
Har din forvaltning brug for bistand i forbindelse med: 
 

• Støtte og rådgivning til børnefamilier 
 

• Observation af relationer mellem barn/børn og 
forældre 

 

• Støtte i forhold til Servicelovens § 54.1  og § 76 
 

• Rådgivning og behandling af særlige problemer i 
familien 

 

• Problemer i parforholdet 
 

• Støttet eller overvåget samvær 
  

• Sorg- eller krisebearbejdelse 
 

• Støtte til sårbare unge/enlige 
 

• Deltagelse i møder sammen med familien, den 
unge eller den enlige 

 

• Koordination og forbindelseslinjer samarbejds-
parterne imellem ved f.eks. § 76 

 

• Skriftlige rapporter 

Min baggrund:  
 
Jeg har tidligere arbejdet på lukket psykiatrisk 
afdeling, på børneafdeling og siden 1992 arbejdet med 
familierådgivning og -behandling efter § 52. 
Siden september 2002 har jeg haft eget firma og 
yderligere arbejdet efter SEL § 54.1. Siden er arbejde 
med § 76 kommet til. 
 
Jeg har blandt andet gennemgået følgende 
efteruddannelser og kurser: 

• 2 basisår/efteruddannelser via Kempler Instituttet 
og løbende opfølgninger  

• 1 årig efteruddannelse via Bodynamic 
International. 

• Uddannelse i relationel traumeterapi ved Merete 
Holm Brantbjerg samt løbende kurser og 
opfølgning 

• Sorg/krise-kurser via Den Sociale Højskole 

• Alkoholbehandling og benzodiazepin-
nedtrapning via Dansk Sygepleje Råd 

 
Jeg får med faste intervaller supervision af  Merete 
Holm Brantbjerg i forhold til relationel traumeterapi og 
andet samt af aut. psykolog Mirjam Capelle i forhold 
hele mit virke.   
 
Desuden har jeg arbejdet med miljøterapi og cognitiv 
terapi. Jeg deltager løbende i kurser i forhold til min 



sygeplejerske-uddannelse og i forhold til funktionen 
som familierådgiver og -behandler og § 54 støtteperson.   
 
Jeg er medlem af Psykiatrifonden, FBU og foreningen 
”PS - professionelle støttepersoner”, se evt. 
www.psforeningen.dk  
 

 

 

Priser pr. time 
 
Ved aftaler med forvaltninger: 
Hverdage mellem kl. 8-17  kr.  700,00 
Hverdage tid efter kl. 17  kr.  800,00 
Weekends/helligdage  kr.  900,00 
 
Kørsel: 
Pr. ½ time    kr.   200,00 
   
    Brochuren er  revideret den  23.marts  2015 

 
 
 
 
Telefonnummer +45 28 26 58 29  
 
e-mail-adresse: 
familiebehandler@grethenikolajsen.dk 
 
Flere oplysninger på: www.grethenikolajsen.dk  

  
 
 

 
 
 
 
 
       Familierådgivning og –behandling 
 

              Ved Grethe Nikolajsen 


