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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.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Helse- og sosialfag
Nyheter

•

Cappelen Damm Akademisk

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

• 2020 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202636890 | kr 319,Denne boken viser deg hvordan du skriver en bachelor- eller masteroppgave,
skritt for skritt. Den gir deg detaljert og strukturert veiledning i arbeidet med å
gjennomføre dette. Boken redegjør for ulike forhold du må ta hensyn til både
når det gjelder presentasjonsform og innhold, og vil fungere som en sjekkliste
for om alle forhold som bør inkluderes i oppgaven faktisk er tatt med.

Barna og seksualiteten
MARGRETE WIEDE AASLAND

• 2020 | 128 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202616649 | kr 289,Sexologen og terapeuten Margrete Wiede Aasland tar i denne
boken for seg hvordan barn utforsker sin egen og hverandres kropper på ulike
alders- og utviklingstrinn. Hun viser hvordan voksne kan møte barna på en god
måte når de leker det voksne gjerne kaller «seksuelle leker», onanerer eller spør
om seksualitet. Boken er skrevet for studenter og yrkesutøvere som arbeider
med barn. Den er også nyttig for foreldre eller andre som har omsorg for barn.

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.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Helse- og sosialfag
Helsefag

•

Cappelen Damm Akademisk

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.

Childhood obesity
FRØYDIS NORDGÅRD VIK

• 2017 | 61 s. | 1. utg. | Heftet | 9788283141054 | kr 269,This book investigates different aspects of childhood obesity, potential causes
and different behaviors/determinants that influence childhood overweight and
obesity. Models for behavior change needed for planning public health projects
are also included. This book may be useful for academics, including students in
public health, health promotion and epidemiology, and also professionals that
are interested in this field of research.

De berørte etter 22. juli
Forskningsetiske perspektiver
VIDAR ENEBAKK, HELENE INGIERD OG NILS OLAV REFSDAL (RED.)

• 2016 | 130 s. | 1. utg. | Open Access | 9788202522056
Denne antologien presenterer erfaringer og problemstillinger relatert til studier
utført etter terrorangrepene 22. juli 2011. Formålet er å løfte frem sentrale
forskningsetiske spørsmål og prinsipper som respekt, gode konsekvenser og
rettferdighet.
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Den kroniske tilstanden
Barnets og familiens utfordringer, håp og skam
INGER-LISE SÆTHER

• 2018 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202576196 | kr 419,Boka avdekker hvordan kroniske tilstander preger og utfordrer barnet som er
rammet, og barnets familie, i hverdagen. Forfatteren viser hvordan livet kan
forløpe, og hvordan de som er rammet kan få kompetanse på sin egen helse og
takle utfordringene.

Dialog
En filosofisk tilnærming
HALLVARD J. FOSSHEIM

• 2022 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202714482 | kr 329,Dialog er grunnleggende i menneskers liv og samliv. Når dialog forstummer, er
det fare på ferde, enten det handler om internasjonale relasjoner eller
personlige forhold. Denne boken gir en innføring i viktige tradisjoner og tenkere
om dialog. Hva er det filosofiske grunnlaget for dagens dialogforståelse? Hva er
forholdet mellom dialog, rasjonalitet og personlig identitet? Hvordan sørger
man for god dialog?

Doping
Avhengighet, forfengelighet og ytelse
HANS-JØRGEN WALLIN WEIHE (RED.)

• 2019 | 318 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202586973 | kr 459,Hva er doping? Hvem doper seg, og hvorfor? Hvordan kan vi forebygge bruk av
dopingmidler? Denne antologien belyser doping i ulike miljøer og områder av
samfunnet. Boken er skrevet både for forskere og studenter som tar bachelor,
master eller videreutdanning innen helse- og sosialfag, samfunnsvitenskapelige
fag, idrettsfag, politifag, kriminalomsorg og innenfor Forsvaret.
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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.

En innføring i ADL
Teori og intervensjon
HANNE TUNTLAND

• 2011 | 304 s. | 2. utg. | Heftet | 9788276349122 | kr 759,Mennesker med funksjonsnedsettelse har ofte behov for profesjonell innsats for
å mestre dagliglivets utfordringer. Dette forutsetter at fagutøveren har
kompetanse innen ADL (aktiviteter i dagliglivet). Denne boka gir en samlet
framstilling av ADL som kunnskapsfelt og beskriver kunnskaper, ferdigheter og
holdninger som er nødvendige innen dette feltet.

Epilepsi
KARL OTTO NAKKEN

• 2019 | 176 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202603762 | kr 409,Forfatteren av Epilepsi gir en grundig innføring i hva epilepsi er, hva som kan
utløse anfall, diagnostikk, hvilke behandlingsformer som fins og prognose.
Målgruppen er helsepersonell som arbeider med mennesker som har epilepsi.
Epilepsi er nyttig også for pårørende og dem som selv lever med epilepsi.
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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.

