
Formålet er at øge
indsigten i selvskadens

funktion, udtryksformer
og kommunikation samt

at styrke samarbejdet
med borgeren om
sundere måder at

regulere smertefulde
følelser på

Holmstrupgård
- Socialpsykiatri for unge

Konsulentydelser
Selvskade

Kontakt

7847 8600

andoes@rm.dk

Holmstrupgårdvej 39, Brabrand

holmstrupgaard.dk



Holmstrupgård er et socialpsykiatrisk
miljøterapeutisk dag- og

døgnbehandlingstilbud for børn og unge i
alderen 12-27 år med alvorlige psykiatriske
lidelser. Holmstrupgård har en intern skole,

og tilbyder endvidere højt specialiseret
ambulant behandling til unge og deres

familier. Vores unge har vanskeligheder bl.a.
inden for områderne spiseforstyrrelser,

selvskadende adfærd og social isolation. De
har ofte en kombination af forskellige

psykiatriske lidelser.
 

Holmstrupgård er leverandør til VISO. Her
yder vi rådgivning og formidling til forskellige

kommuner, behandlingsinstitutioner og
bosteder, skoler og PPR om ovennævnte

problematikker på både børne- og
voksenområdet.

 

Vi tilbyder undervisning og sparring, som
kan planlægges separat eller i

kombination, alt efter jeres behov.
 

Undervisningsdage kan omfatte
refleksionsrum og en kombination af

oplæg, diskussion og casearbejde. 
 

I forløbet arbejder vi med forståelsen af
selvskade. Vi er undersøgende over for

hvilken rolle og funktion selvskaden spiller
ift. kommunikation til andre, selv- og

følelsesregulering, afhængighed og ønske
om kontakt samt selvafgrænsning.

 
Vi arbejder ligeledes med, hvordan man
kan koordinere samarbejde på tværs af

sektorer.
 

Læs mere på vores hjemmeside eller
henvend dig for et tilbud

Lidt om os

Ydelser

Selvskade og de bagvedliggende, psykologiske
forhold er ofte komplekse og må forstås ud fra

et helhedsorienteret perspektiv. 
 

Selvskade er både lidelsesfuld for personen
selv, men kan også vække stærke følelser og

reaktioner hos både pårørende og de
professionelle omkring personen. Det kan

påvirke samarbejdet både mellem systemerne
og i de nære relationer.

 
Med baggrund i psykodynamisk

miljøterapeutisk forståelse af individ, gruppe
og organisation arbejder vi med at undersøge,

hvordan den enkeltes udfordringer med sig
selv og i relation til andre udspiller sig og kan

forstås. 

Undervisere
Psykologer på Holmstrupgård med viden 

 om og erfaring på både børne- og
voksenområdet ift. selvskade. Vi

involverer andre faggrupper ved behov,
f.eks. pædagoger og sygeplejersker, som

har erfaring fra praksis på Holmstrupgård.

Selvskade


