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Ude af mig selv Karin Dyhr Hent PDF Forlaget skriver: Ude af mig selv handler om dissociation, som er et
omstridt og underbelyst emne inden for psykiatrien. Dissociation forekommer ofte ved traumer efter

voldsomme oplevelser som vold, seksuelle krænkelser, nærtståendes dødsfald el. lign. Når virkeligheden er så
grum, at vi ikke kan bære at være i den, kan vi være nødt til at 'dele os op' for at holde det ud.

Psykiatrien overser i vid udstrækning dissociation. Det betyder, at mennesker ikke får behandling, eller at
problemerne behandles som psykose. Mennesker, der dissocierer, bliver ofte bange, fordi de ikke ved, hvad

der sker. Det samme gælder familie og venner.

Ude af mig selv henvender sig til både patienter og fagfolk. Udover at bygge på forfatterens egne erfaringer
giver den stemme til en lang række mennesker, der dissocierer. Det åbner mulighed for at forstå en sygdom,

der hidtil været svær at sætte sig ind i. Bogen gennemgår tillige de forskellige dissociative lidelser og
henviser i vid udstrækning til foreliggende psykiatrisk faglitteratur.

Karin Dyhr er uddannet musikterapeut og er en særdeles aktiv foredragsholder. Hun har opnået en helt særlig
status gennem sit forfatterskab, hvor hun beskriver sin egen psykiske sygdom og ikke mindst helbredelse
gennem mere end ti års terapi og 70 indlæggelser. Tidligere udgivelser er Glaspigen og Bag om borderline.
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