Folkehelse
En tverrfaglig grunnbok
EIVIND Å. SKILLE, INGEBORG BARTH VEDØY OG KNUT R. SKULBERG (RED.)

• 2020 | 281 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202668075 | kr 529,Folkehelse blir en stadig viktigere del av det faglige innholdet i ulike
utdanninger. I denne boka blir leseren først presentert for temaet folkehelse
gjennom to introduserende kapitler som definerer folkehelse og beskriver
utviklingen av folkehelse i relasjon til blant annet folkehelsearbeid,
helsefremming og livsstilsendringer. Deretter gjennomgås andre etablerte
fagområder som og viser hvordan disse står i forhold til folkehelse.

Folkehelsearbeid
NINA C. ØVERBY, MONICA KLUNGLAND TORSTVEIT OG RUNE HØIGAARD

• 2011 | 320 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348934 | kr 689,Denne boka presenterer kunnskap om folkehelsefaget og skisserer utfordringer
og muligheter innen folkehelsearbeidet. Boka er organisert i fire hoveddeler:
Hva er folkehelsearbeid? Hva er de mest sentrale folkehelseutfordringene?
Hvordan påvirker livsstilsfaktorer folkehelsen? Hvordan endre helsevaner?
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Forhandling og påvirkning
Oppgavesamling med teori og løsningsforslag
OLAV JOHANSEN, KATUSHA OTTER NILSEN OG HANNE STAVELIE

• 2021 | 194 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202706197 | kr 329,Dette er en case- og oppgavesamling der målet er å bygge bro mellom teori og
praksis i fagområdet forhandling og påvirkning. Du får små og store oppgaver
som vil hjelpe deg til å skape gode resultater i praksis. Samlingen kan brukes i
undervisning i forhandling og påvirkning ved universiteter, høyskoler og i
arbeidslivet. Den gir praktisk trening for nettstudenter, campusstudenter, etterog videreutdanningsstudenter og ledere, tillitsvalgte og fagpersoner som deltar
på kurs.

Forskeren i forskningsprosessen
Metodebok om situering
CECILIE B. NEUMANN OG IVER B. NEUMANN

• 2012 | 120 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202366407 | kr 399,Forfatterne viser hvordan valg av teorier og problemstillinger styres av blant
annet forskerens eget kjønn, klasse og erfaringer. De klargjør hvordan forskeren
situerer seg, eller plasserer seg selv i praksis. Boka viser også hvordan en ferdig
tekst kan endre seg om forskeren reflekterer over leserens ståsted.

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

• 2021 | 240 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202720667 | kr 599,-
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Fortellinger om doping og kroppskultur
BJØRN BARLAND

• 2016 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202384920 | kr 439,Mange forbinder doping med juks i idretten. Denne boka handler om doping i
fitness- og kroppsbyggermiljøet. Forfatteren viser hvordan doping er knyttet til
en prestasjonskultur og fungerer som et middel i en moderne kroppskultur. For
mange unge mennesker inngår dopingen i et ‘kroppsbyggerprosjekt’ – eller
kanskje i enda større grad handler det om å bygge seg selv; en identitet.

Fysisk aktivitet og helse
Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap
MONICA KLUNGLAND TORSTVEIT, HILDE LOHNE-SEILER, SVEINUNG BERNTSEN
OG SIGMUND A. ANDERSSEN (RED.)

• 2018 | 456 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202568313 | kr 689,Forfatterne belyser det vitenskapelige grunnlaget for sammenhengen mellom
fysisk aktivitet og helse. Bokens kapitler gir innsikt i blant annet status for
befolkningens fysiske form og aktivitet, sammenhengen mellom fysisk aktivitet
og ikke-smittsomme sykdommer, sosioøkonomiske forhold, helsefremmende
og forebyggende formål samt tilrettelegging og implementering av ulike tiltak.

Fysisk aktivitet og trening for eldre
Betydning for fysisk kapasitet og funksjon
HILDE LOHNE-SEILER OG BIRGITTA LANGHAMMER

• 2018 | 198 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202587161 | kr 469,I denne boken gir forfatterne en grundig innføring i teoretiske modeller for den
biologiske, psykiske og sosiale aldringsprosessen og presenterer oppdatert
kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet og trening for eldre med tanke på
deres fysiske kapasitet og funksjonsnivå. Boken gir eksempler på konkrete
øvelser og treningsprogrammer tilpasset aldersgruppen og en oversikt over
aktuelle standardiserte fysiske tester.
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Gift og forgiftninger i Norge
ERIK ANDREW

• 2015 | 220 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202488918 | kr 479,Denne boka handler om akutte forgiftninger i Norge før og nå. Den tar oss med
gjennom vår egen giftige historie. Forfatteren avdekker hvilke mulige dødelige
gifter vi omgir oss med i dag, og avslører sentrale hemmeligheter i norsk
forgiftningshistorie. Han øser av sin omfattende kunnskap, og forteller om alt
fra giftmord og naturgifter, til legemidler, rusmidler, kjemikalier og bakterier
som dreper.

