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Helt - ikke stykkevis og delt Jan Kåre Hummelvoll Hent PDF Forlaget skriver: Helt - ikke stykkevis og delt er
en klassiker inden for den psykiatriske sygepleje. Bogen giver en indføring i psykiatrisk sygepleje og de mest
almindelige sygdomstilstande og fænomener, som fører til psykiske lidelser. Ved siden af den teoretiske og
forskningsbaserede viden om psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed vies både personales og patienters

erfaringer stor plads. Bogen har derfor en solid forankring i praksis.

Psykiatrisk sygepleje i angelsaksisk og nordisk sammenhæng har siden 1950 bestået af tre traditioner:
relationstraditionen, miljøterapitraditionen og traditionen fra psykiatrisk sygepleje i det kommunale

sundhedsvæsen. Disse traditioner afspejles også i bogen. De kan opfattes både som en udviklingslinje i tid
bestående af tre faglige fokusområder for den psykiatriske sygepleje, og som tre traditioner som fortsat

eksisterer i psykisk sundhedsarbejde.

I denne 4. udgave er kapitlerne grundigt revideret, og flere kapitler er delvis nyskrevne. De nye kapitler
handler om recovery, recovery-orienteret omsorg og psykisk sundhedsarbejde med ældre. Både

relationsperspektivet, samfundsperspektivet og det tværfaglige perspektiv er yderligere styrket i denne
udgave.
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