spiseforstyrrelse.



Kontaktinfo

Familier og Spiseforstyrrelser Runetoften 14, 1. sal, 8210 Aarhus V

Kontor: 78 47 87 50 Louise Johnsen: 21 15 29 50

Ivan Sloth, 
Afd. leder: 

20 55 50 04 
78 47 87 54

Ketty Bach, 
Afd. Psykolog:

20 44 31 27

Pia Vibe Larsen: 51 43 91 10 Maria Dreyer: 21 84 93 50

Rene V. Nielsen: 21 15 09 33 Line Pyndt: 21 18 55 92

Rikke Adamsen: 24 80 30 59 Rikke Kimie: 21 20 94 90

Malene Hjortshøj: 30 46 95 02 Nicolaj Lundgren: 30 47 03 61

Marie Kirk: 61 15 07 11

Visitationsmøde

Indskrivning
Opstarts eller Netværksmøde

Familieindsats

Familieindsats
Unge-samtalegruppe

Forældre-samtalegruppe

Udskrivning

Opfølgningsmøde / Netværksmøde

Familieindsats
Unge-samtalegruppe

Forældre-samtalegruppe

Opfølgningsmøde / Netværksmøde

Familieindsats
Unge-samtalegruppe

Forældre-samtalegruppe

Opfølgningsmøde / Netværksmøde


