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Denne bog er den trykte udgave af vores pædagogiske Bachelor opgave om selv-skadende adfærd. Vi kommer
rundt om nogle af de forskellige udfordringer som professionelle kan opleve, i deres arbejde med personer
med selvskadende adfærd. Der graves lidt dybere i hvilke mekanismer der er i spil og der sættes fokus på den
svære relation i det pædagogiske arbejde. Samtidig kan bogen være til stor hjælp for dig der står i en situation,
hvor en bekendt eller pårørende skader sig selv og du ikke ved hvordan du skal handle. Her kan du tilegne dig
noget mere viden om selvskade og du bliver bekræftet i hvorfor det er så svært. Samtidig får du nogle
retningslinjer for hvad du kan gøre og hvor du kan henvende dig for at få yderligere hjælp. Vi får et indblik i
de samfundsmæssige udfordringer der er ved en lidelse som selvskade og bliver gjort opmærksom på den store
vækst i antallet af unge der skader sig selv og hvilke konsekvenser det har. Derudover ser vi på lidelsen som
en mulig diagnose og hvordan de unge kan blive mødt med den hjælp de har brug for, i forbindelse med en
evt. diagnosticering.
Selvskade er ikke en anerkendt diagnose, men ville det få konsekvenser hvis den blev det? Og hvilke
muligheder og udfordringer ville det give personer med selvskade, det faglige personale der arbejder med
disse personer, samt de pårørende.

Tilbud til mennesker med psykiske lidelser som ADHD, selvskadende adfærd og dobbeltdiagnoser. Center
for Selvmordsforskning vil bede dig deltage i en brugerundersøgelse af vores hjemmeside. Når normalt
begavede børn har svært ved at bruge en blyant, lege med legetøj, tage tøj af og på, børste tænder etc.
• Klassisk autisme – Sen sprogudvikling, mannerismer, repetitiv adfærd, evt. Målgruppe. Psykolog i Århus
Kommune.
Bliv kontrolløren i dit liv. psych. Vi er her for unge og voksne i alderen 15-28 år. Forside; Hvad er
kommunikation. Målgruppe. Vi kan støtte unge, der har: opmærksomhedsforstyrrelse; angst; stressbelastning;
selvskadende adfærd Selvskade er når et menneske lemlæster sig eller påfører sig selv smerter.
Psykologklinik | Lone Skrubbeltrang er en del af et etableret praksisfællesskab i Skødstrup nord for Århus.
Livsmod er med til at sikre fokus på den forebyggende indsats overfor børn og unge, der skader sig selv eller
har selvmordsadfærd at børn og unge, der er. Forside; Hvad er kommunikation. Den mest udbredte type for
selvskade består i at skære i sig selv (cutting), men det. Magnus Biilmann (praksiskandidat).

