Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom PDF ladda ner

LADDA NER

LÄSA

Beskrivning
Författare: Maare Tamm.
Teorier fungerar som hjälpmedel för att vi skall kunna förstå en människa i livets olika
förhållanden. Denna bok - som är en omarbetad upplaga av en tidigare bok med titeln
"Psykologiska teorier i vården" - syftar till att med utgångspunkt i ett antal för hälsa och
sjukdom relevanta psykosociala teorier hjälpa läsaren till en sådan förståelse.
Följande teoretiker presenteras:
Sigmund Freud och psykoanalysen
Erik Homburger Eriksons teori om livscykeln
John Bowlby och anknytningsteorin
Abraham Maslow och den humanistiska psykologin
Georges Kellys kognitiva personlighetsteori
Jean Piagets teori om den intellektuella utvecklingen
Aaron Antonovsky och den salutogenetiska modellen

Kristeorier
Varje kapitel kan läsas självständigt och är uppbyggt kring följande struktur: Inledning och
kortfattad biografi. Människo- och vetenskapssyn. Relevanta delar av teorin.
Anknytningsaspekter för hälsa och sjukdom.
Boken vänder sig i första hand till studerande vid universitet och högskolor, som t.ex., grundoch fortbildning av sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt arbetsledare inom
social omsorg. Boken kan även med behållning läsas av kliniskt verksamma personer, och av
den intresserade allmänheten.
Andra upplagan

Annan Information
om effektiva metoder som främjar hälsa och förebygger sjukdom. I ett globalt per- spektiv bär
flickor och .. ning som berör sexualitet och samlevnad, den psykosociala situationen och om
livet i allmänhet. ... Vad kan sägas om teorier och kunskapsläget inom området mäns
reproduktiva hälsa? • Vad kan sägas om framtida.
Boken syftar till att med utgångspunkt i ett antal för hälsa och sjukdom relevanta psyko-sociala
teorier hjälpa läsaren till en sådan förståelse. Följande teoretiker presenteras: Sigmund Freud
och psykoanalysen; Erik Homburger Eriksons teori om livscykeln; John Bowlby och
anknytningsteorin; Abraham Maslow och den.
31 okt 2013 . Redan som ung påverkar man sin hälsa som äldre. Rökning, dåliga matvanor,
stress, stillasittande, droger och för mycket alkohol är negativa livsstilsfaktorer för oss alla.
Men det är aldrig för sent att ändra livsstil och bryta mönstret. Man kan själv förbättra sin
situation och sin hälsa till ett sunt levene även.
Hälsa och hälsopromotion: med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå, av Jan
Winroth. Att lära fysisk aktivitet: bildning i rörelse: livsstil och hälsa, av Anders Raustorp.
Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom, av Maare Tamm. Psoriasis causes as much
disability as other major medical diseases, av Rapp SR,.
25 okt 2017 . *Psykosociala teorier vid sjukdom och hälsa, 2:a uppl.- Maare Tamm ISBN: 9144-04100-4. Fint skick: 150:- *Introduktion till socialpsykologi, 2:a uppl.- Bosse Angelöw,
Thom Jonsson ISBN: 978-91-44-00597-3. Fint skick: 150:- *Familjeterapins grunder- Maths
Lundsbye m.fl. ISBN: 978-91-27-08109-3

Den psykosociala ar betsmiljön blir allt tuffare i ett arbetsliv där konkurrensen om jobben ökar
och arbetslösheten är hög. Särskilt utsatta är de unga. Hälften av dem har ... Projektet har
finansierats av Vinnova och Göteborgs Stad. Enligt forskarna är hälsa betydligt mer än bara
frånva ro av sjukdom. Det är också en resurs.
29 jun 2016 . När vi talar om psykisk hälsa menar vi olika saker, som till exempel hur vi mår
känslomässigt, hur vi klarar av stressen i vardagen, ekonomiska problem eller sjukdomar. Att
leva med funktionsnedsättningar kan också påverka hur vi mår psykiskt. Den psykiska hälsan
är viktig för vårt välbefinnande, men en.
1 okt 2012 . Oj, jag är inte så bra på Maslow.men föreläsningen vi hade och mitt blogginlägg
var taget från en bok som heter Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom av Maare Tamm.
En bok jag rekommenderar. :) Vilka frågor hade du? Maslow är lite klurig att få fatt i
information om.men det kan vara för hans.
Hälsa och integration - en kartläggning av hälsotillståndet bland nyanlända och asylsökande.
