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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
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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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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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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
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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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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.

Sykepleie
Nyheter

•

Cappelen Damm Akademisk

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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Alderspsykiatri og omsorgsarbeid
KARI OS ESKELAND

• 2017 | 252 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202514327 | kr 469,Alderspsykiatri og omsorgsarbeid omhandler psykiske lidelser
hos eldre. Mange helsearbeidere kan oppleve psykiske lidelser som
skremmende og vanskelig, både faglig og menneskelig. Formålet med denne
boka er å gi økt kunnskap og forståelse for hvilke behov eldre mennesker med
psykiske lidelser har, og hvordan man som helsearbeider kan yte best mulig
omsorg for denne pasientgruppen.

Alderspsykiatri og omsorgsarbeid
KARI OS ESKELAND

• 2019 | 249 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202627720 | kr 279,-

Anestesisykepleie
ANN-CHATRIN LINQVIST LEONARDSEN (RED.)

• 2021 | 432 s. | 3. utg. | Innbundet | 9788202605100 | kr 969,-
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Anestesisykepleie
ANN-CHATRIN LINQVIST LEONARDSEN (RED.)

• 2021 | 429 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202714673 | kr 639,-

Bachelor- og masteroppgaver i sosial- og
helsefag
Råd og vink. Skritt for skritt.
SIDSEL SVERDRUP

• 2020 | 135 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202684778 | kr 299,-

Behandling som virker
Relasjonens, alliansens og kontekstens betydning
BJØRN WORMNES

• 2013 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202408954 | kr 529,Psykologisk kunnskap og relasjonens kvalitet er avgjørende for god og effektiv
behandling. Boka gjennomgår evidensbaserte metoder, holdninger og teorier
som styrker alliansen og samarbeidet i god behandling. Respekt for pasientens
subjektive opplevelse vektlegges. Betydningen av å ha et høyt bevissthetsnivå
på denne helheten diskuteres og eksemplifiseres.
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Blodprøvetaking i praksis
ASTRID-METTE HUSØY

• 2018 | 216 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202504311 | kr 439,Boken gir en innføring i alle aspekter ved blodprøvetaking og preanalytiske
forhold. Målet er å sikre korrekte prøvetakinger og analyseresultater. Boken
dekker pensumsområdet i bachelorutdanningen for bioingeniører. Aktuell også
for sykepleierstudenter og andre som skal utføre bestemte laboratorietjenester
i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Diabetes
Forebygging, oppfølging og behandling
ANITA SKAFJELD OG MARIT GRAUE (RED.)

• 2011 | 376 s. | 1. utg. | Heftet | 9788279500742 | kr 719,Boka omhandler behandling, pasientoppfølging og forebygging av
diabeteskomplikasjoner og gir en bred innføring i teoretisk og praktisk
kunnskap på området. Brukerperspektivet er ivaretatt med vekt på å styrke
pasientens evne til egenmestring, og en rekke tiltak og metoder blir presentert.

Digitalisering i sykepleietjenesten – en
arbeidshverdag i endring
RAGNHILD HELLESØ OG ROSE MARI OLSEN (RED.)

• 2019 | Open Access | 9788202616533
Helsetjenesten er inne i en brytningstid hvor betingelser endres og etablerte
måter å arbeide på er satt under press. En endring som har betydning for
sykepleietjenesten, er den økende digitaliseringen hvor nye
informasjonssystemer lever parallelt med papirbaserte og analoge systemer. Vi
har i denne boka samlet bidrag fra forskere fra et bredt spekter av fagområder
og forskningstradisjoner.
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Eldre og selvmord
ILDRI KJØLSETH

• 2014 | 144 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202441586 | kr 309,Eldre og selvmord beskriver forekomsten av selvmord blant eldre
og hvem som er utsatt for å gjøre det. Forfatteren viser blant annet de
komplekse årsakssammenhengene som ligger i selvmordshandlinger, hvilke
signaler som kan varsle selvmord og hva som kan gjøres for å hindre at det
skjer.

Etikk
Teori og praksis
SIRI GRANUM CARSON OG NORUNN KOSBERG

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202769673 | kr 309,-

Fagutvikling og forskning i klinisk
sykepleie
En ressursbok
IDA TORUNN BJØRK OG MARIT SOLHAUG

• 2008 | 216 s. | 1. utg. | Heftet | 9788279501237 | kr 679,Boka presenterer likheter og forskjeller på fagutvikling og forskning og belyser
diskusjonene rundt begrepet evidensbasert eller kunnskapsbasert praksis. Boka
tar for seg arbeidsprosessen i prosjektarbeid. Kapitlene er bygd opp rundt de
ulike trinnene i denne prosessen.
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Fenomener i intensivsykepleie
SVEN-TORE DREYER FREDRIKSEN OG KRISTIN HALVORSEN (RED.)

• 2017 | 272 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202423001 | kr 529,Boken handler om intensivpasienters situasjon og erfaringer og drøfter de
utfordringene pasienter, pårørende og sykepleiere møter i intensivsituasjoner.
Den viser hvordan intensivsykepleie også har aktualitet utenfor sykehus, blant
annet i hjemmet og i sykehjem. Forfatterne gir ny kunnskap og innspill til
håndtering av pasientsituasjoner, ressursfordeling og beslutningsprosesser.

