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Psykologi¤Sundhedspsykologi Anne Stokkebæk Hent PDF Forlaget skriver: Sundhedspsykologien er et af de
senest tilkomne specialområder inden for psykologien. Sundhedspsykologiens ærinde er at udnytte

psykologisk viden i forståelsen af sundhed og sygdom.

Hvert kapitel i bogen omhandler et psykologisk tema eller begreb, som er relevant for sygeplejen - dels når
man som sundhedspersonale skal forsøge at forstå, hvordan sygdom, smerter, angst og måske truende død
påvirker mennesker, og dels for selve behandlingen og plejen af patienterne, f.eks. hvordan psykologisk
viden kan udnyttes i behandlingen af smerter, eller hvordan man kan motivere patienter til at optage en

sundere levevis.

Bogen er udarbejdet i forbindelse med undervisningen af sygeplejestuderende i psykologi, men den er også
velegnet til andre faggrupper med mellemlange videregående uddannelser inden for social- og
sundhedsområdet, f.eks. radiografer, ergo- og fysioterapeuter, socialrådgivere og pædagoger.

Hvert kapitel er forsynet med litteraturhenvisninger og omfattende noter for de særligt interesserede.

Anne Stokkebæk er cand.psych., og har i flere år undervist i psykologi på Sygepleje- og radiografskolen i
København.
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