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Cappelen Damm Akademisk

Avansert klinisk allmennsykepleie i
kommunale helse- og omsorgstjenester
RITA JAKOBSEN, ÅDEL BERGLAND, ADELHEID HUMMELVOLD HILLESTAD OG KARI
LISLERUD SMEBYE (RED.)

• 2022 | 384 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202660727 | kr 749,Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og
omsorgstjenester tar utgangspunkt i læringsutbytter fra forskrift om nasjonal
retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Boken
bygger på de fire kompetanseområdene i forskriften:
– klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse
– helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning
– faglig ledelse og koordinering
– kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon
Sentralt i boken er vurdering av pasientens helsestatus og sykepleierens
handlingskompetanse ved kroniske og komplekse helseutfordringer. E-helse,
psykisk helsearbeid, palliativ omsorg og pasientens helsekompetanse er blant
temaene som blir behandlet. Det er lagt vekt på pasientforløp og
pasientsikkerhet, pleiekultur, faglig ledelse og tjenesteforbedring. Boken bruker
narrativer og refleksjonsoppgaver for å synliggjøre en personsentrert og
praksisnær tilnærming.
Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og
omsorgstjenester er skrevet for studenter som tar masterutdanning i avansert
klinisk allmennsykepleie. Boken er relevant også for sykepleiere og ledere i
kommunale helse- og omsorgstjenester.

Rita Jakobsen er professor emerita ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er
sykepleier og kandidat i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og har en
ph.d.
Ådel Bergland er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er
sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. fra Institutt for
sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.
Adelheid Hummelvoll Hillestad er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale
høgskole, Oslo.
www.cda.no
akademisk@cappelendamm.no
21 61 66 13
Kari Lislerud Smebye er sykepleier og har en ph.d. på temaet
brukermedvirkning i demensomsorgen fra Institutt for helse og samfunn,
Universitetet i Oslo.
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Cappelen Damm Akademisk

Avansert klinisk allmennsykepleie i
kommunale helse- og omsorgstjenester
RITA JAKOBSEN, ÅDEL BERGLAND, ADELHEID HUMMELVOLL HILLESTAD OG KARI
LISLERUD SMEBYE

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202660734 | kr 599,Boken Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og
omsorgstjenester tar utgangspunkt i læringsutbytter fra Forskrift om nasjonal
retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie.
Boken bygger på de fire kompetanseområdene i forskriften:
* Klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse
* Helsekompetanse, pasientopplæring og veiledning
* Faglig ledelse og koordinering
* Kunnskapsbasert fagutvikling, tjenesteforbedring og innovasjon.
Sentralt i boken er vurdering av pasientens helsestatus og sykepleierens
handlingskompetanse ved kroniske og komplekse helseutfordringer. E-helse,
psykisk helsearbeid, palliativ omsorg og pasientens helsekompetanse er blant
temaene som blir behandlet. Det er lagt vekt på pasientforløp og
pasientsikkerhet, pleiekultur, faglig ledelse og tjenesteforbedring, og boken
bruker narrativer og refleksjonsoppgaver for å synliggjøre en personsentrert og
praksisnær tilnærming.
Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunale helse- og
omsorgstjenesterer særlig relevant for studenter i avansert klinisk
allmennsykepleie, men også for sykepleiere og ledere i kommunale helse- og
omsorgstjenester.

Rita Jakobsen er professor emerita ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er
sykepleier og kandidat i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og har en
ph.d.
Ådel Bergland er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er
sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. fra Institutt for
sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.
Adelheid Hummelvoll Hillestad er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale
høgskole,
Oslo.
www.cda.no
akademisk@cappelendamm.no
21 61 66 13
Kari Lislerud Smebye er sykepleier og har en ph.d. på temaet
brukermedvirkning i demensomsorgen fra Institutt for helse og samfunn,
Universitetet i Oslo.
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Dokumentasjon av helsehjelp
GRETE VABO

• 2022 | 272 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202705220 | kr 449,Dokumentasjon av helsehjelp er skrevet for bachelorstudenter innen sykepleie
og andre helsefag som har en lovpålagt dokumentasjonsplikt i
pasientjournalen. Førstelektor ved Universitetet i Agder, Grete Vabo, viser
hvordan kvaliteten på gitt helsehjelp blir gjort synlig gjennom systematisk
dokumentasjon, og hvordan utfordringene med en ny terminologi og et
standardisert språk i dokumentasjonen kan møtes.
Sentrale tema i boken er:
• Faglig forsvarlig helsehjelp
• Dokumentasjon av planlagt og gitt helsehjelp i pasientjournalen
• Formelle og juridiske krav til dokumentasjonen
• Standardisert språk og ny terminologi for helsehjelp
• Utfordringer med nye krav til dokumentasjon

Grete Vabo er førstelektor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder (UiA).
Hun er også utdannet sykepleier med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i
Oslo (UiO).
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Dokumentasjon av helsehjelp
GRETE VABO

• 2022 | 2. utg. | Ebok | 9788202735791 | kr 319,Dokumentasjon av helsehjelp er skrevet for bachelorstudenter innen sykepleie
og andre helsefag som har en lovpålagt dokumentasjonsplikt i
pasientjournalen. Førstelektor ved Universitetet i Agder, Grete Vabo, viser
hvordan kvaliteten på gitt helsehjelp blir gjort synlig gjennom systematisk
dokumentasjon, og hvordan utfordringene med en ny terminologi og et
standardisert språk i dokumentasjonen kan møtes.
Sentrale tema i boken er: faglig forsvarlig helsehjelp, dokumentasjon av
planlagt og gitt helsehjelp i pasientjournalen, formelle og juridiske krav til
dokumentasjonen, standardisert språk og ny terminologi for helsehjelp og
utfordringer med nye krav til dokumentasjon.

Grete Vabo er førstelektor i sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder (UiA).
Hun er også utdannet sykepleier med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i
Oslo (UiO).
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En kort innføring i klinisk informatikk
PETTER HURLEN

• 2022 | 278 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202702694 | kr 399,En kort innføring i klinisk informatikk er den første norske boken som beskriver
det nye fagfeltet klinisk informatikk (e-helse/helseinformatikk).
Boken er delt inn i tre:

• Den første delen fokuserer på klinisk informasjon og gir en innføring i
begreper og tenkemåter, både fra medisin og informatikk.
• Den andre delen fokuserer på teknologi, skrevet så det er forståelig også for
helsepersonell som engasjerer seg i utvikling, valg, innføring og tilpasning av
systemer i den kliniske hverdagen.
• Den tredje delen omtaler rammer for bruk av IKT i helsesektoren.
Boken er skrevet for alle som arbeider i grenselandet mellom helse og
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og er beregnet både på
helsepersonell og personer med teknologisk bakgrunn.

