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Selvskade Bo Møhl Hent PDF Hver femte danske gymnasieelev har på et tidspunkt i deres liv skadet sig selv
med vilje. Hver ottende har gjort det inden for det seneste år. De har skåret sig, brændt sig, slået sig selv eller
kradset sig selv til blods for at håndtere deres liv. Selvskade er ikke længere et individuelt problem, men har i
den vestlige verden nået et omfang, hvor det er blevet et offentligt sundhedsanliggende, der ikke kun berører

mennesker med psykiske lidelser. Selvskade – psykologi og behandling er skrevet for professionelle
behandlere og andre, der møder mennesker, der skader sig selv. Den henvender sig til psykologer, psykiatere,

praktiserende læger, pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere. Desuden behandles de
udfordringer, man har som pårørende til en nærtstående, der skader sig selv. Forfatteren går bag om

fænomenet selvskade og belyser dens forskellige former og hyppighed, den psykologiske og kulturelle
baggrund, samt udredning og behandling. Bogen er baseret på den nyeste forskning og trækker på forfatterens
mangeårige erfaring som forsker og klinisk psykolog i psykiatrien med speciale i behandling af patienter med
selvskade. Bo Møhl er specialpsykolog i psykiatri, ansat ved Psykiatrisk Center København og som professor
i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet. Han har udgivet talrige bøger og artikler om klinisk psykologi

og psykiatri.

 

Hver femte danske gymnasieelev har på et tidspunkt i deres liv
skadet sig selv med vilje. Hver ottende har gjort det inden for det
seneste år. De har skåret sig, brændt sig, slået sig selv eller kradset
sig selv til blods for at håndtere deres liv. Selvskade er ikke længere
et individuelt problem, men har i den vestlige verden nået et omfang,
hvor det er blevet et offentligt sundhedsanliggende, der ikke kun

berører mennesker med psykiske lidelser. Selvskade – psykologi og
behandling er skrevet for professionelle behandlere og andre, der
møder mennesker, der skader sig selv. Den henvender sig til

psykologer, psykiatere, praktiserende læger, pædagoger, lærere,
sygeplejersker og socialrådgivere. Desuden behandles de

udfordringer, man har som pårørende til en nærtstående, der skader



sig selv. Forfatteren går bag om fænomenet selvskade og belyser
dens forskellige former og hyppighed, den psykologiske og

kulturelle baggrund, samt udredning og behandling. Bogen er baseret
på den nyeste forskning og trækker på forfatterens mangeårige

erfaring som forsker og klinisk psykolog i psykiatrien med speciale i
behandling af patienter med selvskade. Bo Møhl er specialpsykolog i
psykiatri, ansat ved Psykiatrisk Center København og som professor
i klinisk psykologi ved Aalborg Universitet. Han har udgivet talrige

bøger og artikler om klinisk psykologi og psykiatri.
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