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Psykologi i sundhedsfag er en grundbog i psykologi til sygeplejerskeuddannelsen og andre
sundhedsuddannelser. Bogen beskriver psykologien som fag med fokus på temaer, der er relevante for studiet
af og arbejdet med mennesker. Bogen er en ny og gennemrevideret udgave af Menneskets psykologi af samme
forfatter. Bogens opbygning Bogens 10 kapitler giver en indføring i et bredt udvalg af psykologiske
fænomener og teorier, bl.
a. om personlighed, udvikling, perception, læring og sociale processer. Der bliver også præsenteret temaer,
som er særligt relevante i en sundhedsfaglig kontekst, fx tab, krise, stress, relationer og mentalisering.
Målgruppe Bogen er målrettet til studerende inden for sygepleje, fysioterapi, ergoterapi, jordemoderfaget
m.fl., men også undervisere og praktikere kan få god gavn af bogens præsentation af både klassiske
psykologiske teorier og helt nye udviklinger inden for psykologifaget. Om forfatteren Mette Schilling er
uddannet sygeplejerske i 1986, og cand.psych. i 1996. Ansat som underviser i psykologi ved sygeplejerske- og
radiografuddannelsen i Herlev fra 1996-2004. Ansat som forlagsredaktør på Dansk Psykologisk Forlag fra
2004-2010, og nu som forlagsredaktør på Hans Reitzels Forlag.
Udgav i 2004 Menneskets psykologi på Munksgaards Forlag.

Vælg fagområder Om Lisbeth Hede Jørgensen. 30. august 2018. Hvad er spinalstenose. november 2017.
november 2017. august 2018. Hvad er spinalstenose. Skal jeg skannes. Vælg fagområder Om Lisbeth Hede
Jørgensen. august 2018. 30. 29.
Det er der information om i nye foldere om diskusprolaps i lænden, diskusprolaps eller nerverodspåvirkning i
nakken eller spinalstenose i lænden – de tre tilstande, som …. november 2017. Foldere til pakkeforløbene er
kommet.
30. Skal jeg skannes. Sommeren er stadig på sit højeste, når vi slår dørene op for en uge med faglig og
personlig forkælelse og fordybelse. Det er der information om i nye foldere om diskusprolaps i lænden,
diskusprolaps eller nerverodspåvirkning i nakken eller spinalstenose i lænden – de tre tilstande, som …
Samfundslitteratur er et lærebogsforlag for de videregående uddannelser. Jeg er autoriseret psykolog
specialist i sundhedspsykologi og har mange års erfaring indenfor det sundhedspsykologiske område både
med terapeutisk behandling af patienter, kompetenceudvikling af social- og sundhedsfagligt personale,
udvikling af medarbejdertrivsel i organisationer, undervisning, kursus- og.