Gode hjelpere kjenner seg selv
Traumebevisst omsorg i arbeid med barn og unge
CATHRINE SCHARFF THOMMESSEN OG CECILIE BASBERG NEUMANN

• 2019 | 134 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202651220 | kr 289,-

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.
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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

Helhetlig hjerterehabilitering
JOHN GUNNAR MÆLAND

• 2006 | 160 s. | 2. utg. | Heftet | 9788276347159 | kr 579,Boka tar for seg begrunnelsen for og prinsippene ved hjerterehabilitering.
Hjertesykdommer rammer hele personen, ikke bare hjertet. Rehabiliteringen av
hjertepasienter må derfor ha et helhetlig perspektiv. Boka er skrevet for leger,
fysioterapeuter, sykepleiere og andre som tar seg av hjertepasienter under og
etter sykehusopphold.

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.
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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 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.

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?
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Helseøkonomi
Effektivitet og rettferdighet
JAN ABEL OLSEN

• 2006 | 158 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202254049 | kr 539,Denne boka er tilrettelagt for studenter innenfor medisin- og helsefagene. På en
lettfattelig og oversiktlig måte gir forfatteren en grundig innføring i faget
helseøkonomi. Ledere og alle som er interessert i eller arbeider med
organisering, økonomistyring og prioriteringer i helsevesenet, vil ha stor nytte
av boka.

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,-

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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Håndbok i konflikthåndtering
ANNE M. LYSTAD

• 2006 | 268 s. | 2. utg. | Heftet | 9788279501039 | kr 619,Boka gir en enkel og konkret innføring og veiledning i å håndtere, løse og
forebygge konflikter, enten det gjelder konflikter i organisasjoner eller
enkeltmennesker imellom. Boka presenterer grunnleggende kunnskap om
holdninger, menneskesyn, etikk og kommunikasjon.

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og
sosialsektoren
Forebygging av trakassering, trusler og vold
OLE ANDRÉ BRÅTEN OG ANETTE FALKUM

• 2019 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202625306 | kr 409,Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og
sosialsektoren. Boken har en tilnærming til konflikthåndtering som balanserer
det grunnleggende behovet for personlig sikkerhet med den integritet og
verdighet som må ligge til grunn for all samhandling med sårbare
medmennesker. Den vektlegger praktisk risikovurdering, konfliktdempende
kommunikasjon og effektive metoder for å øke sikkerheten.

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

• 2022 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202716448 | kr 319,-

Idrettsfysioterapeuten
breddeidrett – toppidrett – aktivitetsmedisin
INGRID EITZEN, SIRI MARTE HOLLEKIM-STRAND OG HARALD MARKUSSEN (RED.)

• 2020 | 580 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202621414 | kr 879,Mer enn 40 av Norges fremste fagpersoner belyser en rekke situasjoner og
utfordringer innen fagfeltet idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin. Boken er
organisert i åtte tematiske deler: Idrettsfysioterapeutens rolle,
Idrettsfysioterapeutens arena, Kunnskap om utøveren, Når skade oppstår,
Forebygging, ernæring og restitusjon, Den ikke-fungerende utøveren, Paraidrett
ogSpesielle områder. Målgruppen er studenter på
bachelor- og masternivå innen fysioterapi, idrettsfag, medisin og andre
helsefag. Boken vil også være relevant for fysioterapeuter, øvrige
profesjonsutøvere innen idretts- og aktivitetsmedisin og trenere.

Innvandreres helse og helsetjenestens
ansvar
ARILD AAMBØ

• 2021 | 396 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202646622 | kr 529,-
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Kan institusjoner elske?
Samtidsessayer om diakonale virksomheter
EINAR AADLAND (RED.)

• 2009 | 181 s. | 1. utg. | Heftet | 9788279501350 | kr 439,Diakonale institusjoner opplever i dag, som så mange andre
velferdsinstitusjoner, en rekke utfordringer knyttet til sekularisering og
pluralisering av samfunnet. Hvordan kan ideologisk og religiøst forankrede
velferdsinstitusjoner begrunne og ivareta sine oppgaver i et moderne,
pluralistisk samfunn?

