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Relation og fortælling Sarah Daniel Hent PDF Forlaget skriver: Inden for psykologien er der sket en
opblomstring i interessen for, hvilken implikationer tilknytningsteorien har for behandlingsarbejde med
voksne. Relevansen af denne viden rækker dog langt ud over det snævert psykologfaglige. Behovet for
tilknytning er et livslangt fænomen. Når voksne mennesker oplever sygdom, ulykker, overgreb, psykiske
vanskeligheder eller tab, motiverer tilknytningsbehovet personen til at søge hjælp og støtte. Den faktiske

henvendelse om hjælp vil dog være påvirket af personens tidligere erfaringer med omsorgspersoners støtte og
pålidelighed.  I denne bog gennemgås teori og forskning om tilknytningsmønstre hos voksne med henblik på
at give professionelle hjælpere og behandlere indblik i, hvordan forskellige tilknytningsmønstre kommer til

udtryk og påvirker daglig behandlingspraksis.

Bogen henvender til studerende på universitetsuddannelser i psykologi, på de mellemlange social- og
sundhedsuddannelser og på diplomuddannelser inden for psykologi og psykiatri. Bogen henvender sig
desuden til praktikere inden for social- og sundhedsområdet, herunder psykoterapeuter, psykologer og

psykiatere.
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