Forståelse, beskrivelse og forklaring
Innføring i metode for helse- og sosialfagene
DAG INGVAR JACOBSEN

• 2021 | 240 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202720667 | kr 599,-

Fortellinger fra et sykehjem
Grunnleggende sykepleie i praksis
KRISTIN HARTVEIT HANSEN

• 2018 | 288 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202550301 | kr 489,Fortellinger fra et sykehjem er en annerledes lærebok. Gjennom
atten fortellinger skrevet i en skjønnlitterær form blir leseren tatt med inn i
hverdagen til pasienter, pårørende, studenter og sykepleiere ved Tindvedtunet
sykehjem. Fortellingene gir innblikk i mangfoldet av oppgaver man vil møte ute
i klinikken og setter fagkunnskapen man må ha for å kunne jobbe på sykehjem
i en praksisnær kontekst.
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Fortellinger fra et sykehjem
Grunnleggende sykepleie i praksis
KRISTIN HARTVEIT HANSEN

• 2020 | 287 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202679668 | kr 309,-

Fra tanke til handling
Metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten
KARI GLAVIN, SØLVI HELSETH OG LISBETH GRAVDAL KVARME (RED.)

• 2007 | 436 s. | 1. utg. | Heftet | 9788279500919 | kr 769,Dette er den første norske læreboka om arbeidsmåter, metoder og strategier i
helsesøsters arbeid. Boka presenterer prinsippene og teoriene i helsesøsteres
arbeid og metoder og arbeidsmåter som utledes av dette.

Frisk
Cellebiologi, anatomi, fysiologi
VEGARD BRUUN BRATHOLM WYLLER

• 2019 | 640 s. | 4. utg. | Innbundet | 9788202549879 | kr 1 139,FRISK - Cellebiologi, anatomi, fysiologi beskriver
menneskekroppens organer og deres normalfunksjon. Et stort antall
anatomiske tegninger og realistiske historier fra praksis gjør innlæringen
lettere. Boka oppfyller NOKUTs læringsutbyttebeskrivelser i anatomi, fysiologi
og biokjemi for bachelorutdanningen i sykepleie.
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FRISK (digital læringsressurs)
MONA ELISABETH MEYER OG VEGARD BRUUN WYLLER

• 2014 | 1. utg. | Nettsted | 9788202446567 | kr 119,Læringsressurs med eksamensrelevante multiple choice-oppgaver i cellebiologi,
anatomi og fysiologi. Oppgavene har fasit. Nedlastbare e-bøker i farmakologi og
mikrobiologi inngår, dessuten realistiske pasienthistorier, repetisjonstekster,
fordypningsstoff og oppsummerende tabeller.

Gravide, fødende og barselkvinner med
overgrepserfaringer
En veileder for helsepersonell
RAIJA DAHLØ OG INGEBJØRG LAACHE

• 2010 | 94 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348521 | kr 279,Hensikten med veilederen er å gi hjelp og støtte og utvikle kompetansen til dem
som i sitt profesjonelle virke ivaretar gravide, fødende og barselkvinner med
overgrepserfaringer. Målet er at svangerskap, fødsel og barseltid forløper så
komplikasjonsfritt som mulig og fører til styrket mestringsfølelse hos kvinnen.

Grunnbok i ADL for sykepleiere
HANNE TUNTLAND

• 2012 | 115 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276349696 | kr 339,ADL (Activities of Daily Living) er en samlebetegnelse på en rekke ulike
hverdagslige, praktiske aktiviteter. Mange eldre med nedsatt funksjonsevne kan
ha behov for profesjonell hjelp for å mestre disse aktivitetene. Boka gir
sykepleiere kompetanse i ADL gjennom kunnskaper, ferdigheter og holdninger
som fremmer eldres mulighet til å klare seg selv i dagliglivet.
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Handlingsrom for profesjonalisert velferd
Kommunale tjenester for helse, omsorg og barnevern
BENTE LILLJAN LIND KASSAH, HILDE NORDAHL-PEDERSEN OG WIVI-ANN
TINGVOLL (RED.)

• 2021 | Open Access | 9788202652302

Helse- og omsorgsrett
ANNE KJERSTI BEFRING

• 2017 | 264 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202425012 | kr 509,Boken gir oversikt over helse- og omsorgsretten og en innføring i rettskilder,
juridisk metode, rettsanvendelse og hvordan yrkesutøvelsen innen helse- og
omsorgstjenestene er regulert. Den behandler de grunnleggende rettighetene
og pliktene pasienter og pårørende, helsepersonell og ledere har, og gjør rede
for hvordan de siste årenes helsereformer, nye arbeidsformer, ny kompetanse
og teknologi påvirker profesjonsetikken og lovgivningen.

Helse- og omsorgsrett
ANNE KJERSTI C. BEFRING

• 2019 | 1. utg. | Ebok | 9788202626440 | kr 309,-
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Helsefremming i kommunehelsetjenesten
GØRILL HAUGAN OG TORIL RANNESTAD (RED.)