Klinisk undersøkelse av ryggen
ALF SIGURD SOLBERG OG GITLE KIRKESOLA

• 2007 | 280 s. | 2. utg. | Heftet | 9788276347357 | kr 799,Klinisk undersøkelser av ryggen gir en oversikt over standardiserte tester til
bruk ved undersøkelser av rygg, bekken, og hofte. Denne reviderte utgaven er i
tillegg utvidet med kapitler om undersøkelser av kne og ankel/fot. Aktuelle
tester er beskrevet i detalj, kliniske funn blir tolket og drøftet, og en rekke tester
har fotoillustrasjoner.

Krevende livserfaringer og psykisk helse
KJELL UNDERLID, KARI DYREGROV OG FRODE THUEN (RED.)

• 2016 | 243 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202485764 | kr 569,Boken bidrar med innsiktsfull kunnskap om hvordan krevende livserfaringer kan
gi seg uttrykk hos den som opplever dem, og hvordan helse- og sosialarbeideren
kan utgjøre en forskjell. Boken tematiserer også at den profesjonelle hjelperen
selv er i en krevende situasjon i møte med mennesker i krise.
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Kulturens makt
Kvinnelig omskjæring som tradisjon og tabu
AUD TALLE

• 2010 | 174 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348019 | kr 459,En av våre fremste eksperter på feltet gir en grundig og tankevekkende
innføring i omskjæringsfenomenet. Hun tar for seg fenomenets historiske
opphav og geografiske utbredelse, og beskriver de ulike omskjæringsformene
som fortsatt praktiserers. Boka kaster i tillegg et kritisk lys over medienes
omgang med tall og fakta.

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.

Livsløp med funksjonshemming
KIRSTEN THORSEN OG EVA JEPPSON GRASSMAN

• 2012 | 344 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202377717 | kr 549,Forfatterne presenterer helt ny, praktisk kunnskap om livsløp og aldring blant
mennesker med funksjonshemminger. De drøfter utfordringene
funksjonshemmede selv, nærmiljøet, samfunnet og hjelperne møter. Boka gir
kunnskapsgrunnlag for forståelse og samhandling mellom ulike faggrupper i
tverrfaglig samarbeid.
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Lykkeverktøy
for fagfolk som jobbar med menneske
INGUNN HAGEN

• 2018 | 204 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202567538 | kr 359,Professor i psykologi, Ingunn Hagen, viser i denne boka korleis terapeutar,
leiarar, helse- og sosialarbeidarar og studentar kan arbeide for å oppnå
utvikling, både personleg og profesjonelt. Verktøya ho deler kan også nyttast
overfor klientar og brukarar.

Makt, motmakt og praksis
Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd
INGER MARIE LID OG TRYGVE WYLLER (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202669768

Mat og helse
BJØRG KORSNES OG CAMILLA SANDVIK

• 2020 | 368 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202658540 | kr 609,-
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Matforgiftning
Smitte gjennom mat og vann
PER EINAR GRANUM (RED.)

• 2015 | 352 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202477882 | kr 689,Denne boka handler om smittestoff, hvordan disse spres gjennom mat og vann
og hvordan spredningen av smitte og sykdom kan hindres. Forfatterne beskriver
smittestoffene som kan føre til sykdom og hvor disse befinner seg. De viser også
hvilke symptomer mat- og vannbårne forgiftninger og infeksjoner kan gi, og
hvordan smittekildene kan avsløres.

Menneskets dimensjoner
Lærebok i psykologi
LEIF A. HELGESEN

• 2021 | 414 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202686758 | kr 719,-

Menns seksualitet
HAAKON AARS

• 2011 | 312 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202303648 | kr 529,Forfatteren setter seksuell helse på dagsordenen og beskriver den mannlige
seksualiteten. Boka belyser menns seksuelle mangfold og lyst, drifter,
tenninger og gleder. Den tar opp de alminneligste seksuelle problemstillingene
og bekymringene menn sliter med, samt hvordan disse kan behandles. Boka er
særlig aktuell for medisin- og helsefagstudenter, leger, psykologer, sykepleiere,
sexologiske rådgivere og annet helsefaglig personell.
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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.

Møtet med «den andre»
Om psykisk helsearbeid i kommunen
JANNIKE ENGELSTAD SNOEK

• 2010 | 207 s. | 1. utg. | Heftet | 9788279501305 | kr 459,Boka er et bidrag til å gi psykisk hjelpetrengende og den enkeltes familie et
mest mulig helhetlig tjenestetilbud. Den retter seg mot alle som er deltakere i
dette store samarbeidsprosjektet, enten det er som planleggere,
beslutningstakere eller yrkesutøvere i førstelinjetjenesten.

