Visitation og indsatspakker familiebehandling 0-18 år
Visitationsproces familiebehandling
1) Vurdering i Fordelingsteam af, om familie er inden for målgruppe til
familiebehandling.
Målgruppe

2) Drøftelse af familiens særlige behov mellem leder af Familiebehandlingen,
rådgiver / visitator og evt. familie

Særlige
behov

Indsatser

o
o
o
o

Barnets trivsel og sikkerhed
Relevante beskyttelses- og risikofaktorer
Forældrenes indsigt og motivation
Forventet omfang
Visitation til pakke med timetal

3) Visitation til pakke med timetal

Behandlingsplan

o Pakkens timetal er en ramme, så den løbende indsats er fleksibel ift. behov.
o Pakken vurderes på opfølgningsmøder med myndighed og familie for at sikre bevægelse op og ned af indsatstrappen i takt med,
at familien udvikler kompetencer.

Pakker i Familiehuset Bisgaard 2017, baseret på tværfagligt samarbejde med pædagog som tovholder

Møder, kørsel m.v.
Skriftlig
dokumentation,
herunder
statusrapporter

Døgn 179
Mdr. kr. 5445

3 timer pr. uge

Møder, kørsel m.v.
Familiebehandling
hjemme og på
Bisgaard

Skriftlig
dokumentation,
herunder
statusrapporter

Døgn kr. 388

Mdr. kr. 11.802

5 - 8 timer pr. uge

Møder, kørsel m.v.
Familiebehandling
hjemme og på
Bisgaard

Skriftlig
dokumentation,
herunder
statusrapporter

9 - 14 timer pr. uge

Møder, kørsel m.v.
Familiebehandling
hjemme og på
Bisgaard

Døgn kr. 686
Mdr. kr. 20.866

Ydelseskatalog; beskriver specifikke indsatser
o
o
o
o

Rene psykolog forløb afregnes med timepris på kr.575,PMTO Individuelt forløb på 26 uger afregnes til fast pris kr.41.000,PMTO gruppe forløb på 14 uger afregnes til fast pris kr.25.000,Samspilsundersøgelse afregnes til fast timepris kr.

Skriftlig
dokumentation,
herunder
statusrapporter

Møder, kørsel m.v.

15 - 21 timer pr. uge

Familiebehandling
hjemme og på
Bisgaard

Skriftlig
dokumentation,
herunder udredning
og statusrapporter

Døgn kr. 1.075

Døgn kr. 2.687

Mdr. kr. 32698

Mdr. kr. 81.730

Op til 45 timer pr. uge

Familiebehandling
hjemme og på
Bisgaard

Ungerådgivningen - familiebehandling unge 12- 18

Målgruppe:

Unge 12-18 år med forældre og søskende

Visitation:

Henvisning sendes til leder af Ungerådgivningen. Henvisning består af handleplan for forløbet. På opstartsmøde
deltager myndighedsrådgiver med familien + behandlere fra Ungerådgivningen. På opstartsmødes konkretiseres
behandlingsforløbet.

Tilbud:

Samtalebaseret tilbud, hvor strukturerede planlagte samtaler foregår i Ungerådgivningen under ledelse af
henholdsvis 1 og 2 behandlere.

Pakke A:

Henvist barn + forældre evt. søskende uden egen handleplan. Tilbuddet kan omfatte fraskilte forældre og ny familie
§ 52.3.3
Der deltager 2 behandlere fra Ungerådgivningen. Ugen efter opstartsmøde med deltagelse af myndighedsrådgiver +
familie tilbydes 1. familiesamtale. Herefter samlet familiesamtale hver 2. uge. Ved behov individuelle samtaler i
mellemliggende uger. Skriftlige statusvurderinger udarbejdes.
Takst kr. 7000 pr. måned

Pakke B:

Forældre uden barn henvises – evt. med ønske om inddragelse af barnet på sigt eller barn henvises uden forældre
med henblik på senere inddragelse. Tilbud som i pakke A.
1 behandler tilknyttes.
Takst 50% kr. 3500 pr. måned

Pakke C:

Henvisninger jf. § 11.3 med afgrænset problemstilling. 1 behandler tilknyttes. Takst 50% kr. 3500 pr. måned.
Ved henvisning jf. § 11.3 kan der ske yderligere reduktion i taksten, såfremt der ikke skal laves statusvurderinger.

Pakke D:

Familiebehandling som indsats under anbringelse i forbindelse med hjemgivelse eller som tilbud til familieplejer, kan
aftales med leder af Ungerådgivningen.

Alle pakker indeholder deltagelse i netværksmøder og andre relevante møder eksempelvis skole/psykiatrien. Løbende dialog med rådgiver.

Henvist barn +
forældre evt.
søskende uden
egen
handleplan.
§ 52.3.3

Pakke A - Kr. 7.000

Forældre uden
barn

Pakke B - Kr. 3.500

§ 11.3 afgrænset
problemstilling.
Uden
statusvurdering

Pakke D - Kr. 3.000

Flexibel
familiebehandling efter aftale
med
Ungerådgivning
en fx. under
anbringelse
eller som tilbud
til familiepleje

Pakke E - Kr. ?

§ 11.3 afgrænset
problemstilling

Pakke C - Kr. 3.500

Pakker i Ungerådgivningen 2017

