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Den medskabende familie John Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Den medskabende familie er en
metodisk og praksisorienteret bog om familiebehandling af børn og familier med særlige behov.

Familiebehandling indebærer, som begrebet antyder, at en hel familien går i behandling og centralt i metoden
er, at familien i samspil med behandleren selv erkender hvilke nye muligheder den har som familie. Metoden
tager udgangspunkt i familiens praktiske hverdagsliv og udspilles i samtale, gennem øvelser, opgaver og

iscenesættelser af hverdagssituationer. Med sine mange konkrete eksempler, cases og beskrivelser fra praksis
giver bogen et levende og inspirerende billede af familiebehandling. Samtidig er den en grundig metodisk
indføring i familiebehandlingsmodellen som har sit teoretiske udgangspunkt i især de familieterapeutiske og

systemisk orienterede teorier.

Målgruppen er praktikere inden for feltet familiebehandling og andre faggrupper som har berøring med
udsatte familier.

Forfatterne henter deres viden og eksempler fra familieværkstedsmodellen, men bogen omhandler
familiebehandling mere generelt. 

John Andersen er cand.psych. og har udført en række evaluerings- og konsulentopgaver inden for
dagbehandlingsområdet.

Bodil Burian er leder af familieværkstederne i Århus.
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