Petter Hurlen er utdannet både lege og informatiker, og har en doktorgrad i
evaluering av teknologi-innføring i radiologi.
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En kort innføring i klinisk informatikk
PETTER HURLEN

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202702700 | kr 279,En kort innføring i klinisk informatikk er den første norske boken som beskriver
det nye fagfeltet klinisk informatikk (e-helse/helseinformatikk).
Boken er delt inn i tre. Den første delen fokuserer på klinisk informasjon og gir
en innføring i begreper og tenkemåter, både fra medisin og informatikk. Den
andre delen fokuserer på teknologi, skrevet så det er forståelig også for
helsepersonell som engasjerer seg i utvikling, valg, innføring og tilpasning av
systemer i den kliniske hverdagen. Den tredje delen omtaler rammer for bruk av
IKT i helsesektoren.
I tillegg beskrives noen sentrale etiske betraktninger rundt klinisk informatikk.
Eksemplene er hentet fra den kliniske hverdagen, og en pasienthistorie
benyttes som en rød tråd gjennom det hele.
Boken er skrevet for alle som arbeider i grenselandet mellom helse og
informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og er beregnet både på
helsepersonell og personer med teknologisk bakgrunn.

Petter Hurlen er utdannet både lege og informatiker, og har en doktorgrad i
evaluering av teknologi-innføring i radiologi.
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Etikk
Teori og praksis
SIRI GRANUM CARSON OG NORUNN KOSBERG

• 2022 | 214 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202741013 | kr 429,Etikk – teori og praksis er en aktuell og lettlest innføringsbok i etikk. Etikk
som fagfelt er en kombinasjon av nettopp teori og praksis – derfor inneholder
boka eksempler fra samfunnsliv og medier. Boka gir en god oversikt over
sentrale retninger innenfor etisk tenkning og argumentasjon, og etikk innen
yrkesliv, religion og politikk blir behandlet. Boka foreligger nå i 2. utgave med
oppdaterte eksempler og sterkere vektlegging av tema som bærekraft og
teknologi.
Etikk – teori og praksis er godt egnet som en innføringsbok i etikk for
studenter innenfor ulike emner hvor etikkspørsmål står sentralt. Den er blant
annet relevant for studenter innen ex.phil. og helsefag, og for alle som ønsker
en praktisk orientert innføring i etisk teori.

Siri Granum Carson er professor i anvendt etikk ved NTNU.
Norunn Kosberg er rådgiver i Forsvarsdepartementet i Etisk råd for
forsvarssektoren. I tillegg skriver hun bøker, artikler og bokanmeldelser.
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Foreldreerfaringer – å ha et barn med
utviklingshemning
MAGNE GEIR BØE

• 2023 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202716400 | kr 329,Foreldreerfaringer – å ha et barn med utviklingshemning formidler verdifulle
brukererfaringer til alle som i jobb eller virke er i kontakt med barn med
utviklingshemning og familiene deres.
Vi møter elleve par eller aleneforeldre som alle har et barn med
utviklingshemning. Gjennom intervjuer deler de åpenhjertig tanker og
refleksjoner som har vokst fram gjennom et annerledes liv – fra barnet ble født
til det i voksen alder har flyttet hjemmefra. Hva har vært krevende og vanskelig?
Hvordan har de håndtert problemer og utfordringer? Hvor har de fått hjelp og
støtte? Hvordan har møtene med barnehage, skoleverk, Nav og det offentlige
hjelpeapparatet vært, og hvilke ønsker har de til disse instansene? Hvilke gleder
og kilder til vekst har de opplevd?
Magne Geir Bøe har supplert tekstene med fotografier av de elleve barna som nå
er blitt voksne. Intensjonen er å bringe oss nærmere personene vi møter. Bøe
har selv tatt bildene, som alle er publisert med foreldrenes samtykke.
Boken retter seg særlig mot vernepleiere og vernepleierstudenter. Den er ellers
skrevet for alle som yter tjenester til personer med utviklingshemning og deres
familier, enten det er NAV-ansatte, barnehageansatte eller lærere og
spesialpedagoger som har ansvar for barn, ungdom eller voksne med
utviklingshemning. For foreldre og familier som får eller har et barn med
utviklingshemning, kan boken være en kjærkommen kilde til gjenkjennelse og
livskunnskap.

Magne Geir Bøe er far til et barn med utviklingshemning. Han er overlege (ph.d.)
ved Nevrologisk avdeling, Sørlandet sykehus, og også en aktiv fotograf.
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Fra valg til velferd
Innføring i stats- og kommunalkunnskap
INGER MARIE STIGEN, KRISTOFFER KOLLTVEIT OG MARTE SLAGSVOLD
WINSVOLD

• 2022 | 288 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202766535 | kr 449,Fra valg til velferd (2. utgave) gir en grundig, men samtidig lett tilgjengelig
innføring i stats- og kommunalkunnskap. Boken tar utgangspunkt i at det
norske politiske systemet kan forstås som en demokratisk styringskjede,
bestående av folket, de folkevalgte organene og forvaltningen på nasjonalt,
regionalt og lokalt nivå. Bokens tittel illustrerer denne styringskjeden – som går
fra valg til velferdstjenester, i vid forstand.
I denne andre utgaven (2022), er det gjort små og større omskrivinger i alle
deler av boken basert på erfaringer med 1. utgaven. Det er også tatt inn nye
eksempler fra praktisk politikk og forvaltning, oppdatert fakta og statistikk, og
ny forskning. Boken inneholder i tillegg et nytt avslutningskapittel, som drøfter
hvordan den demokratiske styringskjeden møter uventede kriser, som
terrorangrepet 22. juli 2011, flyktningestrømmene i 2015 og 2022,
koronapandemien fra 2020, og de stadig økende klimautfordringene.
Offentlig politikk regulerer og legger rammebetingelser for alle deler av
samfunnet. Boken retter seg derfor ikke bare mot studenter i statsvitenskap og
ulike profesjonsutdanninger, som primært utdanner seg for en karriere i
offentlig sektor. En like viktig målgruppe er studenter innenfor
økonomisk/administrative utdanninger og ledelsesfag, som sikter mot jobber i
private bedrifter eller frivillig organisasjoner.