• 2014 | 304 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202436582 | kr 619,Denne boka handler om hvordan helsepersonell i praksis kan arbeide
helsefremmende i kommunehelsetjenesten. Den viser hvilke grunnleggende
forutsetninger som må være til stede om helse skal bli fremmet. Med
utgangspunkt i teori og ny forskning gir forfatterne et svar på de
helsefremmende oppgavene og utfordringene Samhandlingsreformen har
medført for de kommunale helsetjenestene i Norge.

Helsefremming i kommunehelsetjenesten
GØRILL HAUGAN OG TORIL RANNESTAD (RED.)

• 2020 | 301 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202686062 | kr 399,-

Helsefremming i spesialisthelsetjenesten
GØRILL HAUGAN OG TORIL RANNESTAD (RED.)

• 2016 | 328 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202482619 | kr 609,Denne boka handler om hvordan helsepersonell kan fremme pasienters helse
innen spesialisthelsetjenesten, og hvilke forutsetninger som må ligge til grunn
om helse skal bli fremmet, samtidig med at skade og sykdom blir behandlet.
Med utgangspunkt i ny forskning, gir forfatterne svar på de utfordringene
Samhandlingsreformen har medført for spesialisthelsetjenesten i Norge.
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Helsefremming i spesialisthelsetjenesten
GØRILL HAUGAN OG TORIL RANNESTAD (RED.)

• 2020 | 328 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202631918 | kr 399,-

Helsepolitikk og ledelse
Styringssystemet for staten, velferdsstaten og helsetjenesten
ANNE KJERSTI BEFRING

• 2015 | 180 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202483425 | kr 449,Helsepolitikk og ledelse gir en innføring i norsk helsepolitikk og ledelse.
Sentrale spørsmål i boken er: Hvilke krav stilles til helsevirksomheter? Hvordan
blir helsetjenestene ledet? Hvordan bør folkehelsearbeid styres? Hvilke arenaer
er viktige innen det forebyggende og helsefremmende arbeidet? Hva er
arbeidsgiveres ansvar og styringsrett?

Helsepolitikk og ledelse
Styringssystemet for staten, velferdsstaten og helsetjenesten
ANNE KJERSTI BEFRING

• 2019 | 180 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202631826 | kr 279,-
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Hva betyr prøvesvaret?
Rasjonell tolking av svar på medisinske analyser
ARNE ÅSBERG OG BJØRN JOHAN BOLANN

• 2022 | 112 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202723705 | kr 299,-

Hva betyr prøvesvaret?
Rasjonell tolkning av svar på medisinske analyser
ARNE ÅSBERG OG BJØRN JOHAN BOLANN

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202723750 | kr 209,-

Hverdagsrehabilitering
Kvalitetsforbedring i norske kommuner
TRUDE A. HARTVIKSEN OG BERIT M. SJØLIE

• 2017 | 252 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202506025 | kr 479,Boken handler om tjenesteformen hverdagsrehabilitering og hvordan denne
kan settes ut i livet i kommunale helse- og omsorgstjenester. Forfatterne
presenterer hverdagsrehabilitering som en kvalitetsforbedring, gir en innføring i
endringsarbeid og viser hvordan forbedringsarbeid kan gjennomføres i praksis.
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Håndtering av legemidler
LARS ANDRÉ OLSEN, EVA KOFOED OG LISBETH ØSTGAARD RYGG

• 2018 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202567521 | kr 439,Boka gir en innføring i sykepleierens ansvar og oppgaver innen
legemiddelhåndtering. Praktisk håndtering, anvendt farmakologi og oppfølging
av pasientene under behandling er sentrale temaer.

Håndtering av legemidler
LARS ANDRÉ OLSEN, EVA KOFOED OG LISBETH ØSTGAARD RYGG

• 2021 | 200 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202728229 | kr 299,-

I løvens gap
Om aldring og alderdom nå og i årene som kommer
RUNAR BAKKEN

• 2022 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202716448 | kr 319,-
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I løvens gap
Om aldring og alderdom nå og i årene som kommer
RUNAR BAKKEN

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202716455 | kr 229,-

Innvandreres helse og helsetjenestens
ansvar
ARILD AAMBØ

• 2021 | 396 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202646622 | kr 529,-

Innvandreres helse og helsetjenestens
ansvar
ARILD AAMBØ

• 2021 | 1. utg. | Ebok | 9788202716387 | kr 369,-
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Intensivsykepleie
DAG-GUNNAR STUBBERUD OG TOVE GULBRANDSEN (RED.)

• 2020 | 744 s. | 4. utg. | Innbundet | 9788202603748 | kr 1 329,Med covid 19 har viktigheten av intensivsykepleierens kompetanse blitt synlig
for folk flest. Denne 4. utgaven er faglig oppdatert og beskriver
intensivsykepleierens spesialkompetanse og hvordan den kommer til uttrykk i
profesjonens ulike funksjons- og ansvarsområder. Primært en bok for studenter
som tar videreutdanning eller masterstudium i intensivsykepleie. Også egnet
som oppslagsverk for sykepleiere i klinikken.

