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Senfølger efter seksuelle overgreb Kirsten Trans Hent PDF Forlaget skriver: Senfølger kan vise sig på mange
måder, både psykisk og socialt. Fælles for de berørte er, at de ofte ikke føler sig mødt af det system, der skulle

hjælpe dem. Bogen her tilbyder redskaber og viden til social- og sundhedspersonale, der møder unge og
voksne med senfølger. 

Senfølger efter seksuelle overgreb giver et indblik i, hvilke følger incest og pædofili kan have på længere sigt
for voksnes sociale og psykiske trivsel. Bogen giver råd om, hvordan følger efter seksuelle overgreb kan

afhjælpes gennem psykoterapi.

Desuden er bogen en hjælp til ansatte i social- og sundhedssektorerne om samarbejdet med unge og voksne,
som i barndommen har været udsat for incest eller pædofili.

Forfatteren problematiserer den organisatoriske opdeling mellem social- og sundhedssektoren. Unge og
voksne med senfølger kan have svært ved at få den rette hjælp, når hun eller han betragtes henholdsvis fra et
socialt perspektiv eller på baggrund af en psykologisk forståelse. Der er behov for, at professionelle i langt

højere grad forstår og hjælper mennesket i en kombineret social og psykologiskindsats.

Kirsten Trans er socialrådgiver og har flere psykoterapeutiske efteruddannelser. Hun har arbejdet som
socialrådgiver og socialfaglig leder hos Kriminalforsorgen og som socialfaglig og psykoterapeutisk behandler

i psykiatrien for psykisk lidende og socialt udsatteborgere. Derudover har hun i privat regi arbejdet som
psykoterapeut. I dag er hun faglig chef ved Blå Kors Danmark.

 

Forlaget skriver: Senfølger kan vise sig på mange måder, både
psykisk og socialt. Fælles for de berørte er, at de ofte ikke føler sig
mødt af det system, der skulle hjælpe dem. Bogen her tilbyder

redskaber og viden til social- og sundhedspersonale, der møder unge
og voksne med senfølger. 

Senfølger efter seksuelle overgreb giver et indblik i, hvilke følger
incest og pædofili kan have på længere sigt for voksnes sociale og
psykiske trivsel. Bogen giver råd om, hvordan følger efter seksuelle

overgreb kan afhjælpes gennem psykoterapi.

Desuden er bogen en hjælp til ansatte i social- og sundhedssektorerne
om samarbejdet med unge og voksne, som i barndommen har været

udsat for incest eller pædofili.

Forfatteren problematiserer den organisatoriske opdeling mellem
social- og sundhedssektoren. Unge og voksne med senfølger kan
have svært ved at få den rette hjælp, når hun eller han betragtes
henholdsvis fra et socialt perspektiv eller på baggrund af en

psykologisk forståelse. Der er behov for, at professionelle i langt
højere grad forstår og hjælper mennesket i en kombineret social og

psykologiskindsats.



Kirsten Trans er socialrådgiver og har flere psykoterapeutiske
efteruddannelser. Hun har arbejdet som socialrådgiver og socialfaglig
leder hos Kriminalforsorgen og som socialfaglig og psykoterapeutisk
behandler i psykiatrien for psykisk lidende og socialt udsatteborgere.
Derudover har hun i privat regi arbejdet som psykoterapeut. I dag er

hun faglig chef ved Blå Kors Danmark.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Senfølger efter seksuelle overgreb&s=dkbooks

