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på omgangshøjdemed de øvrige samfundsvidenskabelige fag  Forfatteren belyser ud fra et tværvidenskabeligt
synspunkt en række centrale temaer i den senmoderne vestlige kultur. Han gør rede for, hvilken påvirkning de
seneste årtiers kulturelle forandringer kan have på det enkelte menneskes psykologiske udvikling og fungeren

i dagligdagen. Udvikles der nye psykiske forstyrrelser? Hvordan opbygger det enkelte menneske de
psykologiske ressourcer, som er nødvendige for at fungere i den komplekse senmoderne virkelighed? Med de
kulturelle forandringer ændres grundlaget for de klinisk-psykologiske teorier og behandlingsmetoder. Der
bliver behov for nye behandlingsformer, som er tilpasset nye psykiske vanskeligheder og menneskers

ændrede forestillinger om sig selv og deres forhold til behandlere. Bogen indeholder indgående beskrivelser
af den narrative og den interpersonelle psykoterapi som to fremtrædende eksempler på behandlingsmetoder,
der er tilpasset det senmoderne menneskes vanskeligheder og behov. Endelig argumenteres der for, at den
kliniske psykologi må genfinde sin kulturkritiske stemme og påpege de psykologiske konsekvenser af den
kulturelle udvikling. Den må ophøre med blindt at fungere som en del af sundhedsindustrien med henblik på
rent individuelle løsninger af sociale og kulturelle problemer.  Carsten René Jørgensen  er cand. psych., ph.d.

og lektor i klinisk psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

 

Ung dansk psykolog bringer psykologien på omgangshøjdemed de
øvrige samfundsvidenskabelige fag  Forfatteren belyser ud fra et
tværvidenskabeligt synspunkt en række centrale temaer i den

senmoderne vestlige kultur. Han gør rede for, hvilken påvirkning de
seneste årtiers kulturelle forandringer kan have på det enkelte
menneskes psykologiske udvikling og fungeren i dagligdagen.
Udvikles der nye psykiske forstyrrelser? Hvordan opbygger det

enkelte menneske de psykologiske ressourcer, som er nødvendige for
at fungere i den komplekse senmoderne virkelighed? Med de
kulturelle forandringer ændres grundlaget for de klinisk-

psykologiske teorier og behandlingsmetoder. Der bliver behov for
nye behandlingsformer, som er tilpasset nye psykiske vanskeligheder
og menneskers ændrede forestillinger om sig selv og deres forhold til

behandlere. Bogen indeholder indgående beskrivelser af den
narrative og den interpersonelle psykoterapi som to fremtrædende
eksempler på behandlingsmetoder, der er tilpasset det senmoderne
menneskes vanskeligheder og behov. Endelig argumenteres der for,
at den kliniske psykologi må genfinde sin kulturkritiske stemme og
påpege de psykologiske konsekvenser af den kulturelle udvikling.

Den må ophøre med blindt at fungere som en del af
sundhedsindustrien med henblik på rent individuelle løsninger af
sociale og kulturelle problemer.  Carsten René Jørgensen  er cand.
psych., ph.d. og lektor i klinisk psykologi ved Psykologisk Institut,

Aarhus Universitet.
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