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børnemishandling stiller os over for store personlige og faglige udfordringer. Det er stadig et spørgsmål om,

hvilke øjne der ser, og om det ansvar vi er villige til at påtage os.

Omsorgssvigt er en grundbog for medarbejdere i socialforvaltningerne og i sundhedsplejen,
småbørnspædagoger, lærere, læger, psykologer og psykiatere - alle, som i deres daglige arbejde møder børn,
der er udsat for vanrøgt, psykiske, fysiske og/eller seksuelle overgreb. Det helhedssyn som Omsorgssvigt er

udtryk for, er i de forløbne år blevet yderligere bekræftet af forskere og praktikere.

Denne 4. udgave er udtryk for et ønske om at integrere teori om omsorgssvigt, tilknytningsteori og
hjerneforskning og bygger på Kari Killéns nære samarbejde med praksisfeltet, i forbindelse med forskning,
supervision, konsultation og nu også metodeudvikling med henblik på arbejdet med alvorligt psykosocialt

belastede familier.

4. udgave af Omsorgssvigt falder i to dele: Omsorgssvigt I, der omhandler forståelsesgrundlaget, og
Omsorgssvigt II, der drejer sig om (be)handling. Omsorgssvigt II bygger på bind I og giver en
differentieret tilgang til behandling. Den formidler og eksemplificerer et bredt spektrum af

tilknytningsteoretisk forankrede værktøjer tilpasset terapeutisk og pædagogisk brug. Desuden giver bogen
forskellige konkrete bud på hvordan forældrenes omsorgsevne styrkes og forældre-barn relationen styrkes.
Bind II beskriver også de (be)handlingsforløb og pædagogiske interventioner som kan blive nødvendige.  

Kari Killén er socionom, dr. Phil og forsker emeritus ved NOVA (Norsk institut for forskning og aldring).
Hun har i mange år undervist sundheds- og socialarbejdere i Norden og internationalt. Hun har arbejdet i

børne- og voksenpsykiatrien, og har desuden skrevet en lang række lærebøger. I 1988 fik hun en doktorgrad
for afhandlingen Omsorgssvikt og barnemishandling.  
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