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Boken Psykiatri gir en grundig innføring i individuell psykopatologi
Psykiatri foreligger nå i sin 10. reviderte utgave. Den kliniske inndelingen følger den internasjonale
klassifikasjonen ICD-10. Boka gir dessuten en oversikt over psykiatriens historiske utvikling, og har egne
kapitler om barnepsykiatri, seksuelle overgrep, psykiatrisk epidemiologi, psykoterapi, biologisk psykiatri,
somatiske behandlingsmetoder, rettspsykiatri og psykiatrisk etikk.
Forfatteren har som i tidligere utgaver lagt vekt på empirisk forskning og har forsøkt å integrere
psykodynamiske, sosialpsykiatriske og biologiske synspunkter.
Om LPP. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse er til for deg som er pårørende til en som er
psykisk syk > Les mer om oss her. Bli medlem nå! Det er for tiden ingen ekspert som svarer i forum for
psykiatri Godkjente spesialister i psykiatri. Sist oppdatert 29.5. 2017 med 2 274 godkjenninger gitt tom. 22.5.
2017 Spesialistgodkjenningen forutsetter gyldig autorisasjon. Vitalis Helse Kragerø er en landsdekkende
spesialhelsetjeneste som tilbyr behandling innen psykiatri og rusbehandling. Har arbeidet i Sykehuset i
Vestfold, klinikk psykisk helse og rusbehandling fra januar 2005 – 1.

Nov 2016. Arbeidet i akuttpsykiatri, sikkerhetspsykiatri, DPS. Psykiatri Psykiatri: historikk Medisinen
overtok de psykiatriske pasientene først på 1800-tallet Asylbygging i Norge i årene 1850 frem mot 1900.
PREP-samlivskurs i regi av Viken senter 2017 - ledige plasser. Vi avholder PREP Samlivskurs på Viken
senter, i Svolvær, Hammerfest og Tromsø. Viken senter er lokalisert i vakre naturomgivelser i Bardu
kommune i Troms. Viken senter vil når det står helt ferdig danne tre tun med helt nye bygninger der det.
Psykiatriboken er en velskrevet kunnskapskilde for alle innenfor psykisk helsearbeid. Overlege om norsk
psykiatri: – Vi trenger hjelp utenfra! Det er omtrent like lite vitenskapelig belegg for de ulike psykiatriske
metodene som det er for.