Nye perspektiver på selvmord
Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd
KARI DYREGROV OG VIGDIS SONGE-MØLLER (RED.)

• 2021 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202669195 | kr 409,Hvert år begår mellom 500 og 600 personer selvmord i Norge. LEVE –
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er nasjonalt talerør for etterlatte og
berørte ved selvmord. En av organisasjonens fremste oppgaver er å arbeide for
at færre mennesker mister noen ved selvmord i Norge i fremtiden. Med boken
Nye perspektiver på selvmord – Sorgstøtte og forebygging hånd i
hånd ønsker LEVE å bidra til større åpenhet og en skarpere og mer
høylytt debatt om selvmord og selvmordsforebygging, både i et
folkehelseperspektiv og fra perspektivet til risikoutsatte, selvmordsoverlevende
og etterlatte. Boken vil passe for studenter innen psykologi, psykisk helsearbeid
og pedagogikk, for fag- og forskningsmiljøer innen helse, omsorg og
forebygging, for politikere, for etterlatte og berørte ved selvmord, samt for alle
som er opptatt av selvmordsproblematikk.
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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 plager blir sykdom
Kognitiv behandling ved sammensatte lidelser
PEER H. STAFF OG HANS M. NORDAHL

• 2012 | 184 s. | 2. utg. | Heftet | 9788276349597 | kr 479,Plager fra muskel-skjelett-systemet og lettere psykiske lidelser er utbredt i
befolkningen og er den dominerende årsaken til sykemelding og uførhet i
Norge. Boka legger en kognitiv metode til grunn for hvordan slike plager kan
forstås, og gir en grundig gjennomgang av kognitive (CBT) og metakognitive
(MCT) behandlingsmetoder.

Omskjæring. Stopp
NINA FOSS (RED.)

• 2010 | 216 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202316464 | kr 519,Dette er boka som viser hvordan man kan forebygge og stoppe omskjæring av
kvinner. Forfatterne har erfaringen og kunnskapen som trengs for å få slutt på
omskjæring av kvinner. De representerer ulike fagfelt: sosiale, kulturelle,
religiøse, politiske, helsefaglige, medisinske og juridiske, samt miljøer som
tradisjonelt praktiserer omskjæring.
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Oppvekst og miljø
Barn og unges utvikling
KIRSTEN FLATEN OG TORKJELL SOLLESNES

• 2016 | 204 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202506032 | kr 479,Boka handler om barn og unges oppvekstprosess. Den viser hvordan den
personlige utviklingen skjer i samspillet mellom medfødte egenskaper og
relasjoner til andre mennesker. Forfatterne presenterer forskning og teori og
introduserer nye begreper og temaer. Et sentralt perspektiv i boka er hvordan
man kan styrke unges utvikling på en best mulig måte.

Organisasjonsperspektiv på samordning
av helse- og velferdstjenester
CATHARINA BJØRKQUIST OG MONA JERNDAHL FINEIDE (RED.)

• 2019 | Open Access | 9788202631833
I denne boka drøfter forfatterne ulike utfordringer og løsninger knyttet til
samordning av helse- og velferdstjenestene. Samordning er sentralt for å skape
et helhetlig helse- og velferdstilbud til både eldre og yngre brukere med
komplekse behov. For å forstå utfordringer og muligheter knyttet til det å skape
helhetlige tjenester, trenger man kunnskap om organisasjon og organisatorisk
kontekst.

Praktisk medikamentregning
Dose, styrke, mengde
LARS ANDRÉ OLSEN

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

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.
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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.

Samarbeid og relasjonskompetanse
Hvordan bli en god hjelper
ANNICKEN MARTINEZ AASEN

• 2022 | 120 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202616632 | kr 249,-
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Samarbeid om selvhjelp
En antologi om den nye selvhjelpsbevegelsen i Norge
ÅNUND BROTTVEIT OG MARTE FEIRING (RED.)

• 2019 | Open Access | 9788202590468
Utviklingen og utbredelsen av selvhjelpsgrupper i Norge skiller seg fra andre
vestlige land. Myndighetene har sammen med frivillige krefter i sivilsamfunnet
dannet en landsomfattende hybrid organisasjon (Selvhjelp Norge) for å fremme
«selvhjelpssaken». Denne boken ser nærmere på fenomenet selvhjelp i lys av
teorier om gruppeterapi, sosiale bevegelser, organisasjonssosiologi og
velferdsstatsutvikling.

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.

