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forældre til børn med tics og alle øvrige pårørende. Den henvender sig også til professionelle, som ønsker at
forstå, hvordan det opleves at have tics, ledsagende vanskeligheder, og hvordan man giver god støtte. Her kan

lærere, pædagoger, sagsbehandlere og psykologer finde viden, der dækker hele området for ticslidelser –
præsenteret lettilgængeligt og med henblik på praktisk anvendelse. Tics & Tourette er baseret på forfatterens
mangeårige erfaring med behandling af ticslidelser og samtaler med et stort antal børn og voksne, som har
tics som en del af deres hverdag. Familiernes egne erfaringer indgår også i bogen med en lang række citater.
Ingrid Sindø, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, er privatpraktiserende i Sorø, hvor hun arbejder med
undersøgelse og behandling af psykiatriske lidelser inden for børne- og ungeområdet. Købere af bogen kan

frit downloade bogens arbejdsskemaer.
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