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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
spiseforstyrrelser, for gennem øget viden
om psykopatologien og den psykologiske
baggrund, at opnå bedre forudsætninger

for et godt samarbejde med såvel
borgeren som vedkommendes pårørende
og fagprofessionelle samarbejdspartnere.

 
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

Forståelse af spiseforstyrrelsens funktion og
de bagvedliggende, psykologiske forhold er
central for tilgangen til og behandlingen af

mennesker med spiseforstyrrelser. Foruden de
vanskeligheder, som lidelsen medfører for

personen selv, er det også velkendt, at arbejdet
med mennesker med spiseforstyrrelser kan

vække kraftige følelser og reaktioner hos
fagprofessionelle og pårørende. Foruden

indvirkningen på den enkelte pårørende eller
fagprofessionelle medarbejder påvirkes også

systemerne omkring personen og deres
indbyrdes samarbejde.

 
Endelig kan det være vigtigt at have en særlig
faglig opmærksomhed på relationer mellem

mennesker med spiseforstyrrelser; både i
direkte interaktion eksempelvis i

behandlingssammenhænge og indirekte
eksempelvis på sociale medier.

 

Undervisere
Psykologer på Holmstrupgård med viden 

 om og erfaring på både børne- og
voksenområdet ift. spiseforstyrrelserne.

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

har erfaring fra praksis på Holmstrupgård.

Spiseforstyrrelser