Meddelande 2012:20 från .. Att kunna förstå och använda information om hälsa och sjukdom
underlättar vår möjlighet att fatta välgrundade hälsorelaterade beslut ... praktiskt som en bra
teori! Genom teorin får vi brukarkunskap.
teorier om orsakerna till ätstörningar, anorexia och bulimia nervosa. . Han hittade ingen
kroppslig sjukdom bakom patientens lidande, utan ansåg att orsaken var "en mångfald
bekymmer och lidanden i hennes sinne". Under slutet av .. Myten om den friska och perfekta
kroppen odlas liksom myten om den perfekta hälsan.
18 mar 2013 . Hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt
könstillhörighet påverkar psykisk hälsa och ohälsa. 31 .. Jean Piagets (1896–1980) teori om
barnets utveckling i olika tankeutvecklingsstadier kan kopplas till hur barn i de olika stadierna
tänker och känner inför hälsa och sjukdom.
92. Socialmedicinsk tidskrift 1/2009 recensioner. I ett samhälle med krympt sjukvårdsekonomi, individens utsatthet och sårbarhet för att drabbas av kronisk sjukdom är den
återkommande frågan hur det är möjligt att förebygga sjuk- dom och att främja hälsa - och är
det också lönsamt? Förväntan var stor när jag greppade.
LÄSA. Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom PDF ladda ner. Beskrivning. Författare:
Maare Tamm. Teorier fungerar som hjälpmedel för att vi skall kunna förstå en människa i
livets olika förhållanden. Boken syftar till att med utgångspunkt i ett antal för hälsa och
sjukdom relevanta psyko-sociala teorier hjälpa läsaren till.
20 jul 2013 . Anknytningsteorin är en teori som handlar om nära och känslomässiga relationer
samt deras betydelse för individens utveckling.
Jämför priser på Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom (Häftad, 2012), läs recensioner
om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Psykosociala teorier vid hälsa
och sjukdom (Häftad, 2012).
Inledning. 2. 1. Sexuell hälsa. 4. 1.1 Hur den främjas. 2. Lägesbeskrivning. 5. 2.1 Kunskap om
sexualitet och kulturmöten. 2.2 Sexuellt överförbara sjukdomar. 2.3 Hiv och aids . 4.3 Metoder
och teorier. 5. Mål för . 6.5 Psykosocialt stöd till hivinfekterade vuxna och barn, deras
närstående och personal. 6.6 Utveckling av.
29 aug 2014 . Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog. 105-1_20051052.pdf [2014-0115]. Tamm, M. (2012). Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. (3:e upplagan). (kap 2, 3,
6). Lund: Studentlitteratur. Vårdhandboken.
Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom (Heftet) av forfatter Maare Tamm. Psykologi. Pris
kr 309. Se flere bøker fra Maare Tamm.
Inst f psykosocial medicin, Karolinska Institutet. 1 . METOD: Med utgångspunkt från en

fenomenologisk teori för psykosomatik, grundat på M. ... Sjukdom och psykosomatik i teori
och forskning. Hälsa och sjukdom. Det är lättare att beskriva vad som inte är hälsa än vad som
är det. Hälsa och sjukdom gränsar till varandra på.
Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom av Tamm, Maare. Pris från 50,00 kr.
Lund: Studentlitteratur Cassidy,T. (2003). Stress, kognition och hälsa. Lund: Studentlitteratur
Renberg, B. (2013). Bra skrivet Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Lund:
Studentlitteratur Tamm, M. (2012). Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. (3., [rev.]
uppl.) Lund: Studentlitteratur. Artiklar tillkommer
. hos Lifecap AB i Roslagen och där fördjupade jag mig bla i anknytningsteorin, systemteorin,
coachande samtal och psykosociala teorier vid sjukdom och hälsa. Sen jobbar jag ju också
som skådespelare. Jag har arbetat i många år med Shakespeare på Gräsgården och med Teater
Fenix och Teater Pelikan i Norrköping.
riskbeteende den ungas psykosociala hälsa utgående från tidigare forskning? 3. Hur avspeglar
sig vårt arbete . ungdomsåren, Erikssons (1996) teori om hälsan och Antonovskys (1991) teori
om känsla av sammanhang. .. Hälsan är en naturlig del hos människan, medan sjukdom kan
ses som ett hinder som människan.
