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Om redaktören och medförfattarna
CLAUDIA FAHLKE, professor i psykologi och leg. psykolog, är bokens redaktör. Hon är verksam vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet och vid Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset. I boken medverkar 43 av Sveriges främsta forskare och
praktiker inom området, samtliga engagerade i utbildning, forskning och praktiskt arbete med personer som utvecklat alkohol- och
drogproblem. Cirka två tredjedelar av författarna är verksamma inom det psykosociala området (t.ex. psykologi, socialt arbete och
sociologi) och de övriga inom naturvetenskapen (t.ex. neurobiologi, psykiatri och socialmedicin).

Detta är en handbok om alkohol- och narkotikaproblem som utgår från ett psykologiskt
perspektiv med såväl biologisk som social
kunskap närvarande. Boken består av två delar
– teori och tillämpning – där vetenskap och
praktisk erfarenhet möter varandra.

TIPS!

Alkohol och andra droger är ett angeläget ämne att diskutera
och att ha kunskap om. Idag vet vi t.ex. att problem med alkohol
är ett av våra främsta folkhälsoproblem. Förutom att alkohol
och andra droger kan ge upphov till en rad olika problem för den
enskilda personen påverkar det också omgivningen på olika sätt.
I den här boken får du veta mer om de bio-psyko-sociala teorier
centrala för att förstå hur ett alkohol- och drogproblem kan
utvecklas, men också hur ett problem uppmärksammas, utreds
och behandlas. I boken diskuteras också etiska perspektiv och
hur vården kan samverka och arbeta med implementering av ny
kunskap.
Varje författare har med omsorg tagit fram referenser för vidare
läsning och också gett exempel på ett antal frågor som man kan
diskutera vidare, antingen på seminarier, eller på arbetsplats. Den
har ett pedagogiskt upplägg som går från teori till tillämpning.
Boken riktar sig till personer som utbildar sig inom vård och
behandling, men också till kliniker och praktiker som arbetsterapeuter, läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor m.m.
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• Boken är skriven av forskare/praktiker som är Sveriges
experter på området.
• Fungerar som lärobok och handbok.
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