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Med "Håndbog i sygepleje" har du altid den erfarne sygeplejerskes kundskab i kittellommen. Fokus er på
sygeplejefaglige interventioner i forhold til forskellige patientgrupper og -tilstande, og den studerende får

redskaberne til at handle i uvante situationer.

Bogen har et praksisorienteret perspektiv og er overskuelig og let at slå op i med sine mange
punktopstillinger, tabeller og illustrationer. Det lille format gør samtidig, at den er lige til at have i

kittellommen. I den første af bogens to dele er de store specialer såsom pædiatri, den akutte patient og
postoperative komplikationer beskrevet med hyppigst forekommende tilstande, behandlingsformer samt

relevante sygeplejefaglige observationer og interventioner.

Anden del er mere praksisorienteret med fokus på procedure og interventioner ved f.eks. stomi, sårpleje og
smerter.

"Håndbog i sygepleje" henvender sig særligt til den sygeplejestuderende. Den er samtidig brugbar for
nyuddannede sygeplejersker, som her kan få gode råd fra mere erfarne kollegaer.
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