
 

Har I nogensinde prøvet at være i en situation, 
hvor I ikke vidste, hvad I skulle stille op 

 med en borger, 
 med en kompliceret psykiatrisk problemstilling? 

 
Vi er med til at skabe en værdig og indholdsrig 
 tilværelse for borgere med psykisk problemer.  

Hos os er relationen og dialogen i fokus. 
  

Vi har kvalificerede og kompetente medarbejdere 
som vigtigste ressource.  

Længerevarende  
Psykiatrisk Støtte  

til kommuner og bosteder 



       Vores målgruppe: 
Målgruppen er voksne borgere med svære psykiske problemstillinger, 
borgere der er svære at visitere for kommunerne eller er opgivet af  

andre. Vi ønsker at tilbyde disse borgere pleje, omsorg og behandling i 
et nyt og anderledes tilbud.  

 

Vi har udover de psykiatriske problemstillinger erfaring med: 

 sociale problemstillinger 

 retslige foranstaltninger 

 udadreagerende adfærd  

 forstyrrelser i personligheden 

 misbrugsproblematikker 

 problemer med tilpasning, sociale relationer og samvær med andre   

Længerevarende psykiatrisk støtte:   

Den støtte, vi yder, kan f.eks. være efter § 85 i Serviceloven. Derudover 
tilbyder vi andre institutioner hjælp med følgende opgaver: 
 

 Adfærdskoordinering støtte til længerevarende skærmnings opgaver på meget 

urolige, selvdestruktive eller udad reagerende borgere   

 Støtte til aflastning af personalet, ved meget ressourcekrævende borgere 

 støtte til løsning af komplicerede psykiatriske opgaver i somatiske og  

 psykiatriske institutioner 

 støtte i socialpsykiatrien 

 støtte i hjemmeplejen, hvor der er en psykiatrisk problemstilling  

 støtte i eget hjem, hvor der er en psykiatrisk problemstilling  

 støtte på væresteder, hvor der er en psykiatrisk problemstilling  

 støtte på misbrugscentre, hvor der er en psykiatriske problemstillinger  

 støtte til hjemmevejledning, hvor der er en psykiatrisk problemstilling  

 støtte til borgere med mindre senhjerneskader 

 støtte i forbindelse med udslusning, hvor der er en psykiatrisk problemstilling  
 

 

Den psykiatriske støtte udføres i tæt samarbejde med borgeren, dennes      

netværk, kunden og Domus Cura. 

Der udarbejdes i fællesskab en opgavebeskrivelse med alle vigtige oplysninger 

og beslutninger i forbindelse med opgaveløsningen. 

Herefter finder Domus Cura medarbejdere, der fagligt løser opgaven bedst. 
 
 

 

Læs mere på vores hjemmeside:  

www.domuscura.dk   



     Hvem er vi: 

Nina er sygeplejerske med mere end 20 års erfaring inden for  
psykiatrien. Hun har fungeret som afdelingssygeplejerske i  

hospitalspsykiatrien, bl.a. på en psykiatrisk skadestue samt på åbne  
og lukkede afsnit.  

Derudover har hun fungeret som faglig chef  i det private, hvor hun 

havde ansvar for faglighed, daglig ledelse, uddannelse,  
undervisning og opstart samt drift af psykiatriske bosteder.   

 
Følgende personalegrupper er tilknyttet:     

 Sygeplejersker 

 Social– og sundhedsassistenter 

 Plejere 

 Pædagoger 

 Psykiatrimedarbejdere og medhjælpere 

 Andre sundhedsfaglige uddannelser 

      
   

Vores faglige tilgang: 
 

Vi arbejder ud fra tænkningen ”Åben dialog”. 

 
 

Når man arbejder efter Åben dialog, betyder det at opholdet tilrettelægges 

med udgangspunkt i borgerens egene oplevelser. Det er borgeren, der  

definerer behovet for hjælp, og hvem der skal involveres som netværk.  
Netværkssamtaler tilrettelægges hyppigt i starten af opholdet og  

efterfølgende efter behov.  
Tanken er, at effekten af opholdet fremmes ved netværkets involvering,  

og at relationerne mellem borgeren og medlemmerne af netværket  
styrkes.  

Dialogen er omdrejningspunktet og kontinuiteten sikres i forløbet. 

At arbejde efter Åben Dialog, giver også mulighed for, at inddrage flere 
forskellige faglige tilgange og metoder, der virker for den enkelte borger, 

som f.eks.: 
 Recovery 

 Miljøterapi  

 ADL- træning 

 Kostvejledning  

 Grounding - fysisk aktivitet og motion 

 Kognitiv terapi 

 Adfærdskoordinering  



Kontaktoplysninger: 
 
 

 
 
Nina Sandhøj 
Ansvarlig for Faglighed, Uddannelse og  
Markedsføring 
 
Mobil: 20 49 15 62 
E-mail: ns@domuscura.dk 

Vores værdier 
Vores værdier er helt naturligt præget af de holdninger og den livsanskuelse, 
som Domus Curas grundlæggere har.  

 
Vi hviler på fem værdier – og det er vores ambition, at disse værdier  

genspejles i alt, hvad vi gør – i forhold til vores borgere og kunder, vores  

ansatte, vores samarbejdspartnere og til vores omverden. 

mailto:ns@domuscura.dk