Kristoffer Kolltveit har doktorgrad i statsvitenskap og er professor ved Institutt
for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO).
Inger Marie Stigen har doktorgrad i statsvitenskap og jobber som
førsteamanuensis ved fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen,
OsloMet–Storbyuniversitetet.
Marte Slagsvold Winsvold har doktorgrad i statsvitenskap og jobber som forsker
ved Institutt for samfunnsforskning.
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Gode foreldresamtaler om utfordrende
temaer
MAY BRITT DRUGLI OG RAGNHILD ONSØIEN

• 2022 | 124 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202698935 | kr 309,Denne boken handler om foreldresamtaler som tar for seg tema som det kan
være utfordrende å snakke om, for eksempel bekymring for barnets utvikling
og/eller barnets omsorgssituasjon.
De fleste som jobber med barn har lite erfaring med denne type samtaler og vil
kunne grue seg til å gjennomføre dem. Forfatterne beskriver hvordan
kommunikasjonsteori og kunnskap om gode samarbeidsrelasjoner kan
benyttes i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av foreldresamtaler.
Boken veksler mellom å presentere fagstoff, konkrete eksempler, tips og
refleksjonsspørsmål.
Gode foreldresamtaler om utfordrende temaer er en revisjon og fornyelse av
boken Vanskelige foreldresamtaler – gode dialoger som ble utgitt i 2010.
Bokens målgruppe er først og fremst ansatte i barnehage og skole, men er også
aktuell for eksempel for helsesykepleiere ansatte i PPT, kommunale
ressursteam, barnevern og BUP.

May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt
kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved
NTNU og professor II ved Høgskolen i Innlandet.
Ragnhild Onsøien er psykologspesialist og har lang erfaring fra både kommuneog spesialisthelsetjenesten.
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Gode foreldresamtaler om utfordrende
temaer
MAY BRITT DRUGLI OG RAGNHILD ONSØIEN

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202775346 | kr 219,Denne boken handler om foreldresamtaler som tar for seg tema som det kan
være utfordrende å snakke om, for eksempel bekymring for barnets utvikling
og/eller barnets omsorgssituasjon.
De fleste som jobber med barn har lite erfaring med denne type samtaler og vil
kunne grue seg til å gjennomføre dem. Forfatterne beskriver hvordan
kommunikasjonsteori og kunnskap om gode samarbeidsrelasjoner kan
benyttes i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av foreldresamtaler.
Boken veksler mellom å presentere fagstoff, konkrete eksempler, tips og
refleksjonsspørsmål.
"Gode foreldresamtaler om utfordrende tema" er en revisjon og fornyelse av
boken "Vanskelige foreldresamtaler – gode dialoger" som ble utgitt i 2010.
Bokens målgruppe er først og fremst ansatte i barnehage og skole, men er også
aktuell for eksempel for helsesykepleiere ansatte i PPT, kommunale
ressursteam, barnevern og BUP.

May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt
kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved
NTNU og professor II ved Høgskolen i Innlandet.
Ragnhild Onsøien er psykologspesialist og har lang erfaring fra både kommuneog spesialisthelsetjenesten.
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Helseretten
ANNE KJERSTI BEFRING

• 2022 | 1008 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202710354 | kr 849,Helseretten angår alle, og vi har opplevd en enorm regelutvikling de seneste
tiår, ikke minst i den helt siste tiden. Rettsområdet er sterkt preget av
internasjonal påvirkning, gjennom menneskerettighetene, økende innflytelse
fra EU/EØS og forpliktende internasjonale konvensjoner.
I denne boken gir Anne Kjersti Befring et helhetlig bilde av helseretten, med
analyser av relevante og aktuelle juridiske spørsmål:

• nasjonale og internasjonale rettskilder og utviklingstrekk
• retten til et forsvarlig helsetilbud og organiseringen av helsetjenesten
• autonomi, omsorg og tvang, og særlig omsorgsplikt overfor barn
• behandling av personopplysninger og biologisk materiale
• helseforskning, folkehelse og smittevern, med et eget kapittel om
covid-19-pandemien
• styring av helse- og omsorgstjenesten og betydningen av ny teknologi
• klagerett, reaksjoner og straff, svikt, meldeplikt og oppfølging
Boken er rettet mot jurister i ulike roller, ansatte i helseadministrasjon og
forvaltning, helsepersonell og andre som ønsker kunnskap om helseretten,

Anne Kjersti C. Befring er jurist og advokat. Hun er ansatt som
førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett på Det juridisk fakultet,
Universitetet i Oslo.
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Helseretten
ANNE KJERSTI BEFRING

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202776145 | kr 599,Helseretten angår alle, og vi har opplevd en enorm regelutvikling de seneste
tiår, ikke minst i den helt siste tiden. Rettsområdet er sterkt preget av
internasjonal påvirkning, gjennom menneskerettighetene, økende innflytelse
fra EU/EØS og forpliktende internasjonale konvensjoner.
I denne boken gir Anne Kjersti Befring et helhetlig bilde av helseretten, med
analyser av relevante og aktuelle juridiske spørsmål: nasjonale og
internasjonale rettskilder og utviklingstrekk, retten til et forsvarlig helsetilbud
og organiseringen av helsetjenesten, autonomi, omsorg og tvang, og særlig
omsorgsplikt overfor barn, behandling av personopplysninger og biologisk
materiale, helseforskning, folkehelse og smittevern, med et eget kapittel om
covid-19-pandemien, styring av helse- og omsorgstjenesten og betydningen av
ny teknologi, og klagerett, reaksjoner og straff, svikt, meldeplikt og oppfølging.
Befring bygger på et stort materiale av relevante nasjonale og internasjonale
rettskilder. Hun trekker inn aktuelle lover, rettsavgjørelser, forarbeider og
eksempler fra forvaltningspraksis og diskuterer vanskelige metodiske spørsmål
i lys av internasjonale menneskerettigheter, EU/EØS-retten og nasjonal rett.
Boken er rettet mot jurister i ulike roller, ansatte i helseadministrasjon og
forvaltning, helsepersonell og andre som ønsker kunnskap om helseretten.

Anne Kjersti C. Befring er jurist og advokat. Hun er ansatt som
førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett på Det juridisk fakultet,
Universitetet i Oslo.
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Håpets betydning i helsefaglig og sosialt
arbeid
Ei lita bok om noe av det største i verden
KNUT TORE SÆLØR OG ROSE-MARIE BANK

• 2022 | 142 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202720124 | kr 279,Håpets betydning i helsefaglig og sosialt arbeid - Ei lita bok om det
største i verden handler om hva håp er eller kan være, og hvordan håp kan
hjelpe mennesker som opplever motgang, utfordringer eller sykdom i livet.
Boken fører til refleksjon rundt håp og bidrar til en utvidet forståelse av håpets
betydning for god helse og livskvalitet, samt hvordan man kan hjelpe andre
gjennom håp.
Håp er et begrep som kan være vanskelig å definere. Det kan ha ulik betydning
fra person til person, og i dagligtale brukes det ofte ubevisst, for eksempel når vi
håper på godt vær eller en lottogevinst. I boken presenteres ulike syn på håp, og
gjennom forskning og eksempler gjøres begrepet håp til noe konkret og
håndgripelig.
Håp er viktig og noe av det mest betydningsfulle i bedringsprosesser. Ting som
tilsynelatende kan virke små, hverdagslige og ubetydelige, er ofte helt
avgjørende for personer og pårørende i vanskelige situasjoner. Boken
tydeliggjør hvorfor kunnskap om håp er viktig for studenter som utdanner seg
for å jobbe i ulike deler av hjelpeapparatet, fordi den omhandler et uunngåelig
tema i klinisk arbeid.
Håpets betydning i helsefaglig og sosialt arbeid - En liten bok om det
største i verden henvender seg først og fremst til studenter og fagpersoner
innenfor helse- og sosialfag, som sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt
arbeid og barnevern.

