bøger

STOF-redaktionen modtager jævnligt bøger og
rapporter til omtale og anmeldelse. Hvis du vil
anmelde en af disse bøger – eller andre – er du meget
velkommen til at kontakte os. Skriv til bj@crf.au.dk

Udviklingshæmning og misbrug
– Misbrugsbehandling i et pædagogisk perspektiv.
Region Midtjylland og Herning Misbrugscenter har undersøgt
hvad der har betydning, når udviklingshæmmede misbrugere
lykkes med at stoppe et misbrug.
En rapport om undersøgelsen kan hentes på

www.noerholmkollegiet.rm.dk

Kontaktperson
At arbejde med og for mennesker med sindslidelser
Af Solveig Roepstorff & Lisette Valter
272 sider, 275 kr.

www.hansreitzel.dk
Bogen er en håndbog til kontaktpersoner i socialpsykiatrien samt
til deres ledere, undervisere og supervisorer. Den anbefales til
lærebog på uddannelsesinstitutioner samt til alle med interesse for relationsarbejde, for sindslidelser og for faglig kvalificering af arbejdet med og for mennesker, der har brug for støtte.

Transfer – Kompetence i en professionel
sammenhæng
Af Bjarne Wahlgren & Vibe Aarkrog
168 sider, 149, 95 kr.

www.unipress.dk
En grundbog om professionsuddannelsernes vigtigste spørgsmål:
Hvordan skabe sammenhæng mellem teori og praksis? Bogen giver en systematisk indføring i denne udfordring, hvor ’transfer’ er
nøglebegrebet. Transfer betyder ’anvendelse af viden i én sammenhæng til at kvalificere handling i en anden sammenhæng.’

Coping – manual til kvalitativ mikroanalyse
Af Karen Pallesgaard Munk
160 sider, 199,95 kr.

www.unipress.dk
Bogen handler om hvordan copingteorien kan udnyttes i en systematisk kortlægning og sammenligning af individers eller gruppers måde at opleve og håndtere stress – metoden kaldes kvalitativ mikroanalyse. I bogen præsenteres analyseredskaber, der
kan anvendes ved undersøgelser af stress og trivsel.

Benzodiazepiner - Afhængighed på recept
Symptomer, behandling og information
Af Annette Stauning Flicker, Lis Kunckel & Birgit Signora Toft
183 sider, 199 kr.

www.hansreitzel.dk
Bogen giver information om benzodiazepiner, råd om nedtrapning og bringer interviews med tidligere afhængige og pårørende. Forfatterne har selv erfaringer med benzodiazepiner og har
desuden indsigt fra forskning og behandlingsmæssig praksis.

Husk, at man på

www.nordicwelfare.org/nad
kan læse og hente
alle NAD’s publikationer.
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