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hvad det at komme sig indebærer, og skal tidligere syge altid være dobbelt så raske for at være raske? Arnhild
Lauveng skriver med udgangspunkt i sine egne erfaringer både som psykolog og fra de 10 år, hun selv var
indlagt som skizofren patient på psykiatriske afdelinger. Arnhild Lauveng er optaget af, hvordan vi omtaler
og behandler personer med psykiske lidelser, og viser, hvor vigtigt det er at se patienter som mennesker og
ikke bare som diagnoser. Hun redegør for alle de positive bivirkninger "det unyttige" har haft i hendes egen
kamp for og proces med at blive rask og viser helt konkret, den afgørende betydning af måden man inden for
psykiatrien ser på patienter og behandling, og hvordan gode intentioner alligevel kan få uønskede følger.
"Unyttig som en rose" er skrevet i forlængelse af Arnhild Lauvengs tidligere bog "I morgen var jeg altid en
løve". Det er stærk og tankevækkende læsning, som henvender sig til både professionelle inden for det

psykiatriske område og i det hele taget til alle med interesse for det psykologiske område.

 

Har syge mennesker mindre værdi? Hvem skal definere, hvad det at
komme sig indebærer, og skal tidligere syge altid være dobbelt så

raske for at være raske? Arnhild Lauveng skriver med udgangspunkt
i sine egne erfaringer både som psykolog og fra de 10 år, hun selv
var indlagt som skizofren patient på psykiatriske afdelinger. Arnhild
Lauveng er optaget af, hvordan vi omtaler og behandler personer

med psykiske lidelser, og viser, hvor vigtigt det er at se patienter som
mennesker og ikke bare som diagnoser. Hun redegør for alle de

positive bivirkninger "det unyttige" har haft i hendes egen kamp for
og proces med at blive rask og viser helt konkret, den afgørende
betydning af måden man inden for psykiatrien ser på patienter og
behandling, og hvordan gode intentioner alligevel kan få uønskede



følger. "Unyttig som en rose" er skrevet i forlængelse af Arnhild
Lauvengs tidligere bog "I morgen var jeg altid en løve". Det er stærk

og tankevækkende læsning, som henvender sig til både
professionelle inden for det psykiatriske område og i det hele taget til

alle med interesse for det psykologiske område.
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