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PRESSMEDDELANDE Stockholm den 28 maj 2015 

Ny bok om den livsviktiga anknytningen 
 

Våra familjerelationer under de tre första åren kan faktiskt påverka resten av livet. I 

den nya boken Den livsviktiga anknytningen beskrivs hur yrkesverksamma som möter 

barn med anknytningsproblem, och deras familjer, kan använda anknytningsteorin 

som grund för utredning och behandling. 

När spädbarn inte vill ha ögonkontakt, när små barn inte går att lugna eller när 

ungdomar lägger all sin energi på att bråka i skolan, kan det bottna i en problematisk 

anknytning.  

Nu släpper Gothia Fortbildning den nya fackboken Den livsviktiga anknytningen av 

socionom Terje Grina. I boken tar han avstamp i teorin, men ger också konkret 

handledning i hur man kan utreda och behandla anknytningsproblem bland annat 

genom mentaliserande samtal.  

Boken riktar sig i första hand till blivande och verksamma socionomer som kommer i 

kontakt med barn, unga och vuxna med svåra anknytningsstörningar. Den är också 

användbar för de som möter dessa barn i sitt yrke samt familjehemsföräldrar.  

Fakta om boken 

Titel: Den livsviktiga anknytningen. Teori, utredning, behandling.  

Författare: Terje Grina 

ISBN: 978-91-8809-900-6  

Utgivning: april 2015 

Omfång: 152 sidor 

Ca pris: 220 kr exkl. moms 

Boken kan köpas i webbutiken på www.gothiafortbildning.se.  

Om författaren 

Terje Grina är socionom med lång erfarenhet av socialtjänsten. Han har också varit 

verksam som handledare för socionomer i 25 år. Tidigare har han skrivit boken Det 

viktiga mötet – om borderline i psykosocialt arbete (1997, på annat förlag).  
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Fakta om Gothia Fortbildning 

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, 

vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, 

konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. Besök 

www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter. 


