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Familiehuset, Sundhedsplejen og Forebyggelse og Tidlig Indsats 

Tilbudsvifte 

Familiehuset, Forebyggelse og Tidlig Indsats (FTI) og Sundhedsplejen har tilsammen en tilbuds-

vifte, som dækker alle niveauer af indsatstrappen. Det vil sige almene tilbud (trin 0), forebyg-

gende/ foregribende indsatser (trin 1-3) og indgribende foranstaltninger (trin 4-7). For overblik 

over organisationens samlede tilbudsvifte, se side 3. 

 

Figur 1: Illustration af indsatstrappen 

 

 

 

Figur 2: organisationsdiagram 
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Organisationen består af 1 leder (aftaleholder), som samtidig er personaleleder for sundhedsple-

jen og 2 afdelingsledere for henholdsvis FTI og Familiehuset.  

 

Medarbejdergruppen på 75 medarbejdere er tværfagligt sammensat og omfatter bl.a. sundheds-

plejersker, psykologer, terapeuter, pædagoger, familiebehandlere, socialrådgivere, lærere og ad-

ministrativt personale.  

 

Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen er fysisk placeret på forskellige matrikler i Grenaa og Allingå-

bro, hvorfra hele kommunen dækkes: 

- FTI ligger på Karen Blixens Vej 1E i Grenaa  

- Familiehuset har 3 afdelinger, som ligger på Markedsplads 6 i Allingåbro og på Gymnasievej 

5 og Åboulevarden 68 i Grenaa  

- Sundhedsplejens kontorer ligger i forbindelse med Familiehusets afdelinger i Allingåbro og 

Grenaa.  

 
Om de enkelte afdelinger 

Forebyggelse og Tidlig Indsats (trin 1-3) 

Forebyggelse og Tidlig Indsats (FTI) henvender sig til børn og unge op til 18 (23) år og deres fami-

lier. Afdelingen varetager de forebyggende indsatser på indsatstrappens trin 1-3, som ikke kræver 

forudgående børnefaglig undersøgelse og visitation.  

Det er åben anonym rådgivning, individuelle samtaler, §11.3-samtaleforløb og forskellige gruppe-

tilbud, herunder skilsmissegrupper, BRUS og Social Færdighedstræning (SFT). Derudover varetager 

FTI støttekontaktpersons-ordningen til børn, unge og familier, som er en visiteret ydelse på ind-

satstrappens trin 4. 

FTI har en fremskudt rådgiverfunktion (Fremskudt Indsats), som varetager de tidlige og forebyg-

gende indsatser i samarbejde med almenområdet, herunder skoler og dagtilbud. De fremskudte 

rådgivere tilbyder råd og vejledning til fagpersoner og til børn, unge og forældre efter servicelo-

vens §10, de faciliterer netværksmøder efter SOS-modellen og kan igangsætte kortere samtale-

forløb efter servicelovens §11 stk. 3. Hvor det vurderes relevant, kan de fremskudte rådgivere 

bygge bro til eventuel videre indsats i Myndighedsafdelingens børne- og familieafdeling. 

Medarbejdergruppen i FTI består bl.a. af socialrådgivere, pædagoger, psykoterapeuter og admi-

nistrativt personale.  

Familiehuset (trin 4-7) 

Familiehuset består af tre afdelinger, som tilbyder bl.a. familiebehandling (herunder intensiv og 
fleksibel hjemmebaseret familiebehandlingsindsats), praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, psy-
kologsamtaler/individuelle samtaler, samspilsanalyse, støtte og supervision til plejefamilier, ef-
terfødselsreaktionsforløb, akut sorg- og krisehjælp samt støttet og overvåget samvær til forældre 
med anbragte børn. Derudover har Familiehuset også flere gruppebaserede indsatser, herunder 
Cool Kids, PMTO-forældregruppe og gruppeforløb for forældre til børn med diagnosticeret handi-
cap.   

