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denna bok är en vägvisare in i några av psykiatrins ämnesområden. Den är i första hand skriven för 
personal och andra personer som möter vuxna personer med problematik i gränslandet mellan habi-
litering och psykiatri. Därför behandlas utvecklingsstörning och autismspektrumstörning speciellt i 
boken. 

I boken beskrivs människans normala utveckling och även vad det innebär om man är född med 
annorlunda förutsättningar. Boken innehåller tankar om vad som kan medföra en god psykisk hälsa 
och även vad som bidrar till uppkomsten av psykisk ohälsa. Psykiatrins historia berörs kortfattat lik-
som dess nuvarande organisation och verksamheter. Den aktuella kritiken mot psykiatrin som finns i 
den nuvarande samhällsdebatten kommenteras.

Därefter beskrivs olika former av psykisk ohälsa, utifrån allvarlighetsgrad och olika symptomgrup-
per. Ett utvecklingspsykologiskt perspektiv kombineras med beskrivningen av olika former av psyko-
patologi, psykiska sjukdomar, störningar, anpassningsreaktioner och beteendestörningar. 

I bokens avslutande del beskrivs hur man kan bemöta och stödja vuxna personer väl då de har psy-
kiska hälsoproblem, kanske rent av psykiska funktionshinder. Boken tar sikte en hel del på olika kom-
binationer av funktionshinder.

Det goda bemötandet tar sin utgångspunkt i kunskaper om vad som är en god värdegrund, en 
genomtänkt positiv människosyn, en god etik, ett empatiskt förhållningssätt, neuropedagogiska kun-
skaper och en god yrkesmässig samtalsmetodik.

Ett gott bemötande är ingen behandlingsmetod i sig. Det goda bemötandet kan mjukt övergå i en 
stödjande psykologisk behandling. Det goda bemötandet är ofta en förutsättning för att de behand-
lingsmetoder som används i stort får önskade effekter. Dessa uppnås bland annat genom att ett gott 
bemötande lyfter fram positiva förväntningar. Mänskliga relationer och ett gott bemötande har i sig 
läkande krafter. 

Ett gott bemötande kan bidra till att de personer som bemöts väl, oftast av yrkespersoner, söker 
kunskaper om sig själva och om hur de kan leva sina vardagsliv på ett bra sätt. Personerna som får 
stöd genom ett gott bemötande kan på så sätt få större förutsättningar att mogna och att utvecklas 
som människor.
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