
Tags: På lång sikt e-bok apple; På lång sikt MOBI download; På lång sikt ladda ner pdf e-bok; På lång sikt epub books download; På lång sikt
bok pdf svenska; På lång sikt las online bok

På lång sikt PDF E-BOK

Clarence Crafoord

Författare: Clarence Crafoord 
ISBN-10: 9789127122475

Språk: Svenska
Filstorlek: 1417 KB



1

BESKRIVNING

De fem fallstudier som presenteras i denna bok är i sin utförlighet och öppenhjärtlig helt unika i svensk
psykoterapeutisk litteratur. Genom skildringen av arbete med Katarina, Stefan, Ulrika, Tove och Aina
växer här fram ett försvar för tålmodighet och långsiktighet inom psykiatrin. Ur ett psykoanalytiskt
perspektiv kan de tidiga karaktärsstörningarna, som borderline och patologisk narcissism, betraktas som
relationspatologier. Depression, ångest och andra symtom är sekundära till svårigheterna med att upprätta
och bibehålla relationer. Terapiarbetet med dessa patienter är erkänt svårt. Det tar terapeutens hela
personlighet i anspråk och måste bedrivas på lång sikt. Kortsiktiga insatser inom vården kan bli
kostsamma, både i pengar och lidande räknat.På lång sikt har tillkommit i anslutning till ett projekt vid
Stockholms läns landsting psykoterapiinstitut. "Terapeuterna har lyckats med att producera texter som bär
läsaren med sig, texter som skapar närhet och förståelse. Bildspråket i texterna smyger sig under huden,
tränger sig på och tränger sig in... På lång sikt ölar förståelsen av vad det innebär att vara patient, att vara
psykoterapeut - och att vara människa "(Professor Gudrun Olsson i Psykolog Tidningen 15/01)Clarence
Crafoord är psykoanalytiker och tidigare överläkare och lärare i Psykoterapiinstitutet i Stockholm . Han
har utgivit och medverkat i ett tiotal böcker i Psykoterapeutiska och psykoanalytiska ämnen.Övriga
medverkande i projektet är Psykoanalytikerna Sonja Härdelin och David Titelman samt Psykoterapeuterna
Cecila Andre, Ulla Floberg, Inger Johansson och Kerstin Schewenius.



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

"Vi säkrar ekonomin på lång sikt" - Strängnäs kommun

EKONOMI Ekonomi Efter ett turbulent 2018 på börsen valde fondsparare att satsa mer på säkra
alternativ. Men hur ska man tänka kring sitt sparande ...

Spring på lång sikt... - Runner's World

Borgerligheten har en gemensam framtid trots uppgörelsen mellan Centern, Liberalerna och
Socialdemokraterna.

Chansa på NCC - på lång sikt | Placera - avanza.se

på lång sikt - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.
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