Samtaleanalyse
En praktisk innføring
KARIANNE SKOVHOLT, ANNE MARIE DALBY LANDMARK, REIN OVE SIKVELAND
OG MARIT SKARBØ SOLEM

• 2021 | 252 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202689711 | kr 479,Boka gir en innføring på norsk i etnometodologisk samtaleanalyse eller CA
(Conversation Analysis ). Forfatterne viser hvordan metoden kan
brukes til å forske på og forbedre samtaler i skolen og helse- og
omsorgstjenesten. Boka er aktuell for studenter på master- og PhD-nivå, lærere
og helse- og omsorgspersonell, profesjonsutdannere og forskere.
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Samtaler mellom profesjonelle og barn
som har psykisk syke eller rusavhengige
foreldre
Et etisk og narrativt perspektiv
CATHRINE GRIMSGAARD

• 2020 | Open Access | 9788202669645
Hvordan fungerer hjelpetilbudene for barn med psykisk syke eller rusavhengige
foreldre? Denne boken presenterer ny forskning på samtalegrupper som skal
støtte barn i slike livssituasjoner. Tema er hvordan barnas erfaringer av eget liv
og egne relasjoner får komme til uttrykk og blir håndtert i samhandlinger med
profesjonelle.

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.

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.
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Slipp meg fri
Om terapien etter seksuelle overgrep og vold
ANGELICA KJOS OG ATLE AUSTAD

• 2019 | 204 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202568092 | kr 409,I denne boken åpner Angelica og hennes psykolog gjennom syv år, Atle,
terapirommet. De forteller åpnet og direkte, og skjuler verken gledene,
utfordringene eller de dramatiske bristepunktene som oppsto underveis i
terapiprosessen. Mennesker som lever med vold og overgrep vil selv kunne finne
støtte og hjelp i denne boken. Terapeuter vil kunne gjenkjenne og finne støtte
for egne tanker, følelser og opplevelser det kan være vanskelig å snakke om.

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.

Temporomandibulær dysfunksjon
Teori, undersøkelse og behandling
ELISABETH HEGGEM JULSVOLL (RED.)

• 2018 | 280 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202557799 | kr 699,Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) omfatter symptomer i og fra
kjeveledd, kjeveleddmuskulatur og omkringliggende strukturer. Denne rikt
illustrerte boken tar for seg undersøkelse og behandling av TMD med
utgangspunkt i prinsipper fra manuellterapi og fysioterapi, og inkluderer i
tillegg bidrag fra fagfeltene odontologi, kjeve- og ansiktsradiologi, kjevekirurgi,
kjeveortopedi og kiropraktikk.
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The Institutional Practice
On nursing homes and hospitalizations
GUDMUND ÅGOTNES

• 2017 | Open Access | 9788202549138
In The institutional practice a variation of hospitalization from
nursing homes is analyzed and discussed, based on fieldwork from six
institutions. Decisions concerning whether to hospitalize or not, are seen as
relating to general regimes of practices at nursing homes.

Universell utforming
Verdigrunnlag, kunnskap og praksis
INGER MARIE LID

• 2013 | 192 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202409678 | kr 459,Universell utforming handler om deltakelse og derfor også om menneskers
samhandling med ytre omgivelser bredt forstått. Slik aktualiserer universell
utforming tenkningen om menneskers vilkår, menneskesyn og de sosiale,
kulturelle, fysiske og politiske omgivelser. Universell utforming krever kunnskap
både om mennesker og miljø. Boka presenterer ny forskning om fagfeltet og
reflekterer over etiske problemstillinger.

Universell utforming og
samfunnsdeltakelse
INGER MARIE LID

• 2020 | 178 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202651213 | kr 399,Denne boken presenterer ny kunnskap om hvordan samfunnet kan utformes
slik at så mange som mulig kan ytre seg og delta aktivt ut fra sine egne
forutsetninger. Boken er aktuell og nyttig for studenter, yrkesutøvere og
forskere innen samfunnsplanlegging, tjeneste- og produktutvikling, vernepleie
og helsefag, IKT, tekniske fag, design og arkitektur.
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Urinmikroskopi
Praktisk utførelse og bildeatlas
BENTE URDAL VINJE

• 2012 | 175 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788276349689 | kr 579,Boka gir en innføring i urinmikroskopi. Alt fra preanalytiske forhold som
prøvetaking, oppbevaring og holdbarhet av urin til funn gjort i urinprøver når de
blir mikroskopert, beskrives inngående. Boka gir kunnskap om hva som skal til
for å kunne utføre analysen og få et korrekt resultat. Boka er rikt illustrert med
fargebilder og bildene er gruppert etter funn med forklarende tekst til.