Intensivsykepleie
TOVE GULBRANDSEN OG DAG-GUNNAR STUBBERUD

• 2020 | 744 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202662493 | kr 869,-

Jeg skal hjelpe deg
En sykepleiers farvel til eldreomsorgen
VIGDIS J. REISÆTER

• 2021 | 208 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202626662 | kr 379,-
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Jobb kunnskapsbasert!
En arbeidsbok
MONICA WAMMEN NORTVEDT, GRO JAMTVEDT, BIRGITTE GRAVERHOLT OG
MALENE WØHLK GUNDERSEN

• 2021 | 224 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202688080 | kr 559,-

Jobb kunnskapsbasert!
En arbeidsbok
MONICA WAMMEN NORTVEDT, GRO JAMTVEDT, BIRGITTE GRAVERHOLT OG
MALENE WØHLK GUNDERSEN

• 2021 | 216 s. | 2. utg. | Ebok | 9788202724276 | kr 369,-

Jordmorboka
Ansvar, funksjon og arbeidsområde
ANNE BRUNSTAD OG EVA TEGNANDER (RED.)

• 2017 | 768 s. | 2. utg. | Innbundet | 9788202484316 | kr 1 369,Jordmorboka beskriver jordmorens selvstendige funksjon, ansvars- og
arbeidsområde i normale svangerskaps- og fødselsforløp og viser hvordan
jordmoren ved avvik og komplikasjoner inngår i et større teamarbeid. Andre
utgave er oppdatert i henhold til ny internasjonal forskning og fagutvikling. En
bok primært for jordmorstudenter.
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Kardiovaskulær intensivmedisin
OLAV STOKLAND OG BJØRN BENDZ (RED.)

• 2015 | 400 s. | 3. utg. | Innbundet | 9788202476106 | kr 959,Boka gir en innføring i kardiovaskulær overvåknings- og intensivmedisin. Den er
skrevet for leger under utdanning, men er også nyttig for leger og sykepleiere
som arbeider med kardiovaskulære problemstillinger, samt sykepleiere i
videreutdanning eller praksis innen kardiologi, intensivmedisin og anestesi.
Boka er illustrert, har mange referanser, stikkordregister og en liste med
forklaringer av forkortelser.

Komorbiditet i somatikk og psykiatri
Forståelse, betydning og konsekvenser
ALV A. DAHL OG ELLEN KARINE GROV

• 2014 | 160 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202424657 | kr 339,Boka belyser tre kombinasjoner av komorbiditet: komorbiditet mellom
somatiske sykdommer, mellom psykiske lidelser og mellom somatiske
sykdommer og psykiske lidelser. Målgruppen er medisinstudenter og
masterstudenter i sykepleie og andre helsefag. Også leger i primær- og
spesialisthelsetjenesten vil kunne ha nytte av boka.

Komorbiditet i somatikk og psykiatri
Forståelse, betydning og konsekvenser
ALV A. DAHL OG ELLEN KARINE GROV

• 2019 | 1. utg. | Ebok | 9788202626037 | kr 219,-

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Sykepleie

•

Cappelen Damm Akademisk

Kreftsykdom
Psykologiske og sosiale perspektiver
ALV A. DAHL

• 2016 | 384 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202474317 | kr 639,Å få en kreftdiagnose kan utløse sterke psykiske reaksjoner og utfordrer
mestringsevnen og opplevelsen av livskvalitet. Boken bygger i stor grad på
psyko-onkologiske studier, et fagfelt sombefatter seg med psykiske reaksjoner,
mestring og tilpasning til kreftsykdom.

Kreftsykdom
Psykologiske og sosiale perspektiver
ALV A. DAHL

• 2019 | 385 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202631093 | kr 399,-

Kreftsykepleie
Pasient, utfordring, handling
ANNE MARIE REITAN OG TORE KR. SCHJØLBERG (RED.)

• 2017 | 808 s. | 4. utg. | Innbundet | 9788202493103 | kr 1 249,Boken beskriver sykepleie til kreftpasienter i lys av diagnose, behandling og de
utfordringene pasienter og pårørende står overfor. Boken spenner fra det
generelle til det spesielle og er strukturert i tre deler: Utfordringer i
kreftomsorgen, Forebygging, kreftbehandling og rehabilitering og Spesiell
onkologi og kreftsykepleie.
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Kultursensitivitet
Om å finne likhetene i forskjellene
RAGNHILD MAGELSSEN

• 2008 | 219 s. | 2. utg. | Heftet | 9788279501091 | kr 619,Undersøkelser viser at helsearbeidere og pasienter med innvandrerbakgrunn
strever når de møter hverandre. Disse møtene blir ofte kalt kulturkollisjoner.
Målsettingen med boka er å forebygge slike kollisjoner ved å heve kompetansen
hos helsearbeidere, både når det gjelder innvandreres og vår egen kultur.

Kunsten å kommunisere med pasienter
THORE K. AALBERG

• 2016 | 220 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202527181 | kr 489,Hvordan kan behandlere innen alternativ medisin best kommunisere med sine
pasienter? Kommunikasjon er avgjørende for å skape en god relasjon mellom
behandler og pasient, og unngå misforståelser og konflikter. Gjennom konkrete
eksempler fra behandlingssituasjoner inviterer denne boken til refleksjon rundt
behandlerens evne til å observere både seg selv og pasienten. Boken gir
konkrete eksempler på nyttige samtaleteknikker, øvelser og tilnærminger.