Medarbejdergruppen i Familiehuset består bl.a. af pædagoger, småbørnskonsulenter, familiebe-
handlere, psykologer, socialrådgivere, sygeplejerske og lærere, som alle har relevante efterud-
dannelser inden for familiebehandling.  
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Sundhedsplejen (trin 0 -) 

Sundhedsplejen er organiseret med et team, som varetager spæd- og småbørns sundheds-
plejen og et team, som varetager skolesundhedsplejen.  

Spæd- og småbørns sundhedsplejen varetages af 8 sundhedsplejersker, som er er organi-
seret i distrikter og arbejder selvtilrettelæggende og i makkerpar, når kompleksiteten i 
familiearbejdet er høj. Basistilbuddene udføres dels i familiernes hjem og dels i vores 
klinikker. Alle er ADBB certificerede og der tilbydes EPDS-screening til begge forældre. 
Derudover driver sundhedsplejen inkontinens klinik, åben konsultation, Fars Legestue og 
IBCLC ammerådgivning. Desuden laves tværfaglige gruppetilbud i samarbejde med fami-
liebehandler for sårbare mødre samt tværfaglig og tværsektoriel opsporing i graviditeten.  

Skolesundhedsplejen består af 4 sundhedsplejersker, som dækker alle kommunens skoler 
og specialtilbud. Den Sundhedspædagogisk indsats i klasserne med fokus på seksuel sund-
hed sker i 0., 5., 8. og 9. klasse. Derudover er der et omfattende behovsbestemt arbejde 
som omfatter; vejledning til børn og forældre bl.a. generel trivsel, angst, forandringer, 
reaktioner i forbindelse med sorg, skilsmisse og sygdom i familien, mad- og spiseproble-
mer, overvægt/ undervægt, inkontinens. Dette sker i tæt tværfagligt samarbejde med 
folkeskole lærere, FTI, ungdomskonsulenter og SSP. 

 

Tværgående projekter/ indsatser 

Afdelingerne deltager i mange tværgående indsatser og udviklingsprojekter, hvor der samarbejdes 

med forskellige aktører på børne-, unge-, og familieområdet.  

 

Herunder kan nævnes: 

• skolevægringsprojektet (samarbejde mellem FTI, skolerne samt Trivsel og Læring) 

• ”rette hjælp til ADHD” (samarbejde ml. FTI, Familiehuset og Aarhus Universitetshospital) 

• sårbar-gravid-gruppeforløb (samarbejde ml. Familiehuset, sundhedsplejen og jordemødre) 

• Nye netværksgrupper (samarbejde mellem FTI, Søren Kanne Skolen og Trivsel og Læring)  

• PåTVÆRS (samarbejde mellem skole- og dagtilbudsområdet, Ungeindsatsen og socialområ-

dets børne- og ungeområde om de tværgående indsatser til børn, unge og familier) 

• BRUS (samarbejde mellem Rusmiddelsenter og FTI) 

• SES - Samarbejde efter skilsmisse (samarbejde mellem Familiehuset og FTI) 

• Skilsmissegrupper (samarbejde mellem UngNorddjurs og FTI) 

• ”Få styr på angsten” – forebyggende indsats for børn med angst. Manualbaseret forældre-

træningsprogram for børn med let til moderat angst vedr. børn fra 1. til 6. kl. (Samar-

bejde mellem Trivsel og Læring, FTI og Familiehuset samt forsker fra Københavns Univer-

sitet, Angstklinikken) 

• Projekt ” Rette hjælp til ADHD” – et manualbaseret forældretræningsprogram (NFPP) på i 

alt 8 gange. Målgruppen er forældre til børn i alderen 4 -12 år, der er diagnosticeret med 

ADHD eller hvor der er mistanke herom. (Samarbejde mellem FTI, Familiehuset og Århus 

Universitetshospital, Børnepsykiatrisk afd. Forskningsprojekt) 

• CPDF – Center for Digital Pædagogik (undervejs ) – online tilbud til udsatte unge i Nord-

djurs Kommune (samarbejde mellem UngNorddjurs, Rusmiddelcenter og FTI) 
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• Efterfødselsreaktionssamtaler til både kvinder og mænd. (Samarbejde mellem praktise-

rende læger, sundhedsplejen og Familiehuset) 

 