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 i barnevern
HALVOR NORDBY OG ASTRID HALSA (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202624293
Verdier i Barnevern skal bidra til debatt om hvordan rammer,
ideologier og moralske oppfatninger kan og bør prege barnevernets arbeid med
utsatte barn og unge. Antologien er særlig relevant for forskere og praktikere
innen barnevern og sosialfaglig arbeid, samt studenter på master- og
doktorgradsnivå innen disse profesjonene.
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Vold mot kvinner
KJERSTI NARUD (RED.)

• 2014 | 376 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202418779 | kr 689,Boka gir en tverrfaglig fremstilling av temaet vold mot kvinner i Norge. Den
belyser skadevirkninger og presenterer hjelpetiltak. Målgruppen er
bachelorstudenter i helse- og sosialfagene, medisin, politifag, jus, teologi og
andre relevante profesjonsstudier. Formålet er å bidra til å møte, forstå og
hjelpe voldsutsatte kvinner på en god måte.

Vonde følelser
teori, klinikk og behandling
ALV A. DAHL

• 2022 | 274 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202702670 | kr 429,-

Vrangforestillinger
ALV A. DAHL

• 2017 | 288 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202537982 | kr 539,Hva er en vrangforestilling? Internasjonal forskning har frembrakt ny viten om
mekanismene som leder til vrangforestillinger. Forfatteren presenterer her den
viten vi har i dag, inkludert verktøy for å kartlegge, diagnostisere og behandle
personer med slike forestillinger. Boken er primært skrevet for studenter innen
psykisk helsevern.
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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 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.

Åndeleg helse
Livssyn og menneskesyn hos alternative terapeutar
ANNE KALVIG

• 2012 | 292 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276349900 | kr 439,I boka Åndeleg helse undersøker Anne Kalvig kva menneske- og
livssyn som kjem til uttrykk hos terapeutar som arbeider med alternative
terapiar der spiritualitet inngår. Kva er slik terapi og kva idear og førestillingar
er utgangspunkt for dei som driv med dette? Boka rettar seg til studentar i
samfunns-, kultur- og helsefag.
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Aktivitetslære i kroppsøving
– en fagdidaktisk grunnbok
GEIR ØVREVIK (RED.)

• 2019 | 544 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202575816 | kr 779,Boken gir en innføring i mange av aktivitetene som kan gjennomføres i
kroppsøvingsfaget. Det gis tips og råd til hvordan elevene skal øve seg på
grunnleggende elementer i aktivitetene for å kunne oppleve mestring. Disse
rådene er både av organisatorisk art, men også innen teknikk, taktikk og
aktivitetsforståelse.

Arbeidsbok - Menneskets funksjonelle
anatomi
Bevegelsesapparatet
OLA WÆRHAUG OG HANS A. DAHL

• 2010 | 248 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202338879 | kr 519,Arbeidsboka inneholder spørsmål og oppgaver som hjelper deg til en bedre
forståelse av sammenhenger og prinsipper i faget anatomi. Spørsmålene er
direkte knyttet til boka Menneskets funksjonelle anatomi av Dahl og Rinvik og
gir verdifull hjelp ved eksamenslesing og kollokviearbeid.

Arbeidsbok. Klar - ferdig - gå!
HANS A. DAHL

• 2010 | 80 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202344573 | kr 269,Arbeidsboka inneholder spørsmål som hjelper deg til en bedre forståelse av
aktivitetsfysiologi. Spørsmålene er direkte knyttet til boka Klar – ferdig – gå!
Grunnbok i aktivitetsfysiologiog gir verdifull hjelp ved eksamenslesing og
kollokviearbeid.
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Bevegelsens årsak
Elementær innføring i mekanikk og bevegelsesanalyse
AASMUND HOLAND

• 2008 | 116 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202283674 | kr 519,Dette er en innføring i klassisk mekanikk. Forfatteren diskuterer ulike aspekter
ved bevegelse og bruker mekanikk som analyseredskap. Boka er skrevet for
studenter ved idrettsstudier. Det er lagt vekt på at fagstoffet skal kunne forstås
av studenter uten spesielle kunnskaper i fysikk og matematikk.

Doping
Avhengighet, forfengelighet og ytelse
HANS-JØRGEN WALLIN WEIHE (RED.)

• 2019 | 318 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202586973 | kr 459,Hva er doping? Hvem doper seg, og hvorfor? Hvordan kan vi forebygge bruk av
dopingmidler? Denne antologien belyser doping i ulike miljøer og områder av
samfunnet. Boken er skrevet både for forskere og studenter som tar bachelor,
master eller videreutdanning innen helse- og sosialfag, samfunnsvitenskapelige
fag, idrettsfag, politifag, kriminalomsorg og innenfor Forsvaret.

Doping
Avhengighet, forfengelighet og ytelse
HANS-JØRGEN WALLIN WEIHE (RED.)