Rose-Marie Bank er sykepleier med master i klinisk psykisk helsearbeid og
videreutdanning i samarbeidsbasert forskning innen psykisk helsearbeid.
Knut Tore Sælør er sykepleier og jobber som førsteamanuensis i psykisk helse
og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge der han er tilknyttet Senter for psykisk
helse og rus.
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Håpets betydning i helsefaglig og sosialt
arbeid
Ei lita bok om noe av det største i verden
KNUT TORE SÆLØR OG ROSE-MARIE BANK

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202720131 | kr 199,Håpets betydning i helsefaglig og sosialt arbeid - En liten bok om noe av
det største i verden handler om hva håp er eller kan være, og hvordan håp kan
hjelpe mennesker som opplever motgang, utfordringer eller sykdom i livet.
Boken fører til refleksjon rundt håp og bidrar til en utvidet forståelse av håpets
betydning for god helse og livskvalitet, samt hvordan man kan hjelpe andre
gjennom håp.
Håp er et begrep som kan være vanskelig å definere. Det kan ha ulik betydning
fra person til person, og i dagligtale brukes det ofte ubevisst, for eksempel når vi
håper på godt vær eller en lottogevinst. I boken presenteres ulike syn på håp, og
gjennom forskning og eksempler gjøres begrepet håp til noe konkret og
håndgripelig.
Håp er viktig og noe av det mest betydningsfulle i bedringsprosesser. Ting som
tilsynelatende kan virke små, hverdagslige og ubetydelige, er ofte helt
avgjørende for personer og pårørende i vanskelige situasjoner. Boken
tydeliggjør hvorfor kunnskap om håp er viktig for studenter som utdanner seg
for å jobbe i ulike deler av hjelpeapparatet, fordi den omhandler et uunngåelig
tema i klinisk arbeid.
Håpets betydning i helsefaglig og sosialt arbeid - En liten bok om noe av
det største i verden henvender seg først og fremst til studenter og fagpersoner
innenfor helse- og sosialfag, som sykepleie, vernepleie, ergoterapi, sosialt
arbeid og barnevern.

Rose-Marie Bank er sykepleier med master i klinisk psykisk helsearbeid og
videreutdanning i samarbeidsbasert forskning innen psykisk helsearbeid.
Knut Tore Sælør er sykepleier og jobber som førsteamanuensis i psykisk helse
og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge der han er tilknyttet Senter for psykisk
helse og rus.
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Klasse
En innføring
JØRN LJUNGGREN OG MAGNE FLEMMEN

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202632144 | Pris ikke fastsatt
Klasse og ulikhet er et av de mest grunnleggende temaene i
samfunnsforskningen og utgjør et sentralt perspektiv for å forstå sosiale
endringer og motsetninger i dagens samfunn.
Fenomener som barnefattigdom, populisme, livsstil, boligsegregering, rasisme,
inntektsforskjeller og helseforskjeller handler alle om klasse og systematisk
sosial ulikhet, og i denne læreboka presenterer Jørn Ljunggren og Magne
Flemmen en oppdatert forståelse av hvordan klasser og klasseskiller skapes, og
hvilke konsekvenser klasseskiller har for folks hverdagsliv og livssjanser.
Klasse handler både om sosiale samfunnsstrukturer, maktforskjeller og
tilgangen til økonomiske ressurser, men har samtidig stor betydning for folks
individuelle liv gjennom at vår klassebakgrunn påvirker våre verdier, tankesett
og identitet. På en pedagogisk og tilgjengelig måte forklarer forfatterne
hvordan sosiologiske perspektiver og begreper kan forklare kjente og
erfaringsnære sider ved klasseforskjeller i dagens samfunn.
Klasse - en innføring er skrevet for studenter i samfunnsvitenskapelige fag
som er opptatt av klasse og sosial ulikhet og konsekvensene dette har for så vel
samfunn som for folks liv.

Jørn Ljunggren er sosiolog (ph.d.) og forsker ved NOVA/OsloMet.
Magne Flemmen er PhD i sosiologi og postdoktor ved Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.
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Kollektiv mobilisering
Samfunnsarbeid i teori og praksis
GUDMUND ÅGOTNES OG ANNE KARIN LARSEN (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202755416
Kollektiv mobilisering har sitt utgangspunkt i sosiale bevegelser og menneskers
ønsker om forandring. I denne boken diskuteres kollektiv mobilisering i lys av
ulike perspektiver, teorier og metodiske innganger.
Et viktig prinsipp i samfunnsarbeid er grasrotmobilisering og innbyggernes
samarbeid, innflytelse og samskaping i utvikling av eget nærmiljø og
lokalsamfunn. Kollektiv mobilisering: Samfunnsarbeid i teori og praksis tar opp
tidsaktuelle problemstillinger relatert til velferdssamfunnet, samt globale
utfordringer knyttet til miljømessige, sosiale- og samfunnsmessige problem.
Forfatterne viser hvordan samfunnsarbeid som fag, teori, metode og
forskningsfelt kan bidra til økt forståelse og utvikling av bærekraftige løsninger.
Kapitlene belyser eksempler hentet fra en minoritetsorganisasjons arbeid for å
motvirke negativ sosial kontroll, erfaringskonsulenters medvirkning i
behandlingstilbud, ungdoms inngang til og løsning av rollekonflikter på sosiale
medier, fagorganisering av kvinner i India og områdesatsing i byområder.
Med utgangspunkt i Freires bevisstgjørende samhandlingspedagogikk og
Putnams og Bourdieus forståelse av sosial kapital undersøker forfatterne
hvordan kollektiv mobilisering oppstår og utøves. Slik bidrar boken til
samfunnsvitenskapens og sosialprofesjonenes fag og utdanninger.
Boken retter seg mot studenter, forskere og praktikere innen ulike yrkes- og
fagområder som er opptatt av kollektive tilnærminger til samfunnsmessige
utfordringer.

