
 Skal vi antage, at du er i en situation, hvor du 
mangler det rette tilbud inden for psykiatrien?   

Så kan vi hjælpe dig. 
 

Vi er en virksomhed, som er med til at skabe en 
værdig og indholdsrig tilværelse  

for borgere med psykiske problemstillinger.  
Vi er med til at styrke medarbejdernes  

kompetencer og ressourcer. 
 

Vi er en virksomhed, der fungerer som partner  
til det offentlige Danmark, og en virksomhed,  

der har kvalificerede og kompetente  
medarbejdere som vigtigste ressource.  

         Domus Cura 



       

 Vores mission: 

Domus Cura udfører vanskelige psykiatriske opgaver for det  

offentlige og det private, så borgerne får et værdigt liv og  

medarbejderne styrkes fagligt og personligt. 
 
 

Hos Domus Cura: 
 sker der udvikling 

 er vi altid i dialog 

 har vi respekt for det enkelte menneske 

 er vi lydhøre og interesserede  

 har vi en anerkendende tilgang 

 får man høj kvalitet til konkurrencedygtige priser 

 
 

Vores konsulentydelser: 

 psykiatrisk undervisning 

 sygeplejefaglig vejledning og supervision  

 
 

Vores målgruppe: 
Kommunale og private institutioner der arbejder med borgere der 
har svære psykiske problemstillinger.  

Vi støtter, vejleder og underviser personalet på disse institutioner. 
 
 
 
 
 

Vores psykiatriske støtte: 
 botilbud til voksne 

 længerevarende psykiatrisk støtte til borgere i eget hjem eller på botilbud 

 

Vores målgruppe: 
      

Borgere, der er svære at rumme for deres nuværende bosteder 

og tilbud, fordi de har brug for noget ekstra.   

 

Vi ønsker at tilbyde disse borgere pleje, omsorg og behandling.  

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   



      Vores personale: 

Domus Cura ledes af Nina Sandhøj. Nina er sygeplejerske med mere 
end 20 års erfaring inden for psykiatrien. Nina har fungeret som afde-

lingssygeplejerske i hospitalspsykiatrien, på en psykiatrisk skadestue, 
som leder af flere psykiatriske botilbud og som faglig chef i det priva-

te, hvor hun har forestået undervisning, faglig vejledning samt opstart 

af psykiatriske botilbud.   
 

Følgende personalegrupper er tilknyttet:  
 Sygeplejersker 

 Social– og sundhedsassistenter 

 Plejere 

 Pædagoger 

 Psykiatrimedarbejdere og medhjælpere 

 Andre sundhedsfaglige faggrupper 
 

      
      Vores faglige tilgang: 

 
 

Vi arbejder ud fra tænkningen ”Åben dialog”. 

 

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

udfordringer og problemer.  
Det er den enkelte, der definerer behovet for hjælp.  

 

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

Åben Dialog.  

 

Dialogen er omdrejningspunktet og vi sikrer kontinuitet. 
 

Når man arbejder efter Åben dialog, giver det også mulighed for, at inddra-

ge forskellige andre faglige tilgange og metoder, der virker for den enkelte. 
 

Læs mere på vores hjemmeside:  

www.domuscura.dk   



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

