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Klinik Dorte Helving Rasmussen Hent PDF Forlaget skriver: Klinik er en grundbog i sygepleje. Bogen er en
introduktion til udøvelsen af klinisk sygepleje, og målet er, at sygeplejestuderende får et godt grundlag for at
arbejde systematisk, vidensbaseret og situationsbestemt med centrale problemstillinger inden for sygeplejen. 

Bogen er målrettet til professionsbachelorniveau, især i forhold til emneudvalg, niveau, formelle krav og
læringsudbytte på det første studieår. Men bogen kan passende bruges i hele grunduddannelsen, bl.a. som
reference i opgaver og til opslag om specifikke emner. Klinik er en del af serie på tre grundbøger, hvor der

samlet er fokus på, at den studerende understøttes i en kritisk, analytisk tilgang til stoffet, og at den
studerende får indsigt i de sammenhænge, hvor sygepleje læres og udøves. 

I bogen er trykt en individuel e-nøgle, der giver adgang til i-bogsversionen af den trykte bog. I-bogen
indeholder videoer, quiz og andre ekstramaterialer.  Alle kapitler i bogen er fagfælledømt af eksperter med

specialviden.
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