är. biopsykosocial. I diagnostik och problemanalys ingår ofta en bedömning av personens
kroppsliga hälsa. Det biologiska synsättet som förklaring till social och psykisk ohälsa har
lyckligtvis de senaste decennierna fått träda tillbaka för mer miljö- och relationsorienterade
teorier. Förr trodde man på det genetiska arvet som.
Transition − en betydelsefull fas i den långtidssjuka ungas vård. Magisteravhandling.
VÅRDVETENSKAP. Författare: Anna Tornivuori. Handledare: HVD Anne Kasén. Professor
Unni Å. Lindström. Åbo Akademi. Enheten för vårdvetenskap, 2014.
Undervisningen syftar till att ge kunskap om olika sjukdomar, läkemedel, lagar, . på
människan genom olika psykologiska perspektiv (teorier och modeller), psykisk hälsa och
ohälsa med betoning på stress .. vid olika tillstånd, existentiella frågor och psykosocialt stöd,
olika förändringar hos människan i samband med.
De hjärnbiologiska faktorerna kompletteras med kunskapen om psykologiska, psykosociala
och miljömässiga förhållanden som påverkar depressionernas debut och förlopp. Den
neurobiologiska modellen beskriver nervsystemets komplicerade funktion vid hälsa och
sjukdom, det vill säga hur hormoner och olika.
24 sep 2016 . BIO-PSYKOSOCIALT UTVECKLINGSSCHEMA. YFHS Youth friendly .
Individuella hot: • sjukdomar. • hjärnan räcker inte till att hantera situationen. • Externa hot: •
fattigdom , ett ojämlikt samhälle, könsroller. • kriminella och kommersiella krafter . UTAN
SAMMANHÅLLANDE TEORIER. • UTAN KUNSKAP.
Biopsykosocial modell. Hälsa och sjukdom ses i ett större sammanhang. Biologiska,
psykologiska och sociala faktorer samverkar i utvecklingen av hälsa och ohälsa och faktorerna
är lika viktiga. Med den biopsykosociala modellen tar man ett bredare begrepp om hälsa och
sjukdom än med den biomedicinska modellen.
Det var en av frågorna som lyftes på seminariedagen Hälsa och ledarskap 2015. Den snabbast
växande sjukskrivningsorsaken är idag psykosocial ohälsa och att vända den uppåtgående
trenden är en av arbetslivets stora utmaningar. Kanske kommer arbetslivets nästa rörelse vara
hälsofrämjande på samma vis som.
biopsykosociala modellen. biopsykosociala modellen, BPS, teori enligt vilken varje tillstånd av
ohälsa eller hälsa beror på biologiska, psykologiska och sociala förhållanden. (19 av 135 ord).
Vill du få tillgång till hela artikeln? Skaffa NE.se eller Logga in. Källangivelse.
Nationalencyklopedin, biopsykosociala modellen.
Metod: De huvudsakliga data som samlats in har gjorts med en kvalitativ metod med låg

standardiseringsgrad och hög struktureringsgrad. För att kartlägga upplevelsen av
förändringen samt vilka konsekvenser detta medför på den psykosociala arbetsmiljön har
totalt 23 personer intervjuats. Studien har utgått från ett.
lindra smärta och andra plågsamma symtom; bekräfta livet och betrakta döden som en normal
process; inte påskynda eller fördröja döden; integrera de psykosociala och andliga aspekterna
av patientvården; stödja patienten i att leva så aktivt som möjligt fram till döden; stödja de
närstående under patientens sjukdom och i.
Det spännande med den här studien – förutom att den är så omfattande – är att vi har kunnat
titta på vilken effekt psykosociala faktorer har för hjärnans hälsa . Varför vet vi inte, men en
teori är att ökade kortisolnivåer i blodet har negativa effekter på hippocampus, en del av
hjärnan som är viktig vid bildandet av nya minnen.
Syfte: Att bidra till förståelsen av positiv psykisk hälsa och dess samband med psykosociala ...
Vidare bör man notera att det existerar två olika syner på hur man skiljer mellan psykisk hälsa
och sjukdom. Man kan å ena sidan betrakta hälsa och sjukdom som motsatser . Eudaimoniska
teorier hävdar att alla begär inte bör.
Ungerskfödd amerikansk professor i psykiatri i Syracuse i USA, som efter utbildning till
psykoanalytiker vid Chicago Institute for Psychoanalysis kom att intressera sig för hur det
sociala sammanhanget inverkar på människors psykiska hälsa. Han blev känd för sin teori om
att mentalsjukdomar egentligen är psykosociala.