Gudmund Ågotnes (f. 1979) er førsteamanuensis ved seksjon for
samfunnsarbeid, Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet.
Anne Karin Larsen (f. 1950) er førstelektor emerita ved Institutt for velferd og
deltaking, Høgskulen på Vestlandet.
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Medication Safety in Municipal Health
and Care Services
ROSE MARI OLSEN OG HEGE SLETVOLD (EDS.)

• 2022 | Open Access | 9788202738792
Medicines constitute an essential part of healthcare delivery and help to
prevent or treat illness, influence quality of life, and generally increase life
expectancy. However, medications can also cause harm if prescribed
irrationally, dispensed or used incorrectly, and monitored or followed up
insufficiently.
In this anthology, we showcase the challenges of medication management and
the rational use of medicines in municipal health and care services, and present
various strategies and measures related to medication safety. The contributors
are researchers representing a wide range of disciplines, with experience from
different levels of healthcare services and different areas within the research
and education sectors. We hope to raise awareness, engage and enable
discussion of initiatives and strategies to improve patient safety related to
medications in municipal health and care services, and create a basis for
further research to promote safe medication management and rational use of
medicines.
This anthology will be of interest to anyone involved in or concerned with
medication safety, primarily healthcare professionals, academic staff,
researchers, policymakers, and managers in healthcare services.

Rose Mari Olsen er geriatrisk sykepleier og førsteamanuensis ved Nord
universitetet.
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Mest om muskel
Essensiell muskelbiologi
HANS A. DAHL

• 2022 | 240 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202788445 | kr 429,Denne boken samler dagens kunnskap om skjelettmuskler med stor vekt på
nyere viten. Boken er tilstrekkelig kortfattet til at det er mulig å finne plass til
den både i en travel hverdag med klienter og pasienter og i et studium.
Forfatteren tar for seg hovedtrekkene i skjelettmuskelvevets molekylære biologi
og bakgrunnen for dets evne til å tilpasse seg nye krav, for dets trenbarhet og
for dets rolle i kroppens energiomsetning, spesielt i forhold til
blodsukkerregulering og diabetes type 2. Han presenterer hovedtrekkene i den
molekylærbiologiske bakgrunnen for viktige arvelige muskelsykdommer og
identifiserer de ulike dysfunksjonelle proteinene og deres plass og rolle i
muskelcellen. Boken omtaler også de forandringene som skjer i musklene når vi
blir eldre, og hva vi kan gjøre for å motvirke disse aldersforandringene.
Boken er skrevet for dem som er eller studerer til å bli idrettsbiologer,
fysioterapeuter eller leger, og for nevrologer og spesialister i fysikalsk medisin.
Forfatteren er lege og har arbeidet som professor i anatomi ved Norges
Idrettshøgskole i en årrekke. Han har skrevet flere lærebøker i anatomi og
fysiologi, særlig innen arbeids- og aktivitetsfysiologi.

Hans A. Dahl (1938-2016) var lege og professor i anatomi ved Norges
Idrettshøgskole. I tillegg til anatomi, underviste han i kontroll av motorikk og
cellebiologi.
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Narrativ metode
RITA SØRLY

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202791872 | Pris ikke fastsatt
Mennesker skaper fortellinger, og organiserer fortellingene sin i henhold til
kulturelt tilgjengelige fortellinger. Over tid blir narrativer akseptert eller avvist
som evaluerende versjoner av fortiden, nåtiden og fremtiden. Noen blir
dominerende fortellinger, andre blir motstandsfortellinger. Fortellinger antar
moralske perspektiver, og forklarer ikke bare hva som skjedde og hva det betyr,
men også hva somburde ha skjedd eller hva historiene skulle betydd.
Boka Narrativ metode er en innføringsbok for de som ønsker å forske på
fortellinger. I boka går forfatteren gjennom et utvalg av de muligheter som
finnes i narrative metoder, og svarer på spørsmål som:

• hva er særegent med fortellinger?
• hvordan, og når, benyttes fortellinger i fag og forskning?
• hvordan kan vi arbeide med fortellinger?
• hvordan analyserer vi narrativer?

Rita Sørly er førsteamanuensis i sosialt arbeid ved UiT Norges Arktiske
Universitet.
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Når helse blir en vare
Medikalisering og markedsorientering i helsetjenesten
OLAUG S. LIAN

• 2022 | 263 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202788131 | kr 379,Hvordan kan det ha seg at dess flinkere vi blir til å helbrede sykdommer og dess
flere helsearbeidere vi får per innbygger, dess sykere blir befolkningen som
helhet? Medisinens ansvarsområde utvides, det skapes et økende gap mellom
tilbud og etterspørsel etter helsetjenester. For å minke dette gapet skal sykehus
og andre helseinstitusjoner omgjøres til helsefabrikker som produserer og
selger sine varer i konkurranse med andre. Er markedet løsningen på
prioriteringsproblemene? Når helse blir en vare er skrevet for studenter innen
medisin og helsefag. Den vil også egne seg for studenter i sosiologi og
statsvitenskap og andre som har interesse for helsevesenet, helsepolitikken
eller omstillinger i offentlig sektor mer generelt.
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Organisatorisk kompetanse
Innføring i faglig ledelse, samhandling og kvalitetsforbedring
ARNE ORVIK

• 2022 | 406 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202713539 | kr 699,Organisatorisk kompetanse – en basisbok som dekker flere
kompetanseområder!
Faglig ledelse er bærebjelken i den gjennomreviderte utgaven av
Organisatorisk kompetanse. Boken dekker også områdene samhandling og
kvalitetsforbedring. Den er innrettet mot helsefaglige bachelorutdanninger,
men brukes også i masterutdanninger. En bærende idé er at faglig ledelse er
nært knyttet til det kliniske arbeidet og dermed et ansvar for alt helsepersonell.
Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund formulerer det slik:
«Sykepleiere leder inne på pasientrommet. Hver dag og døgnet rundt. De leder
folk tilbake til livet eller gjennom kriser. De leder folk til å ta viktige
beslutninger av betydning for eget liv. De leder tverrfaglig samarbeid og de
leder pasientlogistikken. Sykepleiere observerer og bruker sin fagkompetanse
slik at legene kan ta raskere og bedre beslutninger. Det går ikke en dag uten at
en sykepleier leder!»
Boken består av tre hoveddeler:
- Del I viser hvorfor helsepersonell trenger både klinisk kompetanse og
organisatorisk kompetanse for
å kunne organisere, koordinere og lede. En slik dobbeltkompetanse bidrar til en
faglig
forsvarlig praksis. Grunnleggende organisasjons- og ledelsesbegreper blir
forklart.
- Del II belyser hvordan kliniske virksomheter er oppbygd og fungerer – og gir
en kort innføring i
organiseringen av helse- og omsorgstjenesten. Stikkord her er ansvar og
myndighet, men også
verdier, verdikonflikter og utfordringer i en fragmentert hverdag.
- Del III knytter faglig ledelse til kliniske vurderinger og beslutninger i
pasientforløp. Ledelse beskrives
som et generelt ansvar for helsepersonell og et spesielt ansvar for ledere.
Begrepet samhandling blir
grundig forklart, og kvalitetsforbedring knyttes både til pasientbehandling og
arbeidsmiljø.
www.cda.no
akademisk@cappelendamm.no
21 61 66 13
Boken er forskningsbasert, og caser gjør stoffet relevant i en klinisk hverdag.
Studiespørsmålene inviterer til refleksjon og diskusjon. Eksempler fra klinisk
praksis gjør innholdet gjenkjennelig, og temaer som realitetssjokk forbereder
studentene på overgangen til yrket.
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Praktisk medikamentregning
Dose, styrke, mengde
LARS ANDRÉ OLSEN

