
 
Har Du prøvet at være i en situation, hvor Du ikke 

har kunnet finde lige det psykiatriske tilbud, du 
havde brug for, så læs videre her  

om vores psykiatriske koncept?  
 

Åkandehuset er med til at skabe en  
værdig, indholdsrig og udviklende tilværelse  

for borgere med psykiske problemer.  
Hos os er relationen og dialogen i fokus. 

 
Vi arbejder netværksorienteret efter  

tænkningen Åben Dialog. 
 

Vi  er fleksible og tilpasser løbende vores tilbud til 
borgerens behov.  

Botilbud for voksne 



 

Vores fysiske rammer: 
I Åkandehuset tilbyder vi borgerne selvstændige lejligheder.   

Lejlighederne er lyse med to værelser, beliggende ud til en glasgang. 
Alle lejligheder har køkken med hårde hvidevarer og rummeligt  

badeværelse med plads til at installere vaskemaskine.  
Lejlighederne har en lille terrasse. Nogle har udsigt til Højby sø og  

andre til en hyggelig gård. I forbindelse med boligerne er der  
personale– og fællesrum. 

Der er 10 min. til Højby station samt til indkøbsmuligheder.  

 
Vores koncept: 
Vi leverer tilbud der er fleksible både fagligt og økonomisk. I takt  med 

at borgeren udvikler sig og behovet ændres, tilpasser vi fagligheden og 
prisen.  

Derved får borgeren det tilbud der er brug for og kommunen betaler 
kun for det borgeren modtager.  

På denne måde kan borgeren blive boende, også når udviklingen har 

medført, at der er behov for mindre støtte til at klare dagligdagen.  
 

 

 

Læs mere på vores hjemmeside: 

www.aakandehuset.dk   

       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   



      Vores personale: 
Følgende personalegrupper er tilknyttet:     

 Sygeplejersker 

 Social– og sundhedsassistenter 

 Plejere 

 Pædagoger 

 Psykiatrimedarbejdere og -medhjælpere 

 Andre sundhedsfaglige uddannelser  

Alt sundhedsfagligt og pædagogisk personale har mindst to års  
erfaring inden for psykiatrien. 

  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: 
Åkandehuset  
Ellingebjergvej 3 A-M,  

4573 Højby 
Telefon; 53 69 69 20 

E-mail: post@aakandehuset.dk 

 
 
 

 
Nina Sandhøj 
Daglig leder og sygeplejerske  

Mobil: 20 49 15 62 
E-mail: ns@aakandehuset.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, vores ansatte,  

vores samarbejdspartnere og til vores omverden. 