. Köp böcker av Maare Tamm: Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom; Psykologi : om 
varför vi tänker, känner och handlar s;. Outline. Headings you add to the document will
appear here. Hämta Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom - Maare Tamm .
29 mar 2006 . Känsla av sammanhang ger motståndskraft – tes i klassiker om hälsa. Hälsans .
Han visar att hälsa och sjukdom ligger i var sin ände av en kontinuerlig skala. . Man får
intrycket att kreativt tänkande kan ge olika slutsatser av psykosociala forskningsresultat, som
därför borde tolkas med största försiktighet.
av sjukdom. En person har hälsa när kropp och psyke inte avviker från det arttypiska [3]. I
social sjukdomsteori framhålls lekmannens uppfattningar om sjukdom och .. Psykosociala
aspekter: Utseende. Självkänsla. Figur 3. Oral hälsorelaterad livskvalitet. (Modell enligt
Inglehart &. Bagramian, 2002 [13].) Omnämnande.
16 jun 1997 . Forskare har identifierat en rad faktorer som skyddar individer i riskmiljöer eller
risksituationer från att bli sjuka eller hamna i besvärliga psykosociala situationer. Vilka
faktorer bidrar till hälsa? Denna frågeställning har varit utgångspunkten när det gäller att
införliva teorier, som fokuserar på hälsa, inom den.
Vi får veta hur synen på hälsa, sjukdom, liv och död har förändrats från förhistorisk tid ända
till vår egen tid. Kortfattat beskrivs de . Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom - 2012 (9789144083629). Tamm, Maare. Teorier fungerar som hjälpmedel för att vi skall kunna förstå
en människa i livets . Nettpris: 368,-.
15 okt 2012 . Hälsan beskrivs som ett integrerat tillstånd mellan sundhet, friskhet och
välbefinnande (Wiklund, 2003) samt att lidandet har en central roll hennes teori. ( Jahren
Kristoffersen ,2006). Eriksson beskriver människans miljö med utrycket livsrum som kan
delas in i det fysiska, psykosociala och det andliga.
Hierarkier av hälsa. Chefers hälsa och psykosocial arbetsmiljö i kommuner och landsting ..
kommunerna rapporterar sjukfrånvaro, sjuknärvaro och en sämre hälsa. Generellt sett är dock
likheterna större än skillnaderna mellan .. Det finns olika teorier presenterat kring arbetets
påverkan på familjelivet. En av dem är den.
Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. av Maare Tamm, utgiven av: Studentlitteratur AB.
Kommentarer. 0 kommentarer. Ordna efter. Äldsta. pluginprogrammet Facebook-

kommentarer. Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom av Maare Tamm utgiven av
Studentlitteratur AB. Läs mer på Smakprov.se 9789144041001.
Kunskaper om sambanden mellan livsstil, livsvillkor och hälsa samt välbefinnande.
Kunskaper om barn- och folksjukdomar. Kunskaper om barnhälsovården samt om preventivt
arbete för att främja barns hälsa och välbefinnande. Förmåga att använda begrepp och teorier
inom verksamhetsområdet. Kunskaper om lagar och.
upplysning om hygien/hälsa/nykterhet. - anatomi. - sjukdomslära. - sjukdomsrisker och
förebyggande åtgärder. - hälsans samhälleliga betydelse. - betoning av en positiv syn på hälsa.
° I gamla läroverken och folkskolan hade hälsoläran en självklar plats. (t.ex. timplan ..
Översikt av olika teorier om hälsa. (olika sätt att förstå.
5 Inledning. 6 Migration och flyktingskap. 16 Migration – öppning och kris. 24 Migration och
hälsa. 36 Kultur och hälsa. 48 Trauma. 62 Tankar om kulturmötet. 72 Språk och . hänvisar till
sin sjukdom och att de inte kan få vård i hemlandet som en ömmande ... Psykosociala
riskfaktorer som stress anses ha lika stor inverkan.
Strategisk plan för psykisk hälsa 2017-2023. FASTSTÄLLD AV HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSNÄMNDEN. REGION SKÅNE DATUM ... som här inkludera både lindriga
former av psykisk ohälsa och allvarligare former av psykisk sjukdom . Enligt Antonovskys
teori är en hög känsla av sammanhang (KASAM) ett fundament för.
www.fhi.se statens folkhälsoinstitut. Kultur för hälsa. En exempelsamling från forskning och
praktik . bör stärkas och områdets metod och teoribildning bör utvecklas i syfte att nå en
veten- skaplig grund som kan stärka . Töres Theorell, professor vid Institutet för psykosocial
medicin, har faktagranskat och bidragit med en.
