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Somatisk sygdom og sygepleje Hent PDF Forlaget skriver: Somatisk sygdom og sygepleje indgår i
Munksgaards serie af bøger til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Faget ”Somatisk sygdom og

sygepleje” indeholder mange forskellige faglige temaer inden for områderne anatomi, fysiologi, sygdomslære
og sygepleje. Bogen giver dig forudsætninger for at kunne udføre sygepleje i et tværprofessionelt samarbejde.

Nogle kapitler beskriver den grundlæggende sygepleje, som kan anvendes i forhold til alle borgere og
patienter i såvel primær som sekundær sektor. Andre kapitler beskriver den mere komplekse sygepleje,

relateret til konkrete sygdomsdiagnoser. Bogens indhold er opbygget, så der er skabt sammenhæng mellem
anatomi/fysiologi, sygdomslære og sygepleje. Bogens teori relaterer sig til praksis bl.a. ved at inddrage cases

og eksempler. Desuden er der i bogen beskrevet forskellige redskaber og modeller, der kan anvendes i
praksis. Bogens indhold er på et højt fagligt niveau, men formidlet på en let tilgængelig måde.Indholdet i

bogen giver eleven mulighed for at kunne tilegne sig et fagsprog, som dækker en del af social- og
sundhedsassistentens kompetenceområde. Med den trykte bog følger også en digital udgave af bogen (i-bog),
som indeholder supplerende tilbud i form af fx lydfiler, opgaver og egen notesbog. Opgaverne dækker både

avanceret og ekspertniveau.
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