HVORDAN KAN VI STØTTE
SÅRBARE BØRN OG UNGE SAMMEN?
– livskvalitet på trods af psykisk mistrivsel

TILBUD TIL KOMMUNER
Psykiske lidelser og udfordringer påvirker både barnet/den unge og den
samlede familie i hverdagen. Familierne står ofte uden de nødvendige
ressourcer og kompetencer til at
kunne håndtere deres barns komplekse støttebehov, og relationen
imellem dem risikerer at blive uhensigtsmæssig og svært konfliktfyldt.
Modtager familien og barnet/den
unge ikke den rette støtte, øger det
risikoen for, at de psykiske udfordringer varer ved, eskalerer og følger med videre ind i voksenlivet. Det
er derfor afgørende, at der tilbydes
en helhedsorienteret, målrettet og
individuelt tilpasset indsats til børn
og unge med psykiske udfordringer
samt deres familier.
STØTTE I HJEMMET
Det Sundhedsfaglige Børneteam
tilbyder og leverer støtte til børn og
unge med særlige behov og udfordringer, herunder psykisk sygdom og
mistrivsel. Vi yder støtten i hjemmet,
således barnet/den unge kan blive i
sit lokale og trygge miljø. Det er vores
erfaring, at det har en positiv indvirkning på forløbet, at barnet/den unge
og familien har mulighed for at opretholde en hverdag sammen - en hver-

dag hvor forældre får lov til at være
forældre, mens vi tager hånd om at
støtte barnet/den unge.
FOKUS PÅ HELE FAMILIEN
Det kan lægge et stort pres på familien at have et barn med psykiske
udfordringer. Det kan lægge pres på
arbejdslivet og tilknytningen til arbejdsmarkedet, på parforholdet og
på forholdet til eventuelle søskende.
Vi sikrer en indsats, hvor familien
genfinder balance i hverdagslivet og
genetablere en sund relation til hinanden og eventuelle søskende.
ET TÆT SAMARBEJDE
Der vil være et tæt samarbejde med
både kommunen og/eller afdelingen
samt forældrene omkring opgaven.
I samarbejdet vurderer vi løbende
indsatsen i forhold til den handleplan og behandlingsplan, der foreligger. Fokuspunkter for indsatsen
kan ændres i takt med, at behovet
for støtte ændrer sig, og vi evaluerer
derfor undervejs på, om der er brug
for, at vi regulerer indsatsen. På den
måde sikrer vi, at forløbet er individuelt og målrettet barnet/den unge.

EN TRYG LØSNING
Vi sikrer tryghed, støtte og kontinuitet omkring opgaven, således
barnet/den unge og familien oplever, at indsatsen forløber på den
mest hensigtsmæssige måde. Vi
agerer den støttende og korrigerende indsats i hjemmet, således hele
familien oplever at blive styrket af
støtten.

•

Selvskadende adfærd

•

Anoreksi

•

Sociale fobier og angst

•

Tvangsbaserede handlinger

•

Konfliktsøgende adfærd

•

Mistrivsel

•

Skolevægring

Vi sammensætter et fast team af
veluddannede medarbejdere, og
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 supervision af
vores medarbejdere, så de altid er
klædt på til at løfte opgaven.

•

Ressourcesvage forældre

Vi varetager derfor forskelligartede
komplekse opgaver hos sårbare
børn og unge. Vi yder blandt andet:
•

Relationsarbejde

•

Forældrevejledning

•

Aflastningsopgaver

•

Ledsagelsesordninger

FORSKELLIGE TYPER OPGAVER
Vi er der, når barnet/den unge har
overskud til at indgå i en relation
og dialog med os. Det f.eks. være
børn/unge med:
•

Psykiske sygdomme

•

ADHD

•

Autisme
LÆS MEGET MERE OM VORES TILBUD PÅ VORES HJEMMESIDE
WWW.BOERNETEAM.DK

Støtte i hjemmet kan f.eks. dreje sig om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inklusion af barnet/den unge i lokalområdet
Positiv spejling for barnet/den unge
Støtte forældre i at skabe struktur i barnets/den unges
hverdag
Afhjælpe skolevægring
Måltidsstøtte med afsæt i den behandling, der er ordineret
fra afdelingen
Støtte forældre i at genetablere rollen som forældre
Støtte forældre i at skabe en bedre kontakt og relation til
barnet/den unge
Styrke selvtilliden hos barnet/den unge
Give barnet/den unge mulighed for at opnå bedst mulig
grad af selvforsørgelse i voksenlivet
Styrke pressede forældre ved hjælp af aflastning
Undgå anbringelse
Sikre en god og sund udvikling af barnet/den unge
Give forældre redskaber til at støtte barnet/den unge og
skabe struktur
Sikre en stabil voksenkontakt, som skaber positiv ballast
Give barnet/den unge mulighed for uddannelse på alle
skoleniveauer

Det Sundhedsfaglige Børneteams støttetilbud bevilges efter:
Servicelovens §11, §41, §44, §45, §52, §52.3.2 §52.3.3 og
§52.3.9
Læs mere om de enkelte ydelser på vores hjemmeside:
www.boerneteam.dk.

VI GØR DET LETTERE
Det Sundhedsfaglige Børneteam er
en landsdækkende sygeplejevirksomhed, der tilbyder professionel
støtte til børn og unge med særlige
behov og udfordringer i barnets/den
unges eget hjem – herunder komplekse opgaver omkring sårbare
børn og unge.
Vi dækker opgaver fra én times varighed og op til fulde døgn i både
korte og lange forløb. Vi følger og
støtter barnet/den unge, hvis det
skal i institution/skole eller deltage
i fritidsaktivitet.

”

Vores opgave er lykkedes, når vi har
banet vejen til egenomsorg for den
enkelte eller familien.
Vores omdrejningspunkt er altid, at
vi som mennesker skal søge hen
imod at kunne stå på egne ben, men
det kan i en periode kræve lidt professionel hjælp. Her kan vi hjælpe.

”Vores mål for støtten af barnet/den
unge er at skabe en tryghed, der gør, at
familien kan leve det familieliv, de ønsker - også med de betingelser der følger med at have et barn/en ung med en
psykisk lidelse eller udfordring.

VIL I VIDE MERE?
I 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

