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Kognitiv terapi Thomas Iversen Hent PDF Forlaget skriver: Dette er en praksisnær og grundig indføring i,
hvordan man ud fra kognitive metoder kan hjælpe mennesker, der har oplevet traumatiske begivenheder eller
længerevarende stress.
I bogens første del gennemgås de centrale diagnoser, hvorefter der gås tættere på begreberne angst, stress og
traume og på reaktionernes forløb. Bogens anden del omtaler først nogle overordnede modeller, principper og
ledetråde for behandlingsarbejdet, hvorefter eksponering og andre grundlæggende metoder gennemgås.
Forfatteren beskriver behandling af såvel enkeltpersoner som grupper. Bogen rummer konkrete teknikker og
afsluttes med forslag til en fleksibel model til behandling af PTSD.
Bogen er skrevet i en lettilgængelig stil og indeholder mange konkrete teknikker, eksempler og skemaer.
Den henvender sig til psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre faggrupper, der i deres
arbejde møder mennesker, som har oplevet langvarig stress eller traumatiske begivenheder.
Thomas Iversen er psykolog og har igennem 25 år været ansat på Psykiatrisk Hospital, Risskov.
»Jeg har nu læst Kognitiv terapi. Stress og traumer og har kun roser til den! Den er forskningsinformeret på
en enkel måde og særdeles velegnet for praktikere.«
- Esben Hougaard
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