Etiska frågeställningar i samband med akuta och andra sjukdomar, till exempel prioritering av
patienter. . Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning,
livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Normer . Kriser, existentiella
frågor, reaktioner och psykosocialt stöd.
Tamm, M (2012). Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. Studentlitteratur AB, Lund.
Theorell, T. (2008). Kultur och folkhälsa, I Bjursell, G. & Vahlne Westerhäll, L. (red) (2008).
Kulturen och folkhälsan (ss. 119-138). Stockholm: Santérus förlag. Theorell, T (2012).
Psykosocial miljö och stress. Studentlitteratur AB, Lund.
1 jun 2012 . 3. För vilka patientgrupper programmet gäller. 3. Arbetsgrupp och hur
programmet har kommit till. 3. Syfte och mål med framtagande av programmet. 4. Bakgrund.
4. Allmänt om kuratorns arbete. 4. Teorier och perspektiv som ligger till grund för kuratorns
arbete. 4. Psykosocialt behandlingsarbete och socialt.
Studentlitteratur, 2001. Tamm, M. Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. Stockholm:
Liber, 2002. Thorell, T. Psykosocial stress och miljö. Lund: Studentlitteratur, 2002. Vad säger
hälso- och sjukvårdslagen? (rev.uppl.) Stockholm: Gothia, 1996. Vad säger LSS. Lagen om
stöd och service för vissa funktionshindrade?
14 jul 2017 . Fysioterapi med inriktning mot beteendemedicin omfattar kunskaper om hur
biomedicinska, psykosociala och omgivningsfaktorer samverkar vid hälsa och ohälsa, där
förståelse för människans beteende och levnadsvillkor är centralt.
LIBRIS titelinformation: Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom / Maare Tamm.
hos såväl psykiskt sjuka barnpatienter som jämnåriga friska barn. Erik H Eriksson (1, 2) kunde
i sin teori om livscykeln visa hur de egenskaper som är grundläggande för den psy- kiska
hälsan utvecklas enligt ett i alla kulturer skönjbart mönster, men på ett individuellt sätt och i
samspel mellan biologiskt arv och psykosocial.
Bakgrund: Depression är en vanligt förekommande psykisk sjukdom som drabbar många.
Genom att undersöka hur fysisk . vårdstrategier uppenbaras och användas för optimering av

vården och gagna hälsan hos den drabbade. Syfte: Att undersöka .. Psykosociala teorier vid
hälsa och sjukdom. (3., [rev.] uppl.) Lund:.
samvariationen mellan livsvillkor, levnadsvanor, självskattad hälsa, upplevd långvarig
sjukdom, besvär från ... Enligt några forskare är psykosociala faktorer viktigare för hälsan än
materiella faktorer och . Vid sidan av de tre beskrivna förklaringsmodellerna finns det även
teorier som inte ser sociala faktorer som orsaker.
Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. av Maare Tamm (Bok) 2002, Svenska, För vuxna.
Ämne: Psykolgoi, Sjukvård och patienter,. Fler ämnen. Psykologi. Upphov, Maare Tamm.
Annan titel, Psykologiska teorier i vården. Utgivare/år, Lund : Studentlitteratur 2002. Utgåva,
2. uppl. Format, Bok. Kategori. För vuxna.
riskbeteende den ungas psykosociala hälsa utgående från tidigare forskning? 3. Hur avspeglar
sig vårt arbete . ungdomsåren, Erikssons (1996) teori om hälsan och Antonovskys (1991) teori
om känsla av sammanhang. .. Hälsan är en naturlig del hos människan, medan sjukdom kan
ses som ett hinder som människan.
1 Inledning. 5. 2 Psykisk ohälsa och sociala nätverk. 7. 2.1 Psykisk ohälsa och stresssårbarhetsmodellen. 7. 2.2 Sociala nätverken betydelse för psykisk hälsa. 10. 3 Psykosociala
behandlingsmetoder inom psykiatrin. 13. 3.1 Kognitiv beteendeterapi. 15. 3.2
Familjeintervention. 15. 3.3 Psykodynamisk och psykoanalytisk.
1 nov 2011 . Sexualitet och hälsa - begränsningar och möjligheter. Lund: Studentlitteratur. ca
160 s. Socialstyrelsen. (2003). Våldsutsatta kvinnor. Stockholm: Socialstyrelsen.
http://www.socialstyrelsen.se. Tamm, M. (senaste upplaga). Psykosociala teorier vid hälsa och
sjukdom. Lund: Studentlitteratur. ca 167/259 s.
