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Fra offline til online Kit Lisbeth Jensen Hent PDF Hvordan kan jeg etablere en klinik på nettet? Hvem egner
e-terapi og internetbaseret rådgivning sig til? Og hvordan varetager jeg klientens sikkerhed og fortrolighed på

nettet?

Fra offline til online er til dig, der som psykolog eller terapeut ønsker at udvide din kliniske praksis og
tilbyde rådgivning og terapi på nettet. Internetbaseret terapi er et supplement til traditionel ansigt til ansigt-

terapi, der gør det muligt at tilbyde samtaler over store afstande, på skæve tidspunkter eller som
hjemmebesøg, der foregår via computerskærm, tablet eller smartphone.

Bogen er praksisrettet og gennemgår de overordnede overvejelser om internetbaseret rådgivning og terapi
både fra behandler- og klientperspektiv. Den giver konkrete forslag til, hvordan man skaber de bedste rammer
og forudsætninger for behandler og klient og gennemgår bl.a. de etiske forpligtelser, formelle juridiske krav

og de tanker, man skal gøre sig i forhold til sikkerhed og potentielle tekniske udfordringer.

Bogen bygger både på forskning og på indsamlede erfaringer fra bogens forfatter, Kit Lisbeth Jensen, der selv
er en af pionererne inden for området.

Fra offline til online henvender sig til psykologer, terapeuter, coaches, rådgivere, rådgivningstjenester m.fl.,
men er også interessant læsning for potentielle brugere af onlinerådgivning og -terapi og for institutioner og

kommuner, der vil udvide og effektivisere deres servicetilbud.

Oversat fra norsk af Lone Østerlind.
Forord til den danske udgave af Mikkel Arendt og Nicole Rosenberg.
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