Kunsten å kommunisere med pasienter
THORE K. AALBERG

• 2019 | 220 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202630898 | kr 289,-
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Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre
ÅDEL BERGLAND OG INGUNN MOSER (RED.)

• 2013 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202407452 | kr 469,Dette er en ressursbok hvor studenter og helsepersonell på alle nivåer kan få
kunnskap om og hente ideer til kvalitetsarbeid. Boka gir eksempler på
kvalitetsarbeid fra ulike deler av helsetjenestene til eldre. Målet er å illustrere at
dette arbeidet kan gjøres på mange måter og ha ulike former.

Lungerehabilitering
Kols og andre lungesykdommer
AUDHILD HJALMARSEN

• 2012 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202359331 | kr 529,Boka gir en bred innføring i lungerehabilitering slik den praktiseres ved kols,
samt kols som lunge- og indremedisinsk sykdom. Tidlig diagnostisering,
forebygging og behandling omtales spesielt. Boka viser i tillegg rehabilitering
ved andre kroniske lungesykdommer, og de viktigste behandlingstiltakene ved
alvorlig kols og lungesvikt.

Løgstrup og sykepleien
KARI MARTINSEN

• 2012 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788279501619 | kr 489,Med eksempler fra sykepleiernes praksis viser Martinsen hvordan Løgstrups
tenkning kan inspirere til og omsettes i en «anvendt etikk». Eksemplene belyser
temaer som travelhet og tid, skam og skamløshet, skyld og omsorgsansvar,
undring og kunnskap.
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Makt, motmakt og praksis
Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd
INGER MARIE LID OG TRYGVE WYLLER (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202669768

Menneskelige(re) møter: Om
samhandling, felleskap og empati mellom
beboere i en skjermet avdeling på
sykehjem
ADELHEID HUMMELVOLL HILLESTAD

• 2021 | Open Access | 9788202698225

Mentale knagger
En innføring i psykisk helsearbeid
METTE HOLME INGEBERG, DAG WILLY TALLAKSEN OG BØRGE EIDE

• 2006 | 232 s. | 1. utg. | Heftet | 9788279500681 | kr 639,Boka gir en kort innføring i hva psykisk helsearbeid handler om og tar for seg de
vanligste psykiske lidelsene. Både pasientens/brukerens og pårørendes
perspektiv er inkludert. I tillegg beskrives lovgrunnlaget, kommunikasjon og
organisering av tilbudet til personer med psykiske lidelser.
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Nye VIPS-boken
Velvære, integritet, profylakse, sikkerhet
MARGARETA EHNFORS, ANNA EHRENBERG OG INGRID THORELL-EKSTRAND

• 2015 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202456290 | kr 459,Enklere journalføring og styrket pasientsikkerhet med VIPS-modellen. VIPS er
en forskningsbasert modell for dokumentasjon av sykepleie i pasientjournalen.
VIPS-modellens standardiserte termer og enhetlige og systematiske struktur
forenkler journalføringen og styrker pasientsikkerheten.

Nyfødtsykepleie, bind I
Syke nyfødte og premature barn
BENTE SILNES TANDBERG OG SOLFRID STEINNES (RED.)

• 2009 | 368 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202253929 | kr 839,Nyfødtsykepleie I og II gir sammen en grundig innføring i sykepleie til syke
nyfødte og premature barn. Bind 1 omfatter fosterets utvikling og de vanligste
problemene i nyfødtperioden. Samspillet mellom sykepleier, foreldre og det
nyfødte barnet, amming, ernæring, smerter, medikamenter, dokumentasjon,
jus, etikk og hygiene er sentrale temaer.

Nyfødtsykepleie, bind II
Syke nyfødte og premature barn
BENTE SILNES TANDBERG OG SOLFRID STEINNES (RED.)

• 2009 | 336 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202298791 | kr 919,Nyfødtsykepleie I og II gir sammen en grundig innføring i sykepleie til syke
nyfødte og premature barn. Bind 2 omfatter det premature og det akutt og
kritisk syke barnet. Sykepleie og behandling av ulike sykdommer i ulike
organsystemer, samt neonatal kirurgi, utviklingsstøtte og familiefokusert
omsorg, er sentrale tema.
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Når noe går galt
Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten
TERJE MESEL

• 2014 | 270 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202444273 | kr 539,De moralske og personlige kostnadene kan være store for helsearbeidere som er
involvert når noe går galt i helsetjenesten. Boken retter søkelyset mot
helsearbeiderne og deres opplevelser. Hensikten er å bidra til en profesjonsetikk
som ivaretar berørte helsearbeidere så vel som pasienter og pårørende.
Begreper som skam, skyld og ansvar står sentralt.

Når noe går galt
Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten
TERJE MESEL

• 2019 | 1. utg. | Ebok | 9788202650513 | kr 339,-

Personer med demens
Møte og samhandling
ANNE MARIE MORK ROKSTAD OG KARI LISLERUD SMEBYE (RED.)

