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Miljøterapi Torben Schjødt Hent PDF Ligesom et indkøbscenter på enhver måde søges indrettet og
organiseret med henblik på at sælge flest mulige varer, søges den miljøterapeutiske institution på enhver
måde indrettet og organiseret med henblik på at hjælpe patienterne med at forbedre deres aktuelle psykiske

tilstand.

Forfatternes teoretiske udgangspunkt er psykodynamisk, og de mener således, at såvel psykisk sundhed som
psykisk lidelse er tæt forbundet med menneskets tidligste oplevelser af tilknytning, relation og samspil.

Miljøterapiens hovedopgave er at møde patienten, hvor han er, og at skabe en organisation med et terapeutisk
miljø, hvor patienten kan få nye relationelle erfaringer og dermed gives mulighed for udvikling.

Miljøterapien indeholder både et relationelt og et organisationspsykologisk aspekt, og i bogens første del
beskrives det, hvordan disse to aspekter sammen og hver for sig spiller en væsentlig rolle i det miljø, der

omgiver patienten. Bogens andel del omhandler de mere praktiske elementer i det miljøterapeutiske arbejde
og indeholder bl.a. kapitler om kontaktpersonfunktionen og supervision. Bogens tredje del beskæftiger sig
med miljøterapi i forhold til forskellige patientgrupper, såsom personlighedsforstyrrede patienter, psykotiske

patienter og patienter med anden etnisk baggrund.

Bogen henvender sig til alle faggrupper, der er involveret i det miljøterapeutiske arbejde i psykiatrien, dvs.
læger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere, og til alle, der

gennemgår en miljøterapeutisk uddannelse.
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