Kontakt

Vellinge kommun
235 81 Vellinge
BESÖK Norrevångsgatan 3
TELEFON 040-42 50 00
POST

Familjeteamet

För att göra en ansökan om behandling hos Familjeteamet
vänd dig till Socialtjänstens mottagning, tfn 040-42 50 00.
Familjeteamets verksamhet är i Familjernas Hus Vellinge,
Stortorget 6, 235 31 Vellinge. Ingång från Lilla Torg.

Information 2020

I Familjernas Hus Vellinge finns även öppen förskola, barnavårdscentral
och barnmorskemottagning.

Vi som arbetar i Familjeteamet:
Familjebehandlare: Emma, Gabriella, Josef, Magnus och Robert.
Vi har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.
Mer information om Familjeteamet hittar du på Vellinge.se.

Kvalificerad öppenvårdsbehandling för barn,
unga 0–20 år och deras familjer.
Vellinge.se

#bättreutsiktervellinge

Vellinge.se

Har ni i familjen problem med

Metoder

• Konflikter och bråk
• Gränssättning
• Relationsproblem eller kommunikationssvårigheter
• Utåtagerande beteende och kriminalitet
• Nedstämdhet
• Psykisk ohälsa eller beroendeproblematik
• Skolproblematik

• Individuell föräldrautbildning, utifrån De Otroliga åren, Circle of Security
och Connect för familjehemsföräldrar. Utbildning på 5–10 träffar där vi tillsammans arbetar utifrån olika teman, till exempel upp¬märksamhet, samspel
och gränssättning.
• Marte Meo – en samspelsbehandling med videofilmning för att stärka relationen mellan föräldrar och barn.
• Anknytningsbaserad familjeterapi, ABFT – behandling för familjer med
tonåringar med depression.
• Funktionell familjeterapi, FFT – en behandlingsmetod för familjer med barn
och ungdomar 11–18 år med beteendeproblem.
• Haschavvänjningsprogrammet HAP samt Cannabisprogram för Ungdomar
CPU – för ungdomar med cannabismissbruk. Ges i kombination med familjebehandling.
• Kognitiv Integrerad Behandling vid risk för Barnmisshandel - KIBB. En
manualbaserad KBT behandling för familjer där barn utsatts för eller riskerar
att utsättas för våld i någon form.
• Traumafokuserad behandling-TF-KT för barn/ungdomar och deras föräldrar.
• Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling, IHF – ett behandlingsteam bestående av samordnare, familjebehandlare och ungdomsbehandlare arbetar för
att minska beteendeproblem och förbättra familjefunktioner så att barn och
ungdomar inte ska behöva placeras utanför hemmet.

Vi arbetar utifrån ett familjeperspektiv och vår erfarenhet är att störst förändring uppnås om hela familjen deltar. Vi arbetar främst med relations-,
beteende- och kommunikations-problem inom familjen. Familjeteamet består
av fyra familjebehandlare, två ungdomscoacher och en socionom riktad till
Familjernas Hus.

Vi erbjuder
• Familjesamtal/familjeterapi
• Föräldrastöd/individuell föräldrautbildning
• Nätverksarbete med familj, släkt, skola, sjukvård och andra viktiga personer.
• CAP – barngrupp för barn som lever i en familj där det förekommer beroende, psykisk ohälsa eller våld.
• BIFF – föräldrautbildning för separerade föräldrar.