• 2020 | 376 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202591076 | kr 559,I boken understrekes betydningen av en kunnskapsbasert
praksis og en personsentrert tilnærming i omsorgen for
personer med demens, og det er lagt vekt på å søke å forstå hvordan det er å
leve med demens. Utfordringer og behovsendringer gjennom sykdomsfasene og
ved ulike former for demens blir belyst. Demens hos yngre personer og personer
med utviklingshemning er viet egne kapitler.
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Praktisk medikamentregning
Dose, styrke, mengde
LARS ANDRÉ OLSEN

• 2022 | 234 s. | 5. utg. | Heftet | 9788202674564 | kr 489,-

Prioritering, styring og likebehandling:
Utfordringer i norsk helsetjeneste
HENRIETTE SINDING AASEN, BERIT BRINGEDAL, KRISTINE BÆRØE OG
ANNE-METTE MAGNUSSEN (RED.)

• 2018 | Open Access | 9788202569358
Dette er en vitenskapelig, fagfellevurdert antologi som omhandler ulike faktorer
som påvirker de faktiske beslutningene i helsetjenestens hverdag, som rettslig
regulering, økonomisk styring, profesjonelle verdier, organisering og
funksjonsdeling.

Prostatakreft
En håndbok for pasienter og pårørende
SOPHIE D. FOSSÅ, VIKTOR BERGE OG ALV A. DAHL

• 2018 | 201 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202607166 | kr 429,Prostatakreft - en håndbok for pasienter og pårørende er skrevet av tre erfarne
leger, og er laget for å være en hjelp og en praktisk støtte for menn som rammes
av prostatakreft og deres pårørende. Boka presenterer oppdatert faglig
informasjon på en lettfattelig måte og belyser mange av de spørsmålene som
kan oppstå som følge av en prostatakreftdiagnose. I tillegg til å rette seg mot
pasienter og pårørende, vil boken også være en pålitelig og velfundert
kunnskapskilde for helsepersonell generelt.
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Psykiatri
for helse- og sosialfagutdanningene
JANNIKE ENGELSTAD SNOEK OG KNUT ENGEDAL

• 2017 | 320 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202519018 | kr 619,Boken omfatter alle emnene som er vektlagt i undervisningen i psykiatri i de
treårige helse- og sosialfagutdanningene. Behandlingen av ulike psykiske
lidelser og tilstander blir gjennomgått i et livsløpsperspektiv – fra barn og
ungdom til voksne og eldre. Boken består av tre deler: 1. forståelse og holdning,
2. tilstander og diagnoser, 3. psykiatrien i samfunnet.

Psykisk helse
Forståelse, kommunikasjon og samspill
GEIR LOREM

• 2014 | 224 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202350185 | kr 439,Psykisk helse – Forståelse, kommunikasjon og samspill tar opp hvordan
helsearbeidere kan forstå pasienter med psykisk lidelse gjennom fortellinger,
og hvordan helsearbeideres relasjon og «medskaping» av fortellingen påvirker
forståelsen av pasienten. Boka beskriver også hvordan pasientsentrerte og gode
allianser kan etableres.

Psykisk helsevernloven
med nøkkelkommentarer
TORE ROALD RIEDL OG WENCHE DAHL ELDE

• 2014 | 366 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202391607 | kr 599,Dette er en praktisk håndbok for helsepersonell, jurister og andre som har behov
for kunnskap om regelverket innenfor det psykiske helsevernet. Kommentarer
til hver enkelt lovbestemmelse gir helsearbeidere et godt grunnlag for å forstå
anvendelsen av loven. Forskriftene til loven og utfyllende referanser er tatt inn i
boken.
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Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom
Symptomer, diagnostikk og behandling
ALV A. DAHL, TROND F. AARRE OG JON HÅVARD LOGE (RED.)

• 2014 | 736 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202418786 | kr 799,Den første boka som prøver å sprenge de vanntette skottene mellom somatiske
og psykiatriske synsmåter i norsk medisin. Erfarne klinikere beskriver vanlige
psykiske reaksjoner hos somatisk syke mennesker og gjør rede for hvordan
helsepersonell kan tilby integrerte tjenester. Primært skrevet for studenter i
helsefagutdanningene og for helsearbeidere i alle deler av helsetjenesten.

Psykologi for sosial- og helsefagene
EKELAND, IVERSEN, NORDHELLE OG OHNSTAD

• 2010 | 312 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202334383 | kr 689,Boka introduserer de sentrale begrepene, teoriene og perspektivene i
psykologien. Ved hjelp av tankevekkende eksempler settes disse i sammenheng
med de praktiske problemstillingene sosial- og helsearbeidere møter til daglig.
Boka er skrevet for alle som studerer psykologi og befatter seg med
psykologiske problemstillinger.

