
 

 
I Domus Cura mener vi,  

at tilgangen til det enkelte menneske  
er meget vigtig for et samarbejde.  

 
Derfor tager vi overordnet udgangspunkt i  

Åben Dialog.  
 

Vi er af den overbevisning,  
at den enkelte borger har en mening om,  

samt ønsker for, deres eget liv og  
derfor gerne vil være medbestemmende. 

Det giver Åben Dialog mulighed for.  
 
 

Vi tilbyder indføring i Åben Dialog. 
 

 

Åben Dialog 



       
      Hvad er Åben Dialog 
 

Tænkningen Åben Dialog opstod i Finland i starten i 1990'erne og er 
også kendt som Vestlaplands-modellen. 

 
 

Åben Dialog er udviklet af finnen og psykologen Jaakko Seikkula fra 

Vestlapland i Findland, i samarbejde med psykiateren Tom Andersen fra 
Tromsø i Norge. 

 

 

Åben Dialog har vundet stor anerkendelse verden over, på grund af sin 
humanistiske og respektfulde åbenhed og sine resultater.  

 
 

Socialstyrelsen vægter og beskriver denne tilgang  

på deres hjemmeside.  
 
 

Åben Dialog tager udgangspunkt i borgerens og netværkets vilkår,  

behov og virkelighed, på lige fod med de professionelles erfaringer  
og tanker, om mulighed for behandling og udvikling. 

 
 

Omdrejningspunktet er en idé om, at borgerens sociale netværk udgør 

en ressource, der kan bidrage som et element i behandlingen.  

 
 

Borgeren får via en ligeværdig dialog medansvar for sit eget liv og der 

tagets aldrig beslutninger uden borgeren selv er til stede. 
 

 
 

Ønsker Du yderligere information om Åben Dialog  

eller et tilbud, er du velkommen til at kontakte os. 

          
Domus Cura tilbyder indføring i tænkningen 
Åben Dialog    

  
 

 

I indføringen kommer vi ind på følgende: 

 

 historien bag Åben Dialog 

 netværksinddragelse og netværkssamtaler i Åben Dialog 

 relationen i Åben Dialog  

 sprogets  betydning i Åben Dialog  

 refleksion i Åben Dialog 

 hvordan kan vi bruge Åben Dialog 

 



      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, undervisning 
samt faglig vejledning har Nina, arbejdet med Åben Dialog i praksis i 

mere end 10 år.  
Nina deltager i netværket omkring åben dialog og er derfor altid  

opdateret. Hun har gennem flere år haft et samarbejde med Jaakko 
Seikkula den ene af ophavsmændene  til Åben Dialog. 

Vores faglige tilgang  

Vi arbejder ud fra tænkningen ”Åben dialog”. 
 

Det betyder, at vi tager udgangspunkt i den enkeltes egene oplevelser af 
problemerne.  

Det er den enkelte, der definerer behovet for hjælp, og hvem der skal  
involveres.  

 

Ligeværdighed, ydmyghed, forståelse og respekt er for os nøgleord i  

Åben Dialog.  

 

Dialogen er omdrejningspunktet og vi sikrer kontinuitet i forløbet. 
 

Når man arbejder efter denne tænkning, giver det også mulighed for, at 

inddrage flere forskellige faglige tilgange og metoder, der virker for den 
enkelte.  
 



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

