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På Familjebehandling arbetar 23 personer i olika åldrar och med
olika erfarenhet och utbildning.
Kontor, samtalsrum och behandlingslägenhet finns beläget på
Kapellgatan i centrala Jönköping.
Varje år träffar vi ca 300 familjer från Jönköpings kommun.
Barnets socialsekreterare kontaktar Familjebehandling och deltar
sedan under inskrivning, uppföljning och avslutning av behandlingsinsatsen.

Fr.v. Sanja Tafra, Annalena Bälter, Peter Levin, Helena Johansson, Jessica Strand, Märta Wändal,
Björn Bergman, Eva Jonsson, Amir Malaki, Susanne Johansson, Björn Elm, Sara Modig, Ewa Wiman, Andreas Andersson, Inger Reuterland-Persson, Inger Johansson, Monica Stenholm, Marita
Fredriksson. Sittande: Sektionschef Ann Grabow.
Saknas på bild: Susanne Dahlgren, Ulf Sundberg.

Kontakta oss

Du når Familjebehandling och din familjebehandlare via kommunens växel,
036-10 50 00.
Adress:
Familjebehandling
Kapellgatan 2
Plan 2
551 89 Jönköping

Sektionschef:
Ann Grabow
Tel: 036-10 75 56
Mobil: 070-277 51 59

Socialtjänsten, Jönköpings kommun. AJ. Gruppfoto: Marc Sommarstråle. Tryck: ARK-tryckaren. April 2007.
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Familjebehandling

i Jönköpings kommun

Vad är Familjebehandling?

Hur arbetar Familjebehandling?

För vem?

Alla berörs!

Familjebehandling finns till för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-15
år, och är ett stöd till föräldrar som har bekymmer i föräldraskapet.

Vår grundsyn är att familjen är ett system där alla påverkar varandra. Problem i
familjen berör alla familjemedlemmar. Familjebehandlings arbete involverar därför ofta hela familjen, och förutsätter delaktighet och samarbete med familjen.

Familjebehandling är en del av socialtjänstens öppenvård i Jönköpings kommun, och arbetar på uppdrag av socialsekreterarna i barn och ungdomsgrupperna. Uppdraget kan bestå i att arbeta för att undvika ett omhändertagande
av den unge.

Var och när träffas vi?
Vi träffar familjen i våra lokaler på Kapellgatan eller hemma hos familjen. Ibland
kan även sociala aktiviteter ingå som en del av behandlingen. Träffarna sker på
vardagar, vanligtvis på dagtid men ibland även på kvällstid.

Många av föräldrarna vi träffar kan uppleva:
-

stor oro för sitt barn eller ungdom.

Hur länge?

-

stora svårigheter att räcka till som förälder.

-

uppgivenhet över att barnen inte lyder eller lyssnar på dem.

Hur länge en familj behöver stöd varierar givetvis. Vanligtvis pågår en insats
omkring sex månader, men kan också vara kortare.

Vi möter också familjer där barn och ungdomar behöver stöd då de t.ex. har
upplevt våld i familjen, har ett destruktivt och impulsstyrt beteende eller har
stora problem i skolan.

Vad kan göra skillnad?
Familjebehandling arbetar tillsammans med familjen för att en varaktig förändring ska ske. Målet med behandlingen kan vara att:
-

familjen ska kunna kommunicera och komma överens.

-

föräldrarna ska hitta nya strategier för att möta sitt barns behov.

-

föräldrarna ska finna glädjen i föräldraskapet.

-

barn ska få bearbeta svåra upplevelser.

-

familjen ska finna en tydlig struktur, samspel och rollfördelning.

-

barn, ungdomar och föräldrar ska stärkas i impuls- och konflikthantering.

Förändringsarbetet har alltid sin utgångspunkt i barnets behov.

Kostnad
Insatserna är alltid kostnadsfria för klienten, och ges som bistånd genom
socialsekreterare.

Våra metoder
Vi har inom arbetsgruppen ett flertal olika metoder att tillgå:
Familjesamtal/Föräldrasamtal/Individuella samtal
Nätverksträffar – vi samlar de personer som är viktiga för barnet/ungdomen i syfte att finna positiva lösningar och resurser för denne.
Marte Meo – samspels- och kommunikationsträning med hjälp av videofilmning där förälderns förmågor lyfts fram och förstärks utifrån barnets
behov.
Trappan – krissamtalsmodell för att stödja barn som upplevt familjevåld.
rePulse – inlärningsmetod för att lära sig självkontroll och självinsikt.
Vitalia – intensiv samspelsbehandling i vardagsmiljö. För föräldrar med
barn 0 – 6 år.
Intensivt familjearbete – vid större oro kan stödet till familjen under en
kortare tid utökas till flera gånger i veckan.
Samtalsgrupper - för barn och föräldrar med olika inriktningar.
Miljöpedagogiskt arbete - vi finns med familjen i vardagssituationer för att
stödja samspel och relationer.
Ofta kan flera metoder användas samtidigt och i kombination.

