MENNESKER MED PSYKOPATISKE TRÆK.
LINKS: (NB: Med tiden kan disse Links udgå. De med flest * er de mest betydende/relevante ifm. dialogindlægget)

Definition: Dyssocial pers. Forstyrrelse

www.netpsykiater.dk/Htmsgd/dyssocial.htm ***

Definition: Psykopati

www.psyke.dk Artikler **

Artikel: Psykopater. Kim Hundevadt. JP, 16. Nov. 2003 ***
http://www.broegger.org/docs/psykopater.pdf
Radioudsendelse: Det psykopatfremmende samfund. Psykolog Bo Møhl fra Psykiatrisk Klinik på
Rigshospitalet og Heidi Hansen, overlæge på Gentofte Amtssygehus psykiatriske, tidl. Ansat på Anstalten ved
Herstedvester som tidligere blev kaldt Psykopatforvaringen.
http://www.dr.dk/P1/Agenda/Udsendelser/Arkiv/2004/03/15/ ***

Kommunikation:
Transaktionsanalyse: http://home5.inet.tele.dk/erik_ta/kapitel3.htm
Girafsprog:

(Rollerne)

http://www.elkan.dk/kommunikation/girafsprog.asp
http://www.c-t-u.dk/sprog.html

ET PAR BØGER:
Charmør og tyran - Et indblik i psykopaternes og ofrenes verden**
Af Alv A. Dahl, Aud Dalsegg. Forlag: Munksgaard Danmark.

Psykopater og personer med psykopatiske træk er nogle af de vanskeligste mennesker at omgås. De
plager deres omgivelser med vold, manipulation, løgnagtighed, selvoptagethed og ansvarsløshed.
Psykopater er ikke kun småkriminelle eller voldsforbrydere fra filmens verden - det kan være din
chef, arbejdskollega, nabo, mor eller far.
Denne bog giver læseren den viden man har i dag om psykopati set som et samspil mellem
neurologiske, psykologiske og sociale faktorer. Man får et indblik i kendetegnene på denne
personlighedsforstyrrelse, kriterier for diagnosen, årsager og udbredelse af psykopati samt
eksempler på psykopaters væremåde og gode råd om, hvordan man kan beskytte sig imod dem.
ISBN:87-628-0122-8. Udgiv. dato: 2001, Udgave: 1, Antal sider: 299, Udstyr: Hæftet, Sprog: Dansk

Psykopater i jakkesæt - Når chefen er psykopat***
Af Sanne Udsen. Forlag: Aschehoug.

Ordet psykopat kan få det til at gyse i folk. Man tænker på seriemordere og diktatorer. Men de
allerfleste psykopater er ikke kriminelle. Tværtimod går de rundt blandt resten af befolkningen og
gør livet surt for os.
Blandt fagfolk er det en almindelig antagelse, at omkring 2-4% af alle mænd er psykopater, mens
kun 1% af kvinderne er det, svarende til ca. 2% af befolkningen som helhed. Men der er endvidere
en hypotese om, at blandt chefer er andelen større.
Bogen gennemgår de typiske psykopatiske træk og beskriver, hvilke virksomhedstyper og
organisationer, der giver bedst spillerum for psykopaten. Men nok så vigtigt giver bogen en række
praktiske anvisninger på, hvordan man undgår at ansætte en psykopat - og hvad man gør, hvis han
allerede er i virksomheden. Til slut en meget nyttig (og internationalt anerkendt) psykopat-test.
ISBN:87-11-26168-4

Udgiv. dato: 2006. Udgave: 1. Antal sider: 208. Sprog: Dansk

