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At man, naar det i Sandhed skal lykkes en 
at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, 

først og fremmest maa passe paa at finde ham 
der, hvor han er, og begynde der

 Søren Kierkegaard



Curam tilbyder familiebehandling, som 

alternativ til anbringelse med udgangspunkt i 

det J. Bowlby betegner, som en tryg base og 

D. Winnicott betegner, som ”Good enough 

childhood”.

I Curam ønsker vi at levere en helhedsorien-

teret indsats med perspektiv, kvalitet og med 

barnet, den unge eller de voksne i centrum. Vi 

arbejder tværfagligt med udgangspunkt i aner-

kendte metoder og tilgange. Vi er bevidste om, 

at forandringer forudsætter en professionel 

og autentisk relation til de borgere, vi samar-

bejder med. Et meget centralt udgangspunkt 

i vores tilgang er, at vi som professionelle i 

høj grad påtager os ansvaret for, at relationen 

lykkes. Vi ønsker at træde i karakter, og tager 

det fulde ansvar, hvis ikke det lykkes. 

FATA’S MÅLGRUPPE:

•  Sårbare familier med småbørn

•  Forældre med manglende forældre- 

kompetencer

•  Forældre der har brug for massiv støtte og 

oplæring i forhold til at sikre deres barns 

tryghed og udvikling

•  Forældre der har brug for støtte til at læse 

deres barns signaler og til regulering af 

både dem selv og deres barn

•  Forældre der har brug for støtte til at skabe 

en tryg og struktureret hverdag, der tager 

udgangsbehov i deres barns behov

•  Forældre der mangler mentalisering og 

sensivitet

•  Forældre der har brug for massiv oplæring 

i forældrerollen

•  Unge forældre med et sårbart netværk

VÆRDIGRUNDLAG:

1.   Vi tror på, at alle personer har ressourcer 

og styrker.

2.   Vi tror på, at enhver person har ret til at 

blive behandlet individuelt ud fra en særligt 

tilrettelagt og målrettet behandlingstænk-

ning, der tager højde for barnets historie, 

følelsesmæssige samt kognitive forud-

sætninger for at kunne indgå i kontakt og 

relation med sin omverden.

3.   Vi tror på, at voksne, som er autentiske, 

træder i karakter, og som ikke er bange for 

at involvere sig og sætte sig selv i spil, kan 

gøre en forskel.

4.   Vi tror på, at positive forandringer bedst 

skabes i et positivt defineret felt. Vi tager 

altid udgangspunkt i det enkelte menneske 

og lægger vægt på, at alle bliver mødt med 

en forståelse for de vanskeligheder,som 

vedkommende har med sig.

METODER OG TILGANGE:

• Traumebehandling

• Spædbarnsterapi

• Genogram (familiestamtræ)

•  NBO (Newborn Behavioral Observations)

•  PC-ERA (The Parent-Child Early  

Relational Assessment)

• Prænatal tilknytning

•  Fokus på Kari Killéns 7 forældrefunktioner

• Care index (video-analyse af samspil)

•  MBT (Mentaliseringsbaseret terapi)

•  Fokus på tilknytning, sensitivitet og  

regulering

• ADL- Almindelig Daglig Levevis

• ADBB- Alarm Distress Baby scale

•  Forældrekompetenceundersøgelse (tilkøb)

•  Tilknytningsundersøgelse (tilkøb)

Hos Curam arbejder vi med det udgangspunkt, 

at indsatsen skal give mening, og at menings-

skabelse er en fælles proces, hvor aktørerne 

relationelt skaber sammenhæng mellem de 

handlinger, der sker omkring dem, og derigen-

nem når frem til nogle forståelige billeder, der 

fungerer som udgangspunktet for efterfølgen-

de koordinerede handlinger. Vi ønsker, at hvis 

vi ikke formår at skabe et forståeligt billede af 

vores indsats, så vil vi ofte anbefale, at sam-

arbejdet ophører, da vi ikke ønsker at ”spilde” 

borgerens tid, da de har fortjent bedre. Indsat-

sen skal give mening.

Vi lægger stor vægt på at overholde aftaler 

og at lave tydelige aftaler i forhold til rammen 

omkring indsatsen både i forhold til borgeren 

og kommunen og holder fast i de aftaler,der er 

indskrevet i IP (individuel plan). Vi har en meget 

tæt kontakt til alle involverede parter, og væg-

ter skriftlighed, dokumentation og evaluering 

meget højt. Vi anvender Planner4you til hand-

leplaner, dokumentation og evaluering.

FAGGRUPPER TILKNYTTET FATA:

• Psykologer

• Småbørnskonsulenter

• Familiebehandlere

• Socialrådgivere

• Sundhedsplejerske

• Andre relevante faggrupper

I denne folder kan du læse om Curams tilbud vedrørende
Familiebehandling som alternativ til anbringelse