På sporet av et dannet helsevesen
Om nære pårørende og pasienters møte med helsevesenet
HERDIS ALVSVÅG

• 2010 | 120 s. | 1. utg. | Heftet | 9788279501190 | kr 419,I På sporet av et dannet helsevesen redegjør Herdis Alvsvåg for dannelse som et
generelt fenomen, men med utgangspunkt i hvordan dannelse kan komme til
uttrykk innenfor helsevesenet. Dannelse er et begrep med en vid betydning.
Begrepet kan vanskelig defineres, men vi kan kjenne igjen dannelse når vi
møter den, og vi kan si noe om hva det ikke er, når vi møter det motsatte av
dannelse.
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Samarbeid og relasjonskompetanse
Hvordan bli en god hjelper
ANNICKEN MARTINEZ AASEN

• 2022 | 120 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202616632 | kr 249,-

Samfunnsvitenskap for helse- og
sosialfagutdanningene
NILS G. INDAHL

• 2017 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202524074 | kr 439,Boka introduserer studenter til sentrale emner i samfunnsvitenskap, sosiologi,
helse og IT, internasjonal politikk og økonomi. Ved hjelp av en rekke eksempler
gjennomgår boken forholdet mellom praktisk og teoretisk kunnskap for
helsearbeidere. Den passer for sykepleier-, helse- og profesjonsutdanninger på
bachelornivå og gir et grunnlag for videre studier innen samfunnsvitenskapene.

Samtalen, skjønnet og evidensen
KARI MARTINSEN

• 2005 | 167 s. | 1. utg. | Heftet | 9788279500872 | kr 589,Denne boka problematiserer hvordan omsorgsyrkene legger vekt på
vitenskapens betydning i møtet med mennesker i ulike livssituasjoner.
Evidensbasert sykepleie er et begrep som er mer eller mindre innarbeidet i
dagens sykepleie, og Kari Martinsen utdyper dens begrensninger og muligheter.
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Selvmordsforebygging
For å kunne forebygge selvmord må vi forstå hva suicidalitet handler
om
HEIDI HJELMELAND

• 2022 | 432 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202606657 | kr 599,I boken Selvmordsforebygging. For å kunne forebygge selvmord må vi
forstå hva suicidalitet handler om utfordres det rådende
«sannhetsregimet», der kun kvantitativ forskning aksepteres og suicidalitet
hovedsakelig forstås innenfor rammen av individuell psykopatologi. Med
kunnskap fra kvalitativ forskning presenteres forslag til en ny visjon for
selvmordsforebygging.

Selvmordsforebygging
For å kunne forebygge selvmord må vi forstå hva suicidalitet handler
om
HEIDI HJELMELAND

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202730970 | kr 419,-

Sentrale begreper og fenomener i klinisk
sykepleie
Sykepleieboken 2
ANNE KARI TOLO HEGGESTAD OG UNNI KNUTSTAD (RED.)

• 2016 | 408 s. | 4. utg. | Innbundet | 9788202448615 | kr 759,Søkelyset er på fenomener som verdighet, håp, livskvalitet, trygghet, mestring,
trivsel, smerter, kvalme, tretthet og svimmelhet ved sykdom. Opplevelser og
reaksjoner ved kronisk lungesykdom, hudsykdom, kreft og overvekt og fedme
blir behandlet. Inkludert digitalutgave og nettressurs.
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Skam
Eksistens, relasjon, profesjon
MARIE FARSTAD

• 2016 | 352 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202527174 | kr 619,Hva er egentlig skam? Og hva gjør skam med oss? Denne boken går i dybden på
fenomenet skam. Hovedfokus ligger på den destruktive skammen, som kan ha
en alvorlig negativ innvirkning på både egenverd, relasjoner, identitet og helse.
Hvordan kan vi håndtere skamfølelsen uten at den blir ødeleggende? I boken
utdypes ulike aspekter ved skam, hvordan vi møter den, og hvordan den kan
bearbeides gjennom terapi og sjelesorg.

Syk
Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin
VEGARD BRUUN BRATHOLM WYLLER

• 2019 | 960 s. | 4. utg. | Innbundet | 9788202549886 | kr 1 909,SYK dekker fagemnene mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi
og klinisk medisin i bachelorutdanningen i sykepleie. Fjerde utgave er faglig
oppdatert særlig på området medisinsk behandling. Boka har et stort antall
anatomiske tegninger. Realistiske pasienthistorier anskueliggjør
helsepersonellets kliniske resonnement i ulike praksissituasjoner.

SYK (digital læringsressurs)
MONA ELISABETH MEYER OG VEGARD BRUUN WYLLER

• 2014 | 1. utg. | Nettsted | 9788202446574 | kr 119,Læringsressurs med eksamensrelevante multiple choice-oppgaver i
mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi og klinisk medisin. Oppgavene har
fasit. Nedlastbare e-bøker i farmakologi og mikrobiologi inngår, dessuten
realistiske pasienthistorier, repetisjonstekster, fordypningsstoff og
oppsummerende tabeller.
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Sykepleie i hjemmet
ARVID BIRKELAND OG ANNE MARIE FLOVIK

• 2018 | 216 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202532604 | kr 439,Sykepleie i hjemmet beskriver det særegne ved
hjemmesykepleien og dens betydning i helse- og omsorgstjenesten. Forfatterne
utdyper hjemmesykepleiens funksjon- og ansvarsområde og hvilke utfordringer
medarbeidere i hjemmesykepleien møter når helsehjelpen skal ytes i
pasientens eget hjem.

