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Bogen Psykiatrisk sygdomslære rummer en gennemgang af de mest almindelige psykiske lidelser samt
psykiatrisk sygepleje, recovery-orienteret støtte og forskellige terapiformer. Der er fokus på kontaktpersonens
rolle, på relationer med brugere og pårørende samt på behandlingsplaner, sygeplejeplaner og handleplaner.
Bogen udmærker sig især ved at tage udgangspunkt i mennesket med psykiatrisk lidelse. Brugere og
pårørende opfattes som eksperter gennem erfaring, og medarbejderne som eksperter gennem uddannelse.
De pårørende opfattes som ressourcer i den psykosociale rehabilitering, og social- og sundhedsassistenten
som professionel relationsmedarbejder i både hospitalspsykiatri og socialpsykiatri. Der er øget fokus på
udfordringer omkring stigmatisering og selvstigmatisering, forebyggelse af indgreb i selvbestemmelsesretten,
transkulturel psykiatri samt retspsykiatri. Med den trykte bog følger også en digital udgave af bogen (i-bog),
som indeholder supplerende tilbud i form af fx lydfiler, opgaver og egen notesbog.
Køb 'Fra kaos mod samling, mestring og helhed' bog nu. Grunduddannelse: Sygeplejerske, Bornholms
Sygeplejeskole (1981) Videreuddannelse: Sundhedsfaglig Diplomuddannelse til sundhedsplejerske (1990),
Pædagogisk diplomuddannelse i Voksenpædagogik og uddannelsesplanlægning (2000), Master i
Voksenuddannelse (2007) Hør akustiske numre her: B ehandling. Gads Forlag udgiver bøger til
grundforløbet, social- og sundhedsuddannelserne samt enkelte bøger til pædagogisk assistent-uddannelsen.

Når livet gør ondt, kan det komme til udtryk på mange forskellige måder, såsom: Psykoser Depression. Når
livet gør ondt, kan det komme til udtryk på mange forskellige måder, såsom: Psykoser Depression.
Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Dato: Februar 2013 Afsnit:6 Side: Side 4 af 18
Somatisk sygdomslære og specialsygepleje 20 dage Som social- og sundhedsassistentelev i Aalborg
Kommune bliver du uddannet til social- og sundhedsassistent og kan arbejde på plejehjem, i hjemmepleje m.
Få mere at vide om psykomotorikuddannelsen i Randers her.
En bog om psykiatrisk sygepleje til psykotiske patienter med en systematisk fremstilling af Læs til
psykomotorisk terapeut, og lær om sammenhængen mellem krop og psyke.
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