
Giv stemmerne mening
Hent bøger PDF

Marius Romme

Giv stemmerne mening Marius Romme Hent PDF Forlaget skriver: Giv stemmerne mening. Metoder i
arbejdet med stemmehørere er en oversættelse afMarius Romme og Sandra Eschers Making Sense of

Voices. Mellem to og fire procent af befolkningen hører stemmer. Forfatterne har overraskende fundet ud af,
at to ud af tre stemmehørere er i stand til at håndtere deres stemmer godt, de oplever stemmerne positivt og

har aldrig har været i kontakt med det psykiatriske system. En tredjedel har imidlertid symptomer, der fører til
en psykiatrisk diagnose. Stemmerne påvirker det sociale liv, tankeprocesser og handlefrihed, og

stemmehøreren oplever stemmerne som stærkt angstvækkende. Her er stemmerne oftest begyndt i forbindelse
med traumatiske oplevelser eller uløselige følelsesmæssige konflikter.  

Giv stemmerne mening er en håndbog for mennesker i professioner, der arbejder med stemmehørere.
Udgangspunktet er Recovery-orienteret, brugeren kan komme sig, og det kræver, at man leder efter

sammenhænge mellem det at høre stemmer og den enkeltes livshistorie. Stemmerne har individuel betydning
for den enkelte og håndteres forskelligt. Stemmerne er reaktioner på oplevelser i menneskers liv, de er måder
at håndtere problemer på. Den professionelle og andre, der møder den psykiatriske bruger, må gøre op med
den traditionelle berøringsangst overfor stemmerne. Man må kommunikere; lytte, spørge til stemmerne og
undersøge, hvilken indflydelse og funktion, de har i brugerens liv. Herved kan stemmehøreren opleve accept
og anerkendelse, genvinde kontrollen over eget liv og knytte nye sociale bånd. Oplevelsen kan da give en
særlig mening og dimension i livet.  Bogen og den tilhørende interviewguide tilbyder praktiske metoder og
tilgange til dette arbejde samt mulighed for at blive opmærksom på mønstre og betydninger, der igen kan
åbne op for nye handlemuligheder i hverdagslivet. Bogen er skrevet i et enkelt og klart sprog og kan også

læses af brugere, pårørende og andre, der ønsker at få større indsigt i stemmernes betydning.
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