STØTTE AF BØRN OG UNGE
MED SÆRLIGE BEHOV I
EGET HJEM
– skaber tryghed for hele familien

TILBUD TIL FAMILIE OG NETVÆRK
Psykiske lidelser og udfordringer
påvirker både barnet/den unge og
den samlede familie i hverdagen.
Som forældre til et barn/en ung med
særlige behov har man ofte brug for
støtte udefra, når barnets/den unges psykiske udfordringer skaber et
komplekst støttebehov. Vi tilbyder
en helhedsorienteret, målrettet og
individuelt tilpasset indsats, der tager udgangspunkt i et ønske om, at
familien holdes samlet. Målet med
indsatsen er, at I på trods af jeres
barns/unges psykiske udfordringer
sikres en hensigtsmæssig familierelation og livskvalitet i familielivet.
Som forældre til et barn/en ung med
særlige behov har I mulighed for at
få professionel støtte af et specialiseret team. Det er kommunen eller
regionen, der efter en vurdering bevilger forløbet/indsatsen.
STØTTE I HJEMMET
Det Sundhedsfaglige Børneteam
tilbyder og leverer støtte af børn og
unge med særlige behov, herunder
psykisk sygdom og psykiske udfordringer. Vi yder støtten i hjemmet,
således jeres barn/unge kan blive i
sit lokale og trygge miljø. Det er vores erfaring, at det har en stor positiv indvirkning på forløbet, at I som

familien har mulighed for at opretholde en hensigtsmæssig hverdag
sammen.
EN TRYG LØSNING
Vi sikrer tryghed, støtte og kontinuitet omkring opgaven, således både
jeres barn/unge og I oplever, at indsatsen forløber på den mest hensigtsmæssige måde. Vi agerer den
støttende og korrigerende indsats
overfor jeres barn/unge, da det er afgørende for den relation, vi sammen
opbygger i forløbet.
Vi sammensætter et fast team af
veluddannede medarbejdere, der
alle har erfaring med de særlige
vilkår, der er gældende i komplekse
støtteopgaver. Vi sørger for kendte
afløsere i forbindelse med ferie og
sygdom i det enkelte team. I det
daglige er det altid muligt at sparre
og rådføre sig med Det Sundhedsfaglige Børneteams ledelse. Vi sørger for daglig mulighed for intern
supervision til vores medarbejdere,
så de altid er klædt på til at løfte opgaven.
Vi ved godt, at vi vil være et nyt element i jeres hjem, men vi er frem for
alt en professionel støtte. Vi gør os
umage for, at jeres barn/unge og I

oplever størst mulig støtte og tryghed ved vores tilstedeværelse.
FORSKELLIGE OPGAVER
Vi er der, når barnet/den unge har
overskud til at indgå i en relation og
dialog med os. Det kan blandt andet
være børn/unge med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psykiske/ fysiske diagnoser
ADHD
Autisme
Selvskadende adfærd
Anoreksi
Sociale fobier og angst
Mistrivsel
Skolevægring
Tvangsbaserede handlinger
Social angst
Konfliktsøgende adfærd

Vi varetager forskelligartede, komplekse opgaver, og yder blandt andet:
•
•
•
•

Realtionsarbejde
Forældrevejledning
Aflastningsopgaver
Ledsagelsesordninger

Det kan f.eks. dreje sig om:

•

Inklusion i lokalområdet

•

Stabil voksenkontakt og positiv
spejling

•

Støtte af jer forældre i at skabe
struktur i jeres barns/unges
hverdag

•

Støtte af jer forældre i at genetablere forældrerollen

•

Skabe struktur i en kaotisk
hverdag

•

Afhjælpe skolevægring

•

Måltidsstøtte med afsæt i den
behandling, der er ordineret fra
afdelingen

•

Støtte af jer forældre i at skabe
en bedre kontakt og relation til
jeres barn/unge

•

Styrke selvtilliden og selvværdet hos jeres barn/unge

•

Give jeres barn/ unge mulighed
for at opnå bedst mulig grad af
selvforsørgelse i voksenlivet

•

Undgå anbringelser

•

Give jeres barn/unge mulighed
for uddannelse på alle skoleniveauer

Det Sundhedsfaglige Børneteam er en landsdækkende sygeplejevirksomhed, der tilbyder professionel støtte til børn og unge med særlige behov
i barnets/den unges eget hjem – herunder komplekse opgaver omkring
sårbare børn og unge.
Siden virksomhedens opstart i 2009 har fokus udelukkende været på at
skabe de bedste betingelser for børn, unge og deres familier.
Da Det Sundhedsfaglige Børneteam startede i 2009 var fokus på de børn,
der havde behov for støtte på grund af fysiske vanskeligheder. Vi har siden
erfaret, at det er lige så stort behov for støtte til børn og unge med psykiske udfordringer. Derfor har vi siden 2018 også haft tilbud til disse børn og
unge og deres familier.

TRYGHED OG LIVSKVALITET

”

”Vores mål for støtten af jeres barn/
unge er at skabe en tryghed, der gør, at I
som familie kan leve det familieliv, I ønsker - også med de betingelser der følger med at have en psykisk lidelse eller
udfordring.

VIL DU VIDE MERE?
Du kan læse mere om Det Sundhedsfaglige Børneteam og
vores tilbud på vores:
•
•
•

Hjemmeside: www.boerneteam.dk
Facebook: Det Sundhedsfaglige Børneteam
LinkedIn: Det Sundhedsfaglige Børneteam

Det Sundhedsfaglige Børneteam
Biografgade 3, 4. sal
8900 Randers C
CVR: 39 59 91 39
info@boerneteam.dk
Telefon: 2223 6313
www.boerneteam.dk

