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Barn og unge i psykoterapi Hent PDF Forlaget skriver: Psykologisk behandling av barn trenger både
begrunnet teori om hvordan utvikling foregår, og konkrete og utprøvde fremgangsmåter for å få fastlåste

utviklingsprosesser i gang igjen. I tobindsverket Barn og unge i psykoterapi møter vi kliniske psykologer som
viser hvordan man kan engasjere barn, unge og deres viktige voksne i personlige samtaler og virksomhet som
forandrer. Kapitlene er fordelt i to bind, og i begge bind finnes kapitler som gir innføring i de ganske så ulike

format som brukes for å organisere og presentere behandlingen. Mens andre kapitler utdyper metodiske
fremgangsmåter i selve behandlingsforløpet slik dette er en form for samarbeid som er rettet mot et mål og

strekker seg over tid.I bind 2 får du blant annet nye bidrag som omhandler
* Statens barnehus og tilbud til voldsberørte barn

* Nevroaffektiv psykoterapi med barn
* Psykoterapi med ungdom i en ambulant behandlingsramme
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