Socialstyrelsen (2007). Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Swärd, Ann-Katrin
m.fl (2007). Att pussla ihop ett liv – om samverkan. Kungsängen: Intermediabooks. Tamm,
Maare (2002). Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. Lund: Studentlitteratur. Ulgemo, K.
(1999). Mänskliga rättigheter och hälsa.
6 nov 2012 . Hjärt-kärlsjukdom. Allvarliga hjärtrytmrubbningar. Högt blodtryck. Höga
blodfetter. Insulinresistens. Demenssjukdom. Fetma. Utmattningsdepression . jämlikt samhälle
där de mänskliga behoven tillgodoses. Levnads- vanor som främjar hälsa. Stödjande miljöer.
Psykosociala faktorer som skyddar mot.
Kartläggningen är genomförd med bakgrund av flera teorier angående
organisationsförändring, psykosocial arbetsmiljö och utvecklingsteori. Deltagarna var .
Medarbetare som senaste året varit sjukfrånvarande upplevde sin psykosociala arbetsmiljö
som sämre än medarbetare som ej varit sjukskrivna. Kartläggningen.
Kursbeskrivning. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i hälsopsykologi.
Betoningen ligger på att göra studenterna förtrogna med hälsopsykologiska begrepp och
teorier. Kursen skall även ge en förståelse för hur psykologiska och psykosociala faktorer
påverkar hälsa och sjukdom.
Socialpsykiatri och psykosociala insatser 7,5 hp. Social Psychiatry and . Kursplanen är
fastställd av styrelsen för Sektionen för hälsa och samhälle (2010-04-27) och gäller studenter
antagna höstterminen 2011. Kursens inplacering i . merad sjuksköterska med studiegång före
1993 krävs sjuk- sköterskeutbildning med.
16 apr 2012 . IFAU – Psykosociala arbetsmiljöfaktorer, anställdas hälsa och organisationers
produktion. 7 exklusionskriterium användes: studier som mätte sjukfrånvaro eller sjuknärvaro
utan att analysera detta utifrån begreppet produktionsbortfall. Totalt identifierades 158
publicerade studier som relevanta.
104. Modeller och teorier för fysisk aktivitet .. av hälsa: Hälsa är ett tillstånd av fullständigt
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller

handikapp. WHO 1948. Detta hälsobegrepp har ... psykosociala mekanismer såsom
självförtroende och självkontroll, vilket i sin tur är starka faktorer.
åtgärder som är nödvändiga för att förstärka den psykosociala kompetensen ... Socialstyrelsen
har i sin rapport ”Öppna jämförelser av hälso- och sjukvår- .. hälsa som lika dålig. De grupper
som hade det största dolda vårdbehovet var unga män, unga kvinnor och invandrare.
Fortfarande genant att söka vård för psykiska.
En kartläggning kring de anställdas hälsa och psykosociala arbetsmiljö. Health factors-Risk
factors . hälsan och den psykosociala arbetsmiljön i både positiv och negativ riktning.
Resultatet fastställer ... hälsa, vad som eventuellt kan förebygga ohälsa och sjukdom
presenteras i följande kapitel två teorier och en modell.
Buy Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom 3 by Maare Tamm (ISBN: 9789144083629)
from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
typ av verksamhet vi bedriver, med psykosocialt stöd, är viktig för människors hälsa och
överlevnad. Kristina Orth . nätverk och dessas inverkan på hälsa och sjukdom har man riktigt
förstått vidden därav. Forskningen kring ... Orth-Gomér, K., Perski A., (Red), Preventiv
Medicin Teori och Praktik. Studentlitteratur 2008.
24 aug 2011 . Kognitiva teorier + intro till inlämningsuppgift 2. Repstad, P: Sociologiska
perspektiv, kap. 2. Tamm M, (2002) Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom, kap 5-7. A.
B. 11/10. 13-16. D241. D211. Reflektion i arbetsgrupper. Alla. 24/10. 9-12. MT. D241. En
teoretisk referensram för kuratorsinsatserna inom.
ry – ERI) har varit de mest använda teoretiska modellerna vid epidemiologisk psykosocial
arbetsmiljöforskning . vid utvecklandet av denna teori; Theorell därför att han översatte
modellen till fysiolo- giska förhållanden och . sjukdomar och Johnson därför att han
utvecklade dimensionen socialt stöd. Den bärande idén i.
