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Målgruppe:

• Familier med unge der har selvskadende adfærd

• Familier med unge, der ud over selvskadende adfærd 

kan have andre psykiske vanskeligheder
• Unge i alderen 12-18 år

• Familier med unge, der bor hjemme

Forudsætninger:

• At der er en læge/psykiater, der følger den unge

• At der foretages rutinemæssige aftaler med egen
læge/psykiatrisk afd. vedr. medicinering

• At der er lavet aftaler omkring den unges skole/beskæftigelse

Ud fra individuelle 
vurderinger kan familier 
med unge fra 18 til 23 år 
blive tilknyttet tilbuddet. 
Det samme gælder hvis 

unge under 12 år skal ind i 
tilbuddet. 

Formålet er

at skabe et familiebaseret 
forløb der, med udgangspunkt 

i den unges behandling i forhold 
til selvskadende adfærd, 

arbejder med den enkelte 
families behov for udvikling til 

et normaliseret familieliv

at familien får større 
forståelse for 

familiedynamikken og 
udvikler hensigtsmæssige 
rutiner og handlemønstre

at den unge 
får udviklet sine 

kompetencer, får mindsket 
sine selvskadende tanker, 

og får genetableret
et ungdomsliv 



Familieindsats

Forløbet vil køre over ca. 12 måneder og tager afsæt i den 
enkelte families situation. Udviklingsforløbet mod at 
normalisere familielivet og derved støtte den unge til at 
arbejde sig ud af sin selvskadende adfærd indeholder: 

Familiesamtaler: 
Samtaler 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.

Ungesamtaler: 
Samtale med den unge, som forsøger at afdække den unges 
forståelse for og adfærdsmønstre omkring den selvskadende 
adfærd.

Forældresamtaler: 
Samtale hvor forældrene har mulighed for at arbejde med de 
udfordringer og følelser der er forbundet med at være 
forældre til et barn med en selvskadende adfærd.
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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 samtalegrupper med andre forældre i samme situation.

Herudover er der mulighed for at deltage i 
samtalegrupper, hvor man kan drøfte følelser og 
andre emner med andre i samme situation: 

• Forældregruppe

• Ungegruppe

• Søskendegruppe

Mentorordning
Efter afsluttet behandlingsforløb er 

der mulighed for at få tilknyttet en frivillig 
mentor fra LMS, der kan støtte den unge i at 

kunne tage del i fritidsaktiviteter, hjælpe med 
relationer og genetablere et ungdomsliv.

LMS - Livline 
Der er også mulighed for at gøre brug af LMS’ 
Livline, hvor man kan komme i kontakt med 

forældre til én, som tidligere har været 
selvskadende og få hjælp og 
støtte til det som er svært.  



Kontaktinfo

Ambulant Familiebehandling
FoS/FoSS
Runetoften 14, 1. sal.
8210 Aarhus V

Holmstrupgård, Region Midtjylland og Jysk Børneforsorg, har etableret tilbuddet 
med ambulant familiebehandling, ’Familier og unge med Selvskadende adfærd’. 
Etableringen er sket i samarbejde med Aarhus og Skanderborg kommune, 
Metodecenteret samt LMS (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade) 

Projektet løber over 3 år og er i den periode støttet af VELUX FONDEN

Kontor:                                                             78 47 87 50 Mail:  Ivan.sloth@social.rm.dk

Ivan Sloth,                                                        20 55 50 04 

Afd. leder:                                                        78 47 87 54

Ketty Bach, 

Afd. Psykolog:                                            20 44 31 27

Louise Johnsen:                                              21 15 29 50 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 H. Jacobsen:                  30 46 95 02

Nicolai L.K. Kristensen:                                  30 47 03 61 Marie Kirk:                                                 24 75 64 80

Jonas Høgholm                                               40 18 09 71
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