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hvad skizofreni egentlig er, og på hvordan du kan genkende tegnene. Bogen er skrevet til dig, der arbejder
med sårbare mennesker, eksempelvis som mentor, socialrådgiver eller pædagog. For selvom skizofreni i

gennemsnit rammer én ud af hundrede, er tallet højere hos socialt udsatte end hos de mere ressourcestærke.
Det øger risikoen for, at symptomerne drukner i komplekse vanskeligheder som hjemløshed og misbrug,

ligesom det understreger vigtigheden af, at vi, der arbejder med sårbare mennesker, kender de tidlige tegn. I
bogen får du eksempler på gode spørgsmål, du kan stille, ligesom diagnosen oversættes til dagligdags adfærd
og letforståelige billeder. På den måde bliver du mere sikker i din rolle, sådan at du hurtigere kan sikre den
hjælp, der er så uendelig vigtig. Anne Cathrine Bomann (f. 1983) er uddannet psykolog fra Københavns

Universitet i 2011 og siden autoriseret af Psykolognævnet. Hun har erfaring fra både social- og
hospitalspsykiatrien og er i skrivende stund ansat i Københavns Kommune, hvor hun arbejder med udredning

af komplekse sociale og psykiske vanskeligheder hos sårbare unge.
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