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Skjulte lidelser Bente Danneskiold-Samsøe Hent PDF Om whiplash, kroniske smerter, fibromyalgi med mere.

Gennem de seneste mere end 100 år har der været lidelser, der hverken har kunnet forklares eller findes en
entydig behandling til. Denne bog ser de skjulte lidelser i forskellige perspektiver – ud fra ønsket om at

beskrive disse lidelsers mangesidede faktorer.

Hensigten med bogen er at skabe en større forståelse og forhåbentlig også større tolerance i forhold til dem,
der rammes af de skjulte lidelser, så man får mulighed for at kunne hjælpe bedst muligt. En central pointe i
bogen er, at vi må holde op med at forveksle subjektive lidelser med suspekte lidelser i ydmyghed overfor alt

det, vi ikke ved.

Bogens temaer er valgt ud fra ønsket om at videreformidle viden til sundhedspersonale, behandlere,
sagsbehandlere, jurister, pårørende til personer med disse lidelser og ikke mindst de ramte selv.

Se indholdsfortegnelse og udvidet ordforklaringsliste.

Forord af Susan Schlüter og indledning af Vibeke Søndergaard.
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