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Gal eller normal Dorthe Boss Kyhn Hent PDF Psykisk sygdom er langt hyppigere, end de fleste tror. Omkring
200.000 danskere lider af depression, omkring 250.000 af angst og omkring 300.000 af forskellige former for
misbrug. Herudover er der et stort antal mennesker, ca. 40.000, der er ramt af svære psykoser, og 50.000 lider

af demens. Hver anden dansk familie kommer således i kontakt med behandlingssystemet.

GAL ELLER NORMAL bygger på DRs tv-programmer med Peter Qvortrup Geisling som vært og er blevet til
i samarbejde med PsykiatriFonden. Bogen er bygget op omkring interviews med ti personer, hvoraf de fem

har deltaget i tv-programmerne. Personerne lider af de ti mest udbredte psykiske sygdomme: Skizofreni, OCD
(tvangstilstand), angst, anoreksi, bulimi, ADHD, depression, bipolar affektiv lidelse (maniodepressiv
sygdom), Alzheimers sygdom og Aspergers syndrom. Det er bevægende livsfortællinger om sorg og
ensomhed, men også om håb og bemærkelsesværdige behandlingsresultater. Undervejs får vi facts om

symptomer, sygdomme og behandling.
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og 50.000 lider af demens. Hver anden dansk familie kommer

således i kontakt med behandlingssystemet.

GAL ELLER NORMAL bygger på DRs tv-programmer med Peter
Qvortrup Geisling som vært og er blevet til i samarbejde med
PsykiatriFonden. Bogen er bygget op omkring interviews med ti

personer, hvoraf de fem har deltaget i tv-programmerne. Personerne
lider af de ti mest udbredte psykiske sygdomme: Skizofreni, OCD
(tvangstilstand), angst, anoreksi, bulimi, ADHD, depression, bipolar
affektiv lidelse (maniodepressiv sygdom), Alzheimers sygdom og
Aspergers syndrom. Det er bevægende livsfortællinger om sorg og

ensomhed, men også om håb og bemærkelsesværdige
behandlingsresultater. Undervejs får vi facts om symptomer,
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