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Pårørende til psykisk sårbare Kim Bonnesen Hent PDF Det kan kaste lange skygger ind i ens liv at være
pårørende til et psykisk sårbart menneske. Det gælder, hvad enten det er en af ens forældre, søskende, ens
partner eller en anden nærtstående person, der er psykisk sårbar. Pårørende til psykisk sårbare beskriver

blandt andet via cases den ensomhed, forvirring og usikkerhed, der ofte kendetegner pårørende til psykisk
sårbare, samt de udfordringer dette livsvilkår fører med sig. Bogen giver anvisninger til, hvordan man kan
passe på sig selv, arbejde med sin identitet som pårørende og sætte sig selv i centrum af sit eget liv. Bogen
henvender sig til pårørende – voksne børn, søskende og partnere – til psykisk sårbare personer samt til

professionelle, der arbejder med psykisk sårbarhed. Bogens forfatter, Kim Bonnesen, er uddannet psykolog
og har i en årrække arbejdet med ledelse og organisation, rådgivning, psykoterapi og supervision. Han er
leder af Landsforeningen Sinds psykologiske rådgivning i København, hvor psykologer arbejder som

frivillige rådgivere med psykisk sårbare, pårørende og borgere med andre vanskeligheder i livet. Herudover er
han privatpraktiserende psykolog. Se mere på www.kimbonnesen.dk.
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