Sår
CHRISTINA LINDHOLM

• 2020 | 512 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202648008 | kr 769,-

Type 1 diabetes hos barn, ungdom og
unge voksne
Bli ekspert på din egen diabetes
RAGNAR HANÅS

• 2021 | 432 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202699222 | kr 639,-
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Utøvelse av klinisk sykepleie
Sykepleieboken 3
UNNI KNUTSTAD (RED.)

• 2019 | 960 s. | 3. utg. | Innbundet | 9788202543099 | kr 1 589,En bok for bachelorutdanningen i sykepleie. Boken beskriver pasientens
grunnleggende behov og sykepleierens sentrale observasjoner, -vurderinger og
-tiltak ved sykdom i de ulike organsystemene. Sykepleierens arbeid er belyst
både fra helse- og omsorgstjenesten i kommunen og fra
spesialisthelsetjenesten, herunder fra poliklinikk og dagkirurgi.

Velferdsteknologi i praksis
Perspektiver på teknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste
SIGRID NAKREM OG JÒHANNES B. SIGURJÓNSSON

• 2017 | 130 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202532369 | kr 389,Om vi tenker at teknologi er et middel, og velferd er å ha det bra, kan vi se for
oss at teknologiske nyvinninger kan bidra til økt selvstendighet og et enklere
hverdagsliv for personer med ulike former for sykdom eller
funksjonsnedsettelser. Dette er selve essensen i velferdsteknologi. Denne boken
gir en innføring i hva velferdsteknologi er og hvilke muligheter ny teknologi kan
gi, men belyser samtidig utfordringer ved utvikling og implementering.

Verdier og visjoner
Profesjonalitet i endring
URSULA SMÅLAND GOTH (RED.)

• 2019 | 216 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202613396 | kr 409,I denne vitenskapelige fagfellevurderte antologien belyses betydningen av
grunnleggende profesjonsverdier både for praksis og i praksis i ulike settinger.
Et av de viktigste aspektene ved boken er at den inkluderer refleksjoner rundt
både profesjonsverdier og kristne verdier.
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Verdier og visjoner
Profesjonalitet i endring
URSULA SMÅLAND GOTH (RED.)

• 2021 | 214 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202730789 | kr 299,-

VIPS-modellen (pk. à 10 stk.)
En modell for dokumentasjon av sykepleie i pasientjournalen ved hjelp
av søkeord
MARGARETA EHNFORS, ANNA EHRENBERG OG INGRID THORELL-EKSTRAND

• 2015 | Ukjent | 9788202497705 | kr 229,Praktisk lommefolder med VIPS-modellen (pk. á 10 stk.). VIPS (Velvære,
Integritet, Profylakse, Sikkerhet) er en modell med søkeord til bruk i
dokumentasjon av sykepleie. En fullstendig beskrivelse av VIPS-modellen finnes
i "Nye VIPS-boken".

Vonde følelser
teori, klinikk og behandling
ALV A. DAHL

• 2022 | 274 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202702670 | kr 429,-
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Vonde følelser
teori, klinikk og behandling
ALV A. DAHL

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202702687 | kr 309,-

Å leve med kronisk sykdom
En varig kursendring
EVA GJENGEDAL OG BERIT ROKNE HANESTAD (RED.)

• 2007 | 429 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202246594 | kr 819,Denne innføringsboka for sykepleie- og helsefagstudenter handler om hvordan
livet arter seg for den som rammes av kronisk sykdom. Boka er basert på ny
forskning om det å være kronisk syk, og erfaringer og opplevelser knyttet til
kronisk sykdom.

Å se og å innse
Om ulike former for evidens
KARI MARTINSEN OG KATIE ERIKSSON

• 2009 | 179 s. | 1. utg. | Heftet | 9788279501046 | kr 539,Kari Martinsen og Katie Eriksson diskuterer i denne boka hvordan det kan ha
seg at begrepet evidens i dag er blitt snevret inn til å bli benyttet bare innenfor
naturvitenskapenes tradisjoner, og i særlig grad ser ut til å være begrenset til
medisinsk evidens.
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Å utdanne sykepleiere
Behov for radikale endringer
PATRICIA BENNER, MOLLY SUTPHEN, VICTORIA LEONARD OG LISA DAY

• 2010 | 260 s. | 1. utg. | Heftet | 9788279501466 | kr 589,Boka inneholder konkrete forskningsfunn, inspirerende mønstereksempler, en
del sykepleiefaglige og pedagogiske begreper som gis innhold, pluss svært klare
råd og anbefalinger. Bokas hovedbudskap er, som tittelen indikerer, at det er
behov for omfattende endringer i sykepleierutdanningen.

Å være pasient
En innføring i pasientologi
ANNE-METTE GRAUBÆK (RED.)

• 2010 | 230 s. | 1. utg. | Heftet | 9788279501473 | kr 599,Dette er en bok om å bli og å være pasient. Den som skal bli sykepleier, må fra
første dag i utdanningen utvikle sin evne til å forstå menneskers livsverden og
menneskers reaksjoner på å bli akutt, kronisk eller livstruende syk, eller på å bli
pårørende til en akutt, kronisk eller livstruende syk person.
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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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