• 2022 | 234 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202631888 | kr 349,Praktisk medikamentregning gir studentene kunnskaper og ferdigheter til å
løse utregninger med alle legemiddelformer. Forfatteren viser hvordan man
sikrer utregningene og gjennomfører egenkontroll på svarene.
Sentrale tema er: 1) Trekantforholdet mellom dose, styrke og mengde 2)
Grunnleggende regneferdigheter og egenkontroll 3) Utregninger knyttet til alle
de ulike legemiddelformene 4) Repetisjons- og øvingsoppgaver med fasit,
utregningsmåte og forklaringer.
Den viktigste endringen i denne 5. utgaven er et tydeligere skille mellom
enkeltlegemidler og fortynning og tilsetning av flytende legemidler. Tekst og
regneeksempler knyttes til den virkeligheten studentene møter, gjennom
bilder, regneeksempler og tekst fra Felleskatalogen. Omtalen av
legemiddelformene er justert i forhold til legemiddelverkets standarder for
legemiddelformer. Egenkontroll og utregninger ved administrasjon av
injeksjoner og infusjoner er organisert i eget kapittel. Oppgavesamlingen i den
siste delen er også revidert siden forrige utgave og inneholder flere nye
oppgaver.
Boka poengterer som tidligere viktigheten av å sette opp regnestykkene på en
systematisk måte for å vite at alt er rett før en gir legemidler til pasienten.
Derfor er systematikk og egenkontroll viktige elementer, noe som er vist
gjennom å sette opp «tabeller» med størrelsene som inngår i regnestykket.
Dette er en nyttig og praktisk lærebok for alle som har medikamentregning og
legemiddelhåndtering som fagområde, særlig for studenter i sykepleie,
vernepleie, paramedisin og radiografi.
E-boka tilsvarer 5. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2022

Lars André Olsen er universitetslektor og sykepleier.
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Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi
Alltid en annen dør
ÅSE MINDE OG INGALILL JOHNSEN (RED.)

• 2023 | 206 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202740313 | kr 329,Relasjon, kropp og kunst i psykoterapi - Alltid en annen dør belyser hvordan vi
kan forstå individets psykologiske strev, og hvordan psykodynamisk tenkning,
kunstterapi og fokus på kroppens betydning kan være relevant for forståelsen
og behandlingen av spiseforstyrrelser og andre psykiske lidelser.
Gjennom både teori og kliniske eksempler viser boken hvordan arbeid gjennom
relasjon, kropp og kunst kan hjelpe oss til å se det komplekse i mennesket, og
hva som kan være til hjelp for den enkelte. Teksten tilbyr et språk utenfor det
diagnostiske og kan gi oss en bredere forståelse av selvets tilblivelse og
menneskets evne til å relatere seg til verden.
Boken henvender seg til både studenter og fagpersoner innen medisin,
psykologi og helse- og sosialfag, men kan også være relevant for pasienter,
pårørende og den generelle befolkningen.

Ingalill Johnsen er kunstpsykoterapeut og gruppeanalytiker.
Å se Minde er kunstpsykoterapeut, grunnlegger og tidligere leder for
Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus, Gaustad,
siden oppstarten i 2000.
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Samhandling og inkludering i arbeidslivet
THERESE SALTKJEL, CHRIS RØNNINGSTAD OG METTE SØNDERSKOV (RED.)

• 2022 | 344 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202740528 | kr 489,Hvorfor er det så vanskelig å få til samhandling på tvers av ulike sektorer og
aktører? For å hjelpe mennesker med sammensatte behov inn i arbeidslivet,
trenger man å koble ulike adskilte deler av hjelpeapparatet sammen til
tjenester som er mindre fragmenterte. Samhandling og inkludering i
arbeidslivet omhandler muligheter og utfordringer knyttet til samhandling i det
norske arbeidsinkluderingsfeltet. Samhandling dreier seg både om
samhandling i og mellom ulike offentlige tjenester, men også om samhandling
mellom offentlige tjenester og andre ikke-offentlige aktører som for eksempel
brukere av tjenestene, arbeidsgivere, tiltaksleverandører og sosiale
entreprenører.
Del 1 av boken ser nærmere på ulike tilnærminger til inkludering i arbeidslivet
og samhandling i politikk og forskning. Del 2 er særlig rettet mot målgruppene
for arbeidsinkludering: mennesker med sammensatte utfordringer, som ofte
lever i sårbare livssituasjoner. Siste del, del 3, omhandler samhandling på tvers
av aktører, tjenester og nivåer. Dette inkluderer temaene helhetlig oppfølging av
lavinntektsfamilier, inkluderingskompetanse, ledelse, organisasjonskultur og
sosialt entreprenørskap.
Samhandling og inkludering i arbeidslivet henvender seg til studenter,
praktikere og forskere. Den er ment som et bidrag til tverrfaglig
kunnskapsutvikling ved å oppsamle kunnskap og forskning om samhandling i
og mellom tjenester. Boken gir også lesere relevant empirisk innblikk i ulike
former for samhandling som gjøres i det norske arbeidsinkluderingsfeltet.

Therese Saltkjel er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, OsloMet –
storbyuniversitetet.
Chris Rønningstad er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved VID
vitenskapelige høgskole.
Mette Sønderskov er postdoktor ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for
økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet.
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Sykepleie ved hjertesykdom
DAG-GUNNAR STUBBERUD OG KAREN BY (RED.)

