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Politipsykologi Gitte Carstensen Hent PDF Politipsykologi er en grundbog i psykologi rettet mod
politiuddannelsen. Psykologi spiller en vigtig rolle i politiets arbejde. Dels møder politiet i det daglige

arbejde ofte sociale og psykologiske problemer, hvor viden om psykologi er afgørende. Dels er der stadig
større fokus på de problemer, som politibetjente pådrager sig som følge af et psykisk hårdt

arbejdsmiljø.Bogen har et dobbelt ærinde. For det første gives der grundlæggende indsigt i psykologiske
emner som arv og miljø, udviklings- og personlighedspsykologi, gruppepsykologi, organisationspsykologi og
psykiske lidelser. For det andet fokuseres der på en række emner, som er afgørende for det politimæssige
arbejde, f.eks. konfliktløsning, mental forberedelse til risikofyldt arbejde, håndtering af stress og traumer,
vidne- og afhøringspsykologi og trafikpsykologi.Bogen er bygget op omkring en lang række praktiske
eksempler fra det politimæssige arbejde.BJARNE FRØSLEE IBSEN er cand.psych. og ph.d. Han er

chefpsykolog i Rigspolitiet og leder af Rigspolitiets Psykologtjeneste.
PELLE NIGARD er cand.psych., fagleder i psykologi og underviser på Politiskolen.

TINE GREINER er cand.psych. Arbejdede 2002-2007 som fagkoordinator og underviser på Politiskolen. Fra
2007 adjunkt på Sygepleje- og Radiografskolen, Herlev.

JOHNNY HOLST er forhenværende vicepolitiinspektør og afdelingsleder for Politiskolens grunduddannelse
indtil 2007.
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