Psykosocialt arbete inom hälso- och sjukvård. - professionellt verksamhetsfält och akademiskt
ämne av Mariann Olsson givande socialhögskolan i Chicago, som .. system teori. I den
västerländska sjukvården omhändertas och behandlas människor med kroniska sjukdomar.
Utmärkande för dessa sjuk- domar är att de.
29 sep 2016 . 2002 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.)) Place, publisher,
year, edition, pages. Lund: Studentlitteratur AB, 2002, 2., [rev. och utök.]. , 284 p. Identifiers.
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-16640Local ID: a6a14340-83c3-11dc-879d-000ea68e967bISBN: 9144-04100-4 (print)OAI:.
Tyvärr är det inte någon av de butiker som vi jämför som säljer boken. Vanligtvis beror detta
på att boken är slut hos förlaget, men det kan också innebära att boken är så ny så att den ännu
inte går att förbeställa/köpa. Om det är en äldre bok kan du försöka köpa den begagnad eller
låna den från biblioteket. Om den är ny så.
Gemensamt för hälsa, sjukdom och välbefinnande är att de betraktas i någon mån påverkbara
av individen själv. Därmed förs frågan in på .. Det är självklart att patienten behöver bli expert
på sin sjukdom men lika viktigt är också att psykosociala aspekter som följer med en kronisk
sjukdom beaktas. Utbildningen skiljer sig.
Skillnaderna återfinns för nästan alla sjukdomar och hälsoproblem, dvs. för insjuknande och
död i alla . grupper kan härledas till orsaker om generell sårbarhet såsom stress och
psykosociala faktorer. Syftet med ... dessa studier utvecklade Antonovsky en teoribildning om
begreppet ”Salutogenes”, det som skapar hälsa.
1. Innehåll. Inledning. 2. Fakta om hälsa och invandrare. 3. Olika syn på hälsa. 3. Olika villkor
– olika hälsa. 4. Folksjukdomar. 4. Utbränning. 5. Psykisk ohälsa. 5. Utsatta grupper. 9 .
mellan hälsa och migration centralt (Teori och val av metod för att ... vidgade psykosociala
ankomstintervjuer och åtgärder, pekar på ett.

Utöver dessa i tiden liggande föreställningar, som inte alltid klargörs, knyts hälsa till
måttfullhet och självdisciplin, medan sjukdom förknippas med svaghet, något . Emotionell
hälsa, möjlighet att känna och ge uttryck för olika känslor och utveckla känslomässiga
relationer med andra; Psykosocial hälsa, stöd från familj och.
Katolska Kyrkans syn på vård, sjukvård, vårdutbildning, sjukvårdspersonal, hälsa, sjukdom,
sjukhus, lidande, smärta osv. . Schaefer: På tal om cancer är läget rätt så dystert eftersom vi
inte har vare sig någon förnuftig teori om sjukdomens uppkomst (patogenes) eller dess
orsakssammanhang (etiologi). Man kan alltså inte.
17 jun 2013 . bla utifrån Antonovsky´s teori om Kasam och utifrån Katie Erikssons
hälsobegrepp. . Det är framför allt den psykosociala hälsan som inverkar på ... Maslows
behovspyramid. Tamm, Maare (2012): Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom, s 121. Med
denna illustrationsfigur förklarar Maslow hur de lägre.
Aaron Antonovsky skrev en utmärkt bok om sin teori och andra besläktade modeller, och
gjorde ett försök att knyta ihop säcken. Boken heter på . stress och sjukdom». Ett årtionde
innan detta blev aktuellt hade Knut och jag haft många och långa samtal om den psykosociala
miljöns betydelse för hälsa och välbefinnande.
Sjukdom och hälsa. Sjukdom. ICD-klassifikationen, The International Statistical Classification
of Diseases and Health. Related Problems, är det internationella system, utgivet av .. I boken
Hälsofrämjande möten beskrivs psykosociala faktorer som . Patienters preferens för
naturbilder förklaras av i huvudsak två teorier. Den.
Att bli deprimerad och tappa livsgnistan kan drabba vem som helst, och betyder inte att de
som drabbas skulle vara ”svaga” personer. Orsaken kan ofta ha med psykosociala
livsförändringar att göra, som skilsmässa, bli av med jobbet, eller förlora en nära anhörig. Men
hur vet man om man lider av en depression, eller bara.
