
 
I Domus Cura  mener vi,  

at psykiatrisk undervisning er vigtig, 
for at kunne yde den bedst mulige service  

inden for det psykiatriske speciale. 
 

Derfor tilbyder vi i Domus Cura 
psykiatrisk undervisning  

samt undervisning  
i andre relaterede emner.  

 

Psykiatrisk 
Undervisning  



I Domus Cura tilbyder vi psykiatrisk  
undervisning, inden for følgende områder:  

 

 Intro til og grundsyn i psykiatrien  

 Psykiatriske diagnoser  

 Psykoseforståelse  

 Psykiatrisk pleje og behandling  

 Åben dialog og netværksarbejde 

 Kommunikation 

 Konflikthåndtering  

 Observation  

 Dokumentation og rapportering 

 Tvang i psykiatrien  

 Lovgivning  

 Grundlæggende somatisk sygepleje  

      

      Domus Cura tilrettelægger den psykiatriske  
      undervisning individuelt: 
 

 der tages hensyn til kursisternes ønsker og forventninger 

 der vælges netop de emner der er brug for 

 tidsrammerne tilpasses 

 og der kan tilbydes efterfølgende test 



     Hvem er vi: 
 
Nina er sygeplejerske med mere end 20 års erfaring inden for  

psykiatrien.  
 

Nina 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.   
 

Ud over sine faglige erfaringer fra både praksis, ledelse,  samt faglig 

vejledning og undervisning, har Nina gennem en årerække tilrettelagt 
og gennemført uddannelser både inden for det private område samt  i 

det offentlige både i hospitals– og socialpsykiatrien.  

Domus Cura præsenterer den psykiatriske               
undervisningen via: 

 Foredrag 

 Power Point 

 Overhead  

 Dialog 

 Øvelser 

 Metaforer 

 

Ønsker Du yderligere information eller et tilbud, er du velkommen til at 

kontakte os. 

 

                      Læs mere på vores hjemmeside:  

           www.domuscura.dk   

       En kunde har udtalt: 

 
 
 

”En undervisning på et fagligt højt niveau - tilpasset den enkelte  
medarbejdergruppe. Der tages fat i relevant praksisviden og dermed kommer deltagerne 
meget på banen.  
En undervisning som personalet har meldt meget positiv tilbage på, fordi der er i høj  
grad er tilegnet viden, der kan viderebringes i det daglige arbejde med de  
udfordrende borgere.” 



Læs mere på vores hjemmeside:          

www.domuscura.dk   

 
 

 
 

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

