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relationer i psykiatrien: At kunne skabe en kvalitativ god og respektfuld relation til den psykisk syge er helt
afgørende for at skabe udvikling og forandring. Det har stor betydning for den psykisk syges recoveryproces
at få hjælp til at kunne indgå i relationer til andre mennesker, i særdeleshed til det nære netværk af familie og

venner. 

Fokus på relationer tager udgangspunkt i relationens betydning for al menneskelig udvikling, dens
potentiale, når det drejer sig om psykisk sygdom og om, hvordan man udvikler sin egen relationskompetence,

som professionel.

Fokus på relationer omhandler følgende emner: 
De værdier, der ligger til grund for relationstankegangen
Det teoretiske grundlag for den relationelle psykiatri

Den relationelle psykiatri: psykopatologi og behandling
Udvikling af relationskompetence i praksis

Relationskultur
Familien - den altid tilstedeværende relation
Børn og unge i familier med psykisk lidelse

Ledelse og relationsarbejde 

Bogen henvender sig til sygeplejersker, pædagoger, sosu-assistenter, socialrådgivere, ergo- og fysioterapeuter
og andre, der arbejder i psykiatrien.   . Målgruppe: Henvender sig til sygeplejersker, pædagoger,

socialrådgivere og andre, der arbejder i psykiatrien
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