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»Jeg er overbevist om, at alle, der beskæftiger sig direkte med psykiatri eller i periferien af det psykiatriske
felt, vil have glæde og gavn af at læse denne bog (...) Jeg er 112 % overbevist om, at Solveig og Lisettes bog
kan gøre nuværende og kommende kontaktpersoner i socialpsykiatrien klogere på, hvordan man fremmer den
gode relation. Selvom mine erindringer er både tågede og hullede, og præget af rigtig meget psykofarmaka,
så er der ting, jeg husker. Ting, der står knivskarpt, nemlig de gode relationer. Dem, der bar mig videre. Dem,

der holdt gennem psykoser, vredesudbrud og afmagtsfølelse«.

Sådan skriver forfatteren til bogens forord Tina Christensen Neve - en kvinde, der bag sig bl.a. har lange og
mange erfaringer med at være patient i psykiatrien og beboer på et socialpsykiatrisk bosted.

Kontaktperson er en håndbog til nuværende og kommende kontaktpersoner i socialpsykiatrien, samt til deres
ledere, undervisere og supervisorer. Den er oplagt som lærebog på uddannelsesinstitutioner inden for sociale,

sundhedsfaglige og pædagogiske områder. Bogen kan med fordel læses af alle med interesse for
relationsarbejde, for sindslidelser og for faglig kvalificering af det særlige arbejdsvilkår, det er at være der
med og for mennesker, der har brug for støtte. Som kontaktperson træder man ind i en verden, der på
alverdens måder centrerer sig om menneskelig eksistens - man træder ind i et job, der på en gang er

komplekst, udfordrende og meget betydningsfuldt. Et job, der kræver refleksion over egen faglighed og
metoder.

Bogen tilbyder gennem stemmer fra praksis og forskellige teorier et indblik i syv uundgåelige og vigtige
aspekter af kontaktpersonsarbejdet:

1. Hverdagens små og store samtaler
2. Mikrohandlinger - at have øje for det store i det små

3. At genforbinde sig med verden
4. Afhængighed - at bruge eller at misbruge
5. Dokumentation af det pædagogiske arbejde

6. Dilemmaer
7. At passe på sig selv

Bogen insisterer på kompleksitet og nuancer, samtidig med at den tilbyder anvendelige redskaber og
praksisnære ideer til brug i det daglige arbejde som kontaktperson.

Solveig Roepstorff og Lisette Valter er psykologer, der gennem en årrække har arbejdet som
udviklingskonsulenter, terapeuter, coaches, supervisorer, undervisere samt lavet debriefinger inden for

socialpsykiatri og psykiatri. De er videreuddannede inden for systemisk, narrativ og eksistentiel tænkning og
praksis.
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