
 
Faglig vejledning er et vigtigt redskab, 

 når man arbejder med 
 menneskelige relationer  

inden for sundhedssektoren. 
 

Hos Domus Cura har vi med stor succes indført 
faglig vejledning i vores egne botilbud  

og vi vil gerne dele vores erfaringer med andre. 
 

Derfor tilbyder vi faglige vejledningsforløb,  
der er individuelt tilrettelagt. 

 

Faglig Vejledning  



     Hvad forstår Domus Cura ved faglig vejledning:  
 
Faglig vejledning er en struktureret og målrettet refleksionsproces,  

som giver mulighed for at fordybe sig i faglige og relationelle  
problemstillinger fra den daglige praksis.  

 

Gennem den faglige vejledningsproces opnås nye erkendelser og  

handlemuligheder, hvorved kvaliteten af plejen forbedres.  

 

Faglig vejledning kan medvirke til relevant kompetenceudvikling hos  
enkeltpersoner, i grupper og i hele organisationer.  

 

Faglig vejledning er også et fagligt forum, hvor den enkelte kan hente 

hjælp, støtte og opbakning, til at komme videre med vanskelige eller 
fastlåste problemstillinger.    

 

       Hvordan foregår faglig vejledning hos Domus Cura:  
 

Hos Domus Cura aftales det med hver enkelt gruppe på hvilken måde, de 

ønsker at modtage faglig vejledning. Tilgangen varieres ud fra gruppens 
ønsker, forudsætninger og formålet med den faglige vejledning.  
 

Vi har i Domus Cura erfaring med forskellige tilgange og arbejder b.la. med:  

 fortællingen  

 dialog  

 interview  

 konkretisering  

 metaforer  

 reflekterende team  

 temabestemt vejledning  

 rollespil  

 musik  

 tegning  

 drama  

 video  

Nogle konflikter opløses i fortælleprocessen og i dialogen. Blot det at høre, 
med egne øre og se andres reaktioner på en oplevelse, kan skabe en anden 

klarhed og forståelse.  
Andre konflikter kræver længere bearbejdning eller accept og måske nye 

aftaler om måder at samarbejde og kommunikere på.  

Nogle konflikter kræver at parterne skilles, men med en ny indsigt og  
oplevelse.  

 



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 ledelse, praksis og  
undervisning, har Nina en fagligvejleder uddannelse, som hun har 

brugt gennem de sidste 8 år, både i hospitals– og socialpsykiatrien.  

Formålet med faglig vejledning hos Domus Cura:  

 

Formålet med faglig vejledning er at opretholde og udvikle kvaliteten 

af det daglige arbejde gennem faglig og personlig udvikling.  

Derved:  

 øges kvaliteten af personalets faglige og personlige kvalifikationer  

 øges kompetenceudviklingen for personalet  

 løser personalet deres arbejdsopgaver mere styrket og sikkert  

 styrkes personalets faglige bevidsthed  

 håndterer personalet bedre komplekse  forløb  

 styrkes personalet i at træffe gode valg  

 fremmes arbejdsglæde og trivsel  

 forhindres uheldige processer i at udvikle sig  

 forebygges stress  

 bliver personalet psykisk velafbalanceret 

 

     Ønsker Du yderligere information om faglig vejledning  

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

          
 
   

En kunde har udtalt: 

 
 
 

”Medarbejdere har haft et godt og udviklende forløb i forhold til hvordan en bestemt borger, 
der har fyldt meget i hverdagen, fremover kan takles. Medarbejderne føler, de har fået 
brugbare redskaber og er blevet bevidste om hvordan deres egen attitude og tilgang til 
borgeren, har betydning for det daglige samarbejde med borgeren, så dette bliver bedst 
muligt.” 



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  

mailto:ns@domuscura.dk

