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Klientcentreret terapi i psykiatrien Lisbeth Sommerbeck Hent PDF Klientcentreret terapi i psykiatrien er på
flere måder en usædvanlig bog om psykoterapi.

Bogen er den første bog på dansk om Carl Rogers' klientcentrerede psykoterapi. Den gør op med den
traditionelle myte om, at klientcentreret psykoterapi ikke er velegnet til psykiatriske klienter.
Med mange dialog-eksempler beskriver forfatteren sin praksis med klienter med forskellige

psykosediagnoser. Eksemplerne viser dels det komplementære forhold mellem klientcentreret psykoterapi og
psykiatriens øvrige behandlingstilbud, dels hvordan klientcentreret psykoterapi typisk forløber med klienter

med psykiatriens "tunge" diagnoser: Psykotisk depression, mani, paranoia, megalomani samt
borderlinetilstande.

Eksemplerne er ikke rene solstrålehistorier. De giver også et levende indtryk af de vanskeligheder, terapeuten
oplever undervejs, ligesom forfatteren giver eksempler på egne fejltagelser. I modsætning til de fleste andre
bøger om psykoterapi medinddrager denne bog spørgsmålet om, hvordan terapeuter, der arbejder ud fra en
udviklingsmodel, kan beskytte den psykoterapeutiske proces i et tværfagligt samarbejde med professionelle,
der arbejder ud fra en sygdomsmodel. Dette gøres både på et teoretisk niveau og på et praktisk niveau, hvor

forfatteren øser af sin mangeårige erfaring.
Bogen kan også læses som en introduktion til klientcentreret psykoterapi. Den behandler klart og relevant
svære begreber som ubetinget accept, empatisk forståelse og terapeutens ægthed i forholdet til klienten.
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