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Miljøterapibogen Finn Skårderud Hent PDF Forlaget skriver: God miljøterapi betyder en bevidst holdning og
en praksis, som integrerer samtalen og samværet. Bogen viser, hvordan man i miljøterapi kan bruge de fleste
af hverdagslivets aktiviteter til at fremme mentalisering for eksempel at stå op om morgenen, spise og gå i
skole eller på arbejde for derigennem at give patienter og beboere en reel mulighed for at arbejde med deres

forandring og udvikling. 

Forfatterne ønsker at fremme kvaliteten inden for miljøterapien. Metoden er mentalisering som teoretisk
model og praktisk tilgang. Læseren får en grundig indføring i mentaliseringstraditionen, og den konkretiseres
og tydeliggøres gennem en række praksisnære eksempler. Miljøterapibogen bringer miljøterapien et skridt

videre. Mentaliseringstraditionen giver behandlingsformen en solid og frugtbar teoretisk ramme. Bogen er en
kilde til viden og inspiration for miljøterapeuter, både som individer og som fagligt fællesskab.

Bogen beskriver et fornyet og forbedret miljøterapeutisk tilbud til gavn og glæde for alle i den
miljøterapeutiske organisation: behandlere, ledelse, »patienter, beboere og pårørende. Dette er en bog ud over

det sædvanlige, et vigtigt skridt i retning af integration, som dækker de vigtigste kliniske områder, hvor
mentaliseringsbaserede metoder kan være hensigtsmæssige, og hvor miljøterapiens strukturer har vist sig at

fungere.«                                      
- Peter Fonagy i bogens forord  

Finn Skårderud er psykiater, forfatter og professor ved Universitetet i Oslo. Han skriver i forskellige genrer og
har en omfattende produktion som formidler og forfatter indenfor både faglitteratur og skønlitteratur. Han

underviser og er vejleder ved Institut for mentalisering i Norge. Bente Sommerfeldt er psykolog og specialist i
voksenpsykologi. Hun har erfaringer med at implementere mentalisering som model i flere miljøterapeutiske

institutioner - især med de kliniske områder spiseforstyrrelser, rus, selvskade og alvorlige traumer. Hun
underviser og er vejleder ved Institut for mentalisering i Norge. 
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