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Psykiatri Hent PDF Forlaget skriver: Ingen enkelt indsats er tilstrækkelig til alle med en psykisk sygdom, og
ingen enkelt faggruppe kan honorere alle de behov, der følger af de forskellige sygdomme. Men i forhold til
alle sygdomme kan ergoterapeuter og fysioterapeuters indsats bidrage til den psykisk syges helbredelse eller
bedring, i nogle tilfælde med afgørende betydning og i andre med et bidrag, hvis særskilte værdi er vanskelig
at udskille fra andre faggruppers eller professioners. Denne bog er netop en lærebog for den ergoterapeut- og
fysioterapeutstuderende. For uanset arbejdsfunktion og arbejdssted vil den færdiguddannede terapeut have
brug for en grundlæggende viden om psykisk sygdom. Psykiatri er 2. udgave af Lærebog i psykiatri for
ergoterapeuter og fysioterapeuter. Lærebogen har to hovedformål, nemlig en præsentation af den aktuelle

viden om udredning, diagnostik og behandling/indsats ved de enkelte psykiske sygdomme, samt en
tydeliggørelse af de metoder som det er relevant, at ergoterapeuter og fysioterapeuter anvender i udredning og
indsats i mødet med mennesker med psykisk sygdom. På den måde sigter bogen efter at være den basisbog,
hvorfra studerende får et første indtryk af psykisk sygdom og de arbejdsmetoder, man som ergoterapeut og

fysioterapeut bringer i anvendelse. Denne nye udgave er gennemgående revideret både hvad angår struktur og
indhold.
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