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Ydelser til 
mennesker med 

udviklingshæmning

Erhvervspsykologisk 
Center

Konsulentydelser til personale 
der arbejder med

 

Udviklingshæmmede 
mennesker med 
psykiske lidelser

Hvem er vi?

Som psykolog der har arbejdet indenfor området 
Voksenhandicap og Oligofrenpsykiatrien gennem 

mange år, har jeg særlig erfaring i at arbejde 
terapeutisk med voksne med udviklingshæmning, 

sent udviklede unge og det personale, der arbejder 
med disse målgrupper.

Udgangspunktet for vores kursus- og 
supervisionsvirksomhed er vores særlige 
viden om og erfaring med mennesker med 
udviklingshæmning og psykiatriske lidelser 
fra bl. a. oligofren-psykiatrien i region 
midt og mange års konsulentvirksomhed 
som supervisor og vejleder indenfor 
voksenhandicap-området. 

Gaia Inge Nedergaard
Autoriseret psykolog, Cand. Psyk. Aut. 

Sophie Hartmann
Pædagogisk konsulent, Cand. Pæd. 

Som pædagogisk konsulent har jeg god erfaring i 
arbejdet indenfor voksenhandicap og

oligofrenipsykiatrien, med mennesker med 
udviklingshæmning og psykiatrisk overbygning,

samt vejledning og sparring af pædagogisk personale, 
særligt ift. adfærdsproblematikker.

Gaia
tilbyder udover undervisning 

og supervision også 
psykologsamtaler og 

psykologiske undersøgelser 
til voksne med 

udviklingshæmning.

Sophie 
tilbyder udover undervisning 

og supervision også 
pædagogisk sparring og 
vejledning til personale



Vi tilbyder supervision i forhold til alle de 
udfordringer, man som fagperson kan 
komme til at stå overfor i arbejdet med 
udviklingshæmmede mennesker.

Supervision tilbydes individuelt og i 
personalegrupper. 

Supervisionens fokus kan være i forhold 
til både borgerne og pædagogernes egen 
faglighed. 

 Vi tilbyder huskurser som foregår hos jer, når 
det passer jer bedst.

Vi underviser i et tværfagligt team med 
psykolog og pædagog 

Kurset bliver tilrettelagt i samarbejde 
mellem jer og os for at sikre, at kurset 
rammer behovene på jeres arbejdsplads.

Kurset vil som foregå som vekslen mellem 
oplæg, gruppearbejde og case gennemgang

Der er god økonomi i huskurser, da mange 
ansatte får en fælles viden. 

Emner som kan kombineres frit, enten som 
halve eller hele kursusdage. 

Generelt om udviklingshæmning

Angst

OCD

Autismespektrumforstyrrelser

Depression og bipolar lidelse

Skizofreni og psykose

Personlighedsforstyrrelser

ADHD

Udfordrende og selvskadende adfærd

Konflikthåndtering

Se en mere uddybende beskrivelse af de enkelte emner 
i vores kursus katalog samt på vores hjemmeside 

Supervision

Supervision skaber et refleksionsrum 
for personalet, sådan at personalet 
efterfølgende selvstændigt kan arbejde 
videre med problemstillingerne.

Personalet bliver bedre til at håndtere 
pædagogiske problemstillinger.

Personalet bliver bedre til at tilrettelægge 
arbejdet, sådan at borgeren støttes bedst 
muligt pædagogisk. 

Emner

Huskurser om psykiatri og udviklingshæmning 

Hvorfor Supervision?

Ved ønske om 
gennemgang af 

alle moduler 
tilbyder vi 

“psykiatriugen”


