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kræver professionalitet hos alle faggrupper. Professionel vejledning er derfor nødvendig for alle de

faggrupper som arbejder med mennesker. Vejledning er nødvendig for at sikre brugeren, patienten, eleven,
barnet eller den pårørende en faglig og etisk kompetent behandling.

Bogen omhandler et fælles kompetenceområde i det sundhedsfaglige, i det sociale og i det pædagogiske
arbejde. Uanset hvilken profession vi tilhører og uanset hvilken institution vi arbejder inden for rammerne af,
så har vi behov for udvikling af relationskompetence og en helhedsforståelse af det psykosociale perspektiv.

Denne kundskab og kompetence vedrører forskellige faggrupper og er af grundlæggende betydning for
vejledere og andre som har med vejledning af sundhedspersonale, socialarbejdere så vel som lærere,

børnehavepædagoger samt studerende på efteruddannelse inden for de samme områder. Bogen henvender sig
desuden til praktikere som ønsker at arbejde videre med deres egen faglige udvikling.

Kari Killén er socionom, dr. phil og forsker emeritus ved NOVA (Norsk Institut for forskning i opvækst og
aldring). Hun har i mange år undervist sundheds- og socialarbejdere i norden og internationalt. Hun har

arbejdet i børne- og voksenpsykiatrien, og har desuden skrevet en lang række lærebøger.
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