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Teori for psykosocialt arbejde forsøger at beskrive en sammenhængende teori for det psykosociale arbejde,
dvs. alt behandlingsarbejde, hvor man tager hensyn til menneskers dobbelte virkelighed - den ydre
samfundsmæssige og den indre personlige. Med udgangspunkt i systemteori og psykodynamisk teori udvikler
forfatterne begreber og modeller, som kan udgøre et arbejdsinstrument for behandleren. Der lægges stor vægt
på behandlerens ansvar for at handle - ikke bare forstå og analysere. I bogen gives mange eksempler på
hvordan teorien kan anvendes i det praktiske psykosociale arbejde. Bogen er skrevet på grundlag af resultatet
af forfatternes empiriske forskningsprojekt og ud fra den praktiske anvendelse af teorien og af anden teori- og
metodeudvikling, som har fundet sted indenfor området i løbet af de sidste årtier.
Progressiv forværring umuliggør efterhånden uafhængighed af andre, da patienten med AD bliver ude af
stand til at udføre de mest almindelige dagligdags aktiviteter. Person, der føler sig seksuelt og/eller romantisk
tiltrukket af transpersoner, men som sædvanligvis betragter sig som heteroseksuelle. CATS - en teori om
stress. Person, der føler sig seksuelt og/eller romantisk tiltrukket af transpersoner, men som sædvanligvis
betragter sig som heteroseksuelle. CATS - en teori om stress. Reglerne om manuel håndtering gælder for alt
arbejde, der er omfattet af arbejdsmiljøloven, herunder arbejde i private hjem og arbejde, der udføres af
arbejdsgiveren selv. Med en supervisionsuddannelse får du mulighed for at udvikle dine kompetencer
indenfor supervision og bliver klædt på til at kunne lede både supervisionsprocesser og grupper. Med en

supervisionsuddannelse får du mulighed for at udvikle dine kompetencer indenfor supervision og bliver klædt
på til at kunne lede både supervisionsprocesser og grupper.
Psykologisk rådgivning og udredning.
hjernens bearbejdning af information – stor betydning for, hvad der udløser en stress-reaktion hos den
enkelte. Regler om manuel håndtering. Det centrale i CATS-teorien er, at den tillægger de kognitive
processer i hjernen – dvs. 2. Psykologisk rådgivning og udredning. CATS står for ”The Cognitive Activation
Theory of Stress”. 2. Progressiv forværring umuliggør efterhånden uafhængighed af andre, da patienten med
AD bliver ude af stand til at udføre de mest almindelige dagligdags aktiviteter. Børns og unges vilkår i familie
og samfund og i undervisning og specialundervisning. Regler om manuel håndtering. CATS står for ”The
Cognitive Activation Theory of Stress”. Børns og unges vilkår i familie og samfund og i undervisning og
specialundervisning.