• 2022 | 582 s. | 2. utg. | Innbundet | 9788202700294 | kr 849,Sykepleie ved hjertesykdom presenterer oppdatert kunnskap som dekker
sykepleierens funksjons- og ansvarsområde i teamet rundt hjertesyke pasienter
i alle aldre. Boken beskriver de vanligste sykdomstilstandene med konsekvenser
og komplikasjoner, og gjennomgår sykepleierens bidrag i helsehjelpen
pasienten tilbys ved både akutt og kronisk hjertesykdom. Gjennom hele boken
er det lagt vekt på sykepleierens kompetanse i å overvåke og kartlegge
pasientens tilstand, gjøre kliniske vurderinger og utføre intervensjoner for å
imøtekomme pasientens behov og ivareta helse.
Hjertesykdom er et felt hvor nye behandlingsmetoder og ny teknologi blir
utviklet relativt ofte. Dette utfordrer kravene til kompetanse i alle deler av
helsetjenesten, ikke minst i sykepleietjenesten. I denne andre reviderte utgaven
er fagstoffet oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Målet er å bidra til
faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet. Den reviderte utgaven
er utvidet med et kapittel om kateterbasert hjerteklaffoperasjon, et kapittel om
hjertetransplantasjon og et kapittel om palliativ behandling av hjertesykdom.
Boken er primært skrevet for sykepleiere som tar videre- eller masterutdanning
i klinisk sykepleie. Den er også egnet som oppslagsverk for bachelorstudenter,
og er nyttig for sykepleiere som har behov for å oppdatere kunnskap om
helsehjelp til personer med hjertesykdom.

Karen By er seksjonsleder ved Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital og
leder en sengeenhet og en poliklinikk for pasienter med hjertesvikt.
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Sykepleie ved hjertesykdom
DAG-GUNNAR STUBBERUD (RED.)

• 2022 | 2. utg. | Ebok | 9788202735845 | kr 679,Sykepleie ved hjertesykdom presenterer oppdatert kunnskap som dekker
sykepleierens funksjons- og ansvarsområde i teamet rundt hjertesyke pasienter
i alle aldre. Boken beskriver de vanligste sykdomstilstandene med konsekvenser
og komplikasjoner, og gjennomgår sykepleierens bidrag i helsehjelpen
pasienten tilbys ved både akutt og kronisk hjertesykdom. Gjennom hele boken
er det lagt vekt på sykepleierens kompetanse i å overvåke og kartlegge
pasientens tilstand, gjøre kliniske vurderinger og utføre intervensjoner for å
imøtekomme pasientens behov og ivareta helse.
Hjertesykdom er et felt hvor nye behandlingsmetoder og ny teknologi blir
utviklet relativt ofte. Dette utfordrer kravene til kompetanse i alle deler av
helsetjenesten, ikke minst i sykepleietjenesten. I denne andre reviderte utgaven
er fagstoffet oppdatert i tråd med ny forskning og kunnskap. Målet er å bidra til
faglig forsvarlig helsehjelp og optimal pasientsikkerhet. Den reviderte utgaven
er utvidet med et kapittel om kateterbasert hjerteklaffoperasjon, et kapittel om
hjertetransplantasjon og et kapittel om palliativ behandling av hjertesykdom.
Boken er primært skrevet for sykepleiere som tar videre- eller masterutdanning
i klinisk sykepleie. Den er også egnet som oppslagsverk for bachelorstudenter,
og er nyttig for sykepleiere som har behov for å oppdatere kunnskap om
helsehjelp til personer med hjertesykdom.
Redaktører: Dag-Gunnar Stubberud og Karen Bye. Øvrige bidragsytere: Rita
Botnan, Petter Hemstad, Trine-Lise Ellingsen, Pål Solberg, Ingrid Harg, Helle
Madsen Holm, Gro Sørensen, Inger Lucia Søjbjerg, Elin Hjorth-Johansen, Merete
Gulbrandsen Nordstad, Karin Ausen, Kari Hanne Gjeilo, Anne Relbo Authen,
Ingelin Grov, Solvor Hagen Eliassen.

Karen By er seksjonsleder ved Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital og
leder en sengeenhet og en poliklinikk for pasienter med hjertesvikt.
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Sykepleieboken 1
Sykepleiens fundament
ANN KRISTIN BJØRNNES, EDITH ROTH GJEVJON, ELLEN KARINE GROV OG INGER
MARGRETHE HOLTER (RED.)

• 2022 | 904 s. | 6. utg. | Innbundet | 9788202673543 | kr 1 599,En bok i grunnleggende sykepleie, primært skrevet for bachelorstudenter.
Sykepleieboken 1 – Sykepleiens fundament gir en bred innføring i
grunnleggende sykepleie, det vil si i sykepleiens teoretiske grunnlag og i
grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som det er forventet at studentene
skal tilegne seg gjennom sykepleierutdanningen. Boken består av tre
hoveddeler som sammen synliggjør sykepleierens arbeidsoppgaver,
kompetanse og særegne bidrag i det helsefaglige teamet:
1. Sykepleiens grunnlag . Kapitlene i del 1 gir innsikt i sykepleiens
grunnleggende kjennetegn, verdier, tenkning, kjernekompetanser og
arbeidsprosesser, det vil si i hva sykepleie handler om. Vi ser blant annet på
hvordan sykepleieren møter pasienter og pårørende i ulike situasjoner.
2. Pasientens grunnleggende behov . Kapitlene i del 2 legger vekt på å
presentere observasjoner, vurderinger, tiltak og arbeidsmetoder som
sykepleieren benytter for å ivareta pasienters ulike grunnleggende behov i
forskjellige situasjoner.
3. Kliniske situasjoner . Del 3 synliggjør at pasienter kan ha sammensatte og
komplekse behov som krever at sykepleieren er i stand til å integrere
kunnskaper fra ulike områder av sykepleiefaget. Vi gjennomgår hygiene og
smittevern, kliniske undersøkelser, sykepleie til døende pasienter og sykepleie
til pasienter med komorbiditet.
Med utgangspunkt i forskrift om nasjonal retningslinje for
sykepleierutdanning har denne sjette utgaven gjennomgått en omfattende
revidering og omstrukturering. Innholdet bygger på kunnskapsbasert praksis,
og boken har fått flere nye kapitler, ny kapittelinndeling og ny tittel. På aktuelle
steder er det henvist til relevante sykepleieprosedyrer i det digitale
prosedyreverketVAR Healthcare .

