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Sundhedspsykologi Kjeld Bruun-Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog er skrevet til alle, der har brug
for en psykologisk vinkel på sundhed og sygdom. Bogen "skummer fløden" fra en række fagområder.

Formålet er at introducere den mest nødvendige viden til brug for terapeut-klient forholdet.
Bogen er selvfølgelig kalejdoskopisk i sin karakter, men man har tilstræbt at afstemme de enkelte kapitler, så
bogen alligevel fremstår som helstøbt. Særligt centralt står kapitel 6, der omhandler samspillet imellem psyke

og soma. Kroppen er udstyret med iboende helbredende kræfter. Terapeutens verbale kommunikation,
kropssprog og adfærd i øvrigt, er af stor betydning for at stimulere klientens "indre helbreder". De første 3

kapitler introducerer derfor verbal og non-verbal kommunikation.
Men skal behandlingen virkelig ændre noget, må terapeuten ud af ekspertrollen og ind i samarbejdsrollen.

Kapitel 11 beskriver netop terapeutens rolle som vejleder.
Uanset hvilken indfaldsvinkel man har til sin behandling, må man kunne tolke de reaktions -og

symptommønstre, der udspringer af krise, stress og neurose. Disse emner beskrives i kapitlerne 4, 5 og 10.
Kapitlerne 7, 8 og 9 - gennemgår, på et basalt plan, personlighedspsykologi, psykisk forsvar og

udviklingspsykologi. Er du uden psykologiske forkundskaber, kan du måske med fordel læse disse 3 kapitler
først. Det er dog ingen betingelse, da bogen gennemgående er formuleret på et introducerende plan.

For at underbygge teksten, er de fleste emner illustreret ved cases, nogle efterfulgt af opgaver og øvelser.
Bogen kan udmærket læses som et selvstudie. Men først i samspillet med andre, kommer faget "ind under
huden". Det er derfor vores ønske, at bogen vil danne teoretisk grundlag, på introducerende kurser indenfor

social -og sundhedsarbejdet.
Du bliver ikke samtaleterapeut, eller på anden måde ekspert, bare fordi du har gennemgået denne bog. Vi

håber blot, at bogen giver dig indsigt i nogle sammenhænge, og på samme tid giver dig fornemmelse for egen
begrænsning.
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