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Grundbog i psykiatri 2. udgave er væsentligt udvidet i forhold til første udgave fra 2010, og der er kommet
nye kapitler til om autismespektrumforstyrrelser hos voksne, om oligofreni og en gennemgang af de

psykopatologiske grundbegreber.

Baggrund for bogen
Psykisk sygdom influerer bredt på det enkelte menneskes forhold til sig selv og relationer til andre. Derfor

anlægger Grundbog i psykiatri en biopsykosocial og udviklingspsykopatologisk vinkel på faget med fokus på
personen bag sygdommen.

Bogens indhold
Grundbog i psykiatri 2. udgave giver en opdateret beskrivelse af psykiatrien med mennesket i centrum og
med en bred videnskabelig tilgang. Alle psykiske lidelser i WHO´s diagnoseliste ICD-10 bliver gennemgået
med fokus på årsagsforhold, forekomst, diagnostik og behandling, og der refereres desuden til diagnoserne i
den nyeste udgave af den amerikanske diagnoseliste (DSM-5). Fremstillingen af de enkelte sygdomme og

deres behandling er baseret på den nyeste forskning, og der lægges vægt på, at alle kliniske
beslutningsprocesser og behandlinger er evidensbaserede.

 

Hvem kan have glæde af at læse bogen?
Alle kapitler indeholder casemateriale, oversigtsbokse og resumé, hvilket gør bogen til en oplagt grund- og
opslagsbog for medicin- og psykologistuderende samt andre studerende inden for social- og sundhedsfagene.
Målgruppen er også professionelle med interesse for psykiatri, fx praktiserende læger, kliniske psykologer,

psykiatriske sygeplejersker og psykiatere samt personale på bosteder og i socialforvaltninger.

 

Om bogens redaktører
Bogens to redaktører er Erik Simonsen, der er professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns
Universitet og forskningschef og ledende overlæge for Psykiatrien Region Sjælland, og professor i klinisk
psykologi ved Aalborg Universitet Bo Møhl, der er cand.mag. og cand.psych., specialpsykolog i psykiatri,

specialist og supervisor i psykoterapi. Begge har mere end 35 års klinisk erfaring fra psykiatrien. Alle kapitler
er skrevet af førende eksperter i dansk psykiatri med klinisk og forskningsmæssig baggrund.
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