Ann Kristin Bjørnnes er førsteamanuensis og studieleder ved
bachelorutdanningen i sykepleie ved Institutt for sykepleie og helsefremmende
arbeid, OsloMet.
Edith Roth Gjevjon er professor i sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole
www.cda.no
akademisk@cappelendamm.no
21 61 66 13
og redaktør for Sykepleien Forskning . Gjevjon er sykepleier og har mastergrad
og ph.d. i sykepleievitenskap.
Ellen Karine Grov er professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende
arbeid og leder for ph.d.-programmet i helsevitenskap ved Fakultet for
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Sykepleieboken 1
Sykepleiens fundament
ANN KRISTIN BJØRNNES, EDITH ROTH GJEVJON, ELLEN KARINE GROV OG INGER
MARGRETHE HOLTER

• 2022 | 898 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202765262 | kr 1 199,En bok i grunnleggende sykepleie, primært skrevet for bachelorstudenter.
Sykepleieboken 1 – Sykepleiens fundament gir en bred innføring i
grunnleggende sykepleie, det vil si i sykepleiens teoretiske grunnlag og i
grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som det er forventet at studentene
skal tilegne seg gjennom sykepleierutdanningen. Boken består av tre
hoveddeler som sammen synliggjør sykepleierens arbeidsoppgaver,
kompetanse og særegne bidrag i det helsefaglige teamet:
1. Sykepleiens grunnlag . Kapitlene i del 1 gir innsikt i sykepleiens
grunnleggende kjennetegn, verdier, tenkning, kjernekompetanser og
arbeidsprosesser, det vil si i hva sykepleie handler om. Vi ser blant annet på
hvordan sykepleieren møter pasienter og pårørende i ulike situasjoner.
2. Pasientens grunnleggende behov . Kapitlene i del 2 legger vekt på å
presentere observasjoner, vurderinger, tiltak og arbeidsmetoder som
sykepleieren benytter for å ivareta pasienters ulike grunnleggende behov i
forskjellige situasjoner.
3. Kliniske situasjoner . Del 3 synliggjør at pasienter kan ha sammensatte og
komplekse behov som krever at sykepleieren er i stand til å integrere
kunnskaper fra ulike områder av sykepleiefaget. Vi gjennomgår hygiene og
smittevern, kliniske undersøkelser, sykepleie til døende pasienter og sykepleie
til pasienter med komorbiditet.
Med utgangspunkt i forskrift om nasjonal retningslinje for
sykepleierutdanning har denne sjette utgaven gjennomgått en omfattende
revidering og omstrukturering. Innholdet bygger på kunnskapsbasert praksis,
og boken har fått flere nye kapitler, ny kapittelinndeling og ny tittel. På aktuelle
steder er det henvist til relevante sykepleieprosedyrer i det digitale
prosedyreverket VAR Healthcare .
Boken er primært skrevet for bachelorstudenter i sykepleie. Den er relevant
også for andre studentgrupper som har pleie og omsorg som sentrale tema.

Ann Kristin Bjørnnes er førsteamanuensis og studieleder ved
bachelorutdanningen i sykepleie ved Institutt for sykepleie og helsefremmende
www.cda.no
akademisk@cappelendamm.no
21 61 66 13
arbeid, OsloMet.
Edith Roth Gjevjon er professor i sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole
og redaktør for Sykepleien Forskning . Gjevjon er sykepleier og har mastergrad
og ph.d. i sykepleievitenskap.
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Utendørsterapi
En introduksjon
CARINA RIBE FERNEE, IRIS ANETTE OLSEN, VIBEKE PALUCHA OG LEIV EINAR
GABRIELSEN

• 2023 | 1. utg. | Heftet | 9788202682132 | kr 429,Dette er ei innføringsbok for fagfeltet utendørsterapi. Boka gir innsikt i
mangfoldet av muligheter som ligger i naturbasert terapeutisk arbeid. I tillegg
viser den hvorfor og hvordan naturen i seg selv både tilrettelegger for og
forsterker disse mulighetene.
Terapiforståelsen som benyttes, er raus og inkluderer spekteret fra friluftsliv og
fysisk aktivitet i en folkehelsesammenheng til evidensbasert behandling i
spesialisthelsetjenesten. Målet er å bidra med nye ideer og økt inspirasjon til
hvordan man kan drive helsearbeid i, og ved hjelp av, naturen.
Boka passer for alle som ønsker å vite mer om hvordan vi kan arbeide for å
bedre menneskers livskvalitet og helse i et utemiljø, særlig studenter og
fagpersoner innen helsefag, idrettsfag og friluftsliv.

Iris Anette Olsen er avdelingssjef for Avdeling for barn og unges psykiske helse
(Abup) ved Sørlandet sykehus. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og
cand.polit.
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Nordic Open Access
Scholarly Publishing

NORDIC
OPEN ACCESS
S C H O L A R LY P U B LI S H I N G

Cappelen Damm Akademisk tilbyr åpen publisering av vitenskapelige
bøker og tidsskrifter, fritt og gratis tilgjengelig for alle lesere, på plattformen Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP).
NOASP tilbyr redaksjonell støtte fra erfarne forlagsredaktører, håndtering av
manus i de ulike fasene og en god teknologisk plattform for publiseringsprosessen. Alle våre utgivelser er gull Open Access.
På NOASP publiseres vitenskapelige tidsskrifter, skriftserier, antologier og
monografier. Våre tidsskrifter har redaksjonsråd i Norge eller Norden, og
publiserer fagfellevurderte artikler på engelsk, norsk, dansk eller svensk. I
tillegg kan tidsskriftene inneholde stoff som ikke er fagfellevurdert, men
hører til i fagtidsskrifter, for eksempel bokanmeldelser og populariserte
versjoner av artikler. Bokutgivelser skal alltid fagfellevurderes, og publiseres
på norsk, engelsk, dansk eller svensk.
NOASP er en brukervennlig plattform som gir god presentasjon og
lesbarhet, enkel navigasjon, optimal søkbarhet og bred spredning av
forskningslitteraturen.
Bla i våre utgivelser: noasp.no
Vil du vite mer?
Lurer du på om Open Access-publisering kan være aktuelt for en kommende
artikkel eller bok fra ditt fagmiljø? Er du involvert i et akademisk tidsskrift og
interessert i å vite mer om hvordan dere kan gå over til Open Access?
Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby!

noasp.no
noasp@cappelendamm.no
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Lover og forskrifter

Særtrykk av lover og forskrifter
Cappelen Damm Akademisk har gjennom 200 år utgitt et stort utvalg av
særtrykk av lover og forskrifter. I tillegg har vi samleutgaver av mange
sentrale lover og forskrifter, med historiske og faglige noter.
Trenger du ytterligere informasjon eller ønsker å abonnere på nyhetsbrevet,
vennligst kontakt oss per e-post: jus@cappelendamm.no.

Noen aktuelle lover og forskrifter:
Helselover (samleutgave: 12 lover og 3 forskrifter)
9788202612313

Folketrygd samleutgave 2019
(samleutgave i trygderett)
9788202630614

Skolelovsamlingen 2018–2019
9788202604523

En komplett oversikt over våre særtrykk av lover og forskrifter finner du påccda.no og i katalogen Lover og forskrifter.
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