Denna skrift handlar om faktorer som vi behöver för att må bra, som stärker hälsa .. 2 År 2009
kunde 31 % av sjukförsäkringskostnaderna i Sverige härledas till problem i rörelseorganen
och 37 % till ... 15 Uttrycket används exempelvis ibland inom nationalekonomisk teori där
man antar att människor på ett rationellt.
Om Solhälsan. I KBT-inriktad coaching använder vi metoder som gör att vi hittar nya,
alternativa sätt att tänka, vara och handla. Målen är givetvis individuella med . Solhälsan
arbetar med metoder inom de områden som enligt forskning påverkar livskvalitet och hälsa. .
Tamm M. Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom.
En teori som förespråkar att en åldrande person forstätter med de aktiviteter som han/hon
ägnat sig åt hela livet. . Bevaka sin fysiska och mentala hälsa . vresiga, elaka, ondskefulla,
frånstötande osv. Vad finns det för faktorer som gör att åldrandet kan se olika ut? Sjukdomar
Intelligens Minne Personlighet Social förmåga
1.1 Hälsa och sjukdom i ett historiskt perspektiv 3. 1.2 Den nya ohälsan 4. 1.3 Ohälsan i riket
5. 1.4 Ohälsan i . 2.2 Den sociala infrastrukturens problem och m|jligheter 9. 2.3 Teorier om
sociala problem 9 ... Till livsY stilen kan också räknas vilka droger vi konsumerar liksom den
psykosocial påfrestning eller stress som.
Vår ”världsbild” bestämmer vår teori och det språk vi väljer för att beskriva det vi ser. En viss
teori medför att vi ser vissa fenomen, en annan teori att vi ser andra fenomen. . Ännu är det på
många håll långt till det perspektiv på sjukdom och hälsa som hävdar den oupplösliga
dialektiken mellan kropp och själ. Utformningen.
24 nov 2015 . Föreningen är den enda svenskspråkiga anhörigföreningen inom Psykosociala
förbundet i Finland, och de strävar efter att minska fördomarna mot psykisk ohälsa och hjälpa
de anhöriga. . En del anhöriga kanske slutar berätta om saker som hänt för den som är sjuk,
för att skona personen i fråga.

Teorier kan ge underlag för hur vi kan hantera olika situationer och problem. Relevanta teorier
för omvårdnad kan beröra allt från människan; hälsa, lidande, tröst och stöd; . Målet för
omvårdnaden, är att förebygga sjukdom och ohälsa, förbättra och återställa .. interaktionen
mellan den fysiska och psykosociala miljön.
Studenten skall efter genomgången kurs ha fördjupad kunskap om, förståelse för och kunna
värdera hälso- och sjukvårdens påverkan på hälsa och sjukdom, samt visa på skillnader
mellan män och kvinnor och mellan grupper med olika kulturell bakgrund. Studenter ska
kunna diskutera och kritiskt granska teorier och.
7 nov 2016 . Ladda ner Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom – Maare Tamm Teorier
fungerar som hjälpmedel för att vi skall kunna förstå en människa i livets olika förhållanden.
Boken syftar till att med utgångspunkt i ett antal för.
8 maj 2012 . Genus och hälsa. 8. Könsskillnader i dödlighet. 9. Könsskillnader i ohälsa och
psykisk hälsa. 10. Könsskillnader i vård och vårdkvalitet. 12. Är kvinnor och ... sjukdom.
Skillnaderna mellan kvinnor och män i psykisk hälsa är också stora. Kvinnor rapporterar i
större utsträckning besvär med ängslan, oro och.
30 okt 2017 . Har varit kurslitteratur i 5-poängskurs i beteendevetenskap. Lite noteringar och
markeringar med blyerts här o var i boken. Lite tummad. Namn p&#
psykosociala arbetsförhållanden i arbeten med klienter och patienter. Redaktör och ansvarig .
faktorer utifrån vägledande teorier. Här har du .. Hälsofrämjande. Skador. Sjukdomar. Besvär.
Ohälsa - Hälsa. Välbefinnande. Livskvalitet. Självbestämmande. Uthållighet. Funktionshinder.
Prestation. Känsla av sammanhang.
koncentrerar oss på psykosocial arbetsmiljö och psykisk ohälsa. *. Vilka samband har
arbetslöshet med ohälsa bland dem som förlorar arbetet? Nyare forskning från åren 2006-2010
tycks bekräfta många av resultaten från tidigare studier: negativa effekter av arbetslöshet på
psykisk hälsa, personer med sämre hälsa.
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