• 2019 | 1. utg. | Ebok | 9788202659981 | kr 289,-
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Folkehelse
En tverrfaglig grunnbok
EIVIND Å. SKILLE, INGEBORG BARTH VEDØY OG KNUT R. SKULBERG (RED.)

• 2020 | 281 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202668075 | kr 529,Folkehelse blir en stadig viktigere del av det faglige innholdet i ulike
utdanninger. I denne boka blir leseren først presentert for temaet folkehelse
gjennom to introduserende kapitler som definerer folkehelse og beskriver
utviklingen av folkehelse i relasjon til blant annet folkehelsearbeid,
helsefremming og livsstilsendringer. Deretter gjennomgås andre etablerte
fagområder som og viser hvordan disse står i forhold til folkehelse.

Folkehelse
En tverrfaglig grunnbok
EIVIND Å. SKILLE, KNUT R. SKULBERG OG INGEBORG BARTH VEDØY (RED.)

• 2020 | 281 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202682927 | kr 359,-

Forhandling og påvirkning
Oppgavesamling med teori og løsningsforslag
OLAV JOHANSEN, KATUSHA OTTER NILSEN OG HANNE STAVELIE

• 2021 | 194 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202706197 | kr 329,Dette er en case- og oppgavesamling der målet er å bygge bro mellom teori og
praksis i fagområdet forhandling og påvirkning. Du får små og store oppgaver
som vil hjelpe deg til å skape gode resultater i praksis. Samlingen kan brukes i
undervisning i forhandling og påvirkning ved universiteter, høyskoler og i
arbeidslivet. Den gir praktisk trening for nettstudenter, campusstudenter, etterog videreutdanningsstudenter og ledere, tillitsvalgte og fagpersoner som deltar
på kurs.
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Fortellinger om doping og kroppskultur
BJØRN BARLAND

• 2016 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202384920 | kr 439,Mange forbinder doping med juks i idretten. Denne boka handler om doping i
fitness- og kroppsbyggermiljøet. Forfatteren viser hvordan doping er knyttet til
en prestasjonskultur og fungerer som et middel i en moderne kroppskultur. For
mange unge mennesker inngår dopingen i et ‘kroppsbyggerprosjekt’ – eller
kanskje i enda større grad handler det om å bygge seg selv; en identitet.

Fortellinger om doping og kroppskultur
BJØRN BARLAND

• 2019 | 223 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202633035 | kr 289,-

Fysisk aktivitet og helse
Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap
MONICA KLUNGLAND TORSTVEIT, HILDE LOHNE-SEILER, SVEINUNG BERNTSEN
OG SIGMUND A. ANDERSSEN (RED.)

• 2018 | 456 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202568313 | kr 689,Forfatterne belyser det vitenskapelige grunnlaget for sammenhengen mellom
fysisk aktivitet og helse. Bokens kapitler gir innsikt i blant annet status for
befolkningens fysiske form og aktivitet, sammenhengen mellom fysisk aktivitet
og ikke-smittsomme sykdommer, sosioøkonomiske forhold, helsefremmende
og forebyggende formål samt tilrettelegging og implementering av ulike tiltak.
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Fysisk aktivitet og helse
Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap
MONICA KLUNGLAND TORSTVEIT, HILDE LOHNE-SEILER, SVEINUNG BERNTSEN
OG SIGMUND A. ANDERSSEN (RED.)

• 2021 | 453 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202630973 | kr 459,-

Fysisk aktivitet og trening for eldre
Betydning for fysisk kapasitet og funksjon
HILDE LOHNE-SEILER OG BIRGITTA LANGHAMMER

• 2018 | 198 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202587161 | kr 469,I denne boken gir forfatterne en grundig innføring i teoretiske modeller for den
biologiske, psykiske og sosiale aldringsprosessen og presenterer oppdatert
kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet og trening for eldre med tanke på
deres fysiske kapasitet og funksjonsnivå. Boken gir eksempler på konkrete
øvelser og treningsprogrammer tilpasset aldersgruppen og en oversikt over
aktuelle standardiserte fysiske tester.

Fysisk aktivitet og trening for eldre
Betydning for fysisk kapasitet og funksjon
HILDE LOHNE-SEILER OG BIRGITTA LANGHAMMER

• 2019 | 198 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202627782 | kr 279,-
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Gruppedynamikk og ledelse i idrett
RUNE HØIGAARD

• 2020 | 374 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202675264 | kr 639,Gruppedynamikk og ledelse i idrett gir en innføring i
gruppepsykologi for studenter i idrettsfag på universitets- og høgskolenivå. De
ulike teoriene og forskningsresultatene som blir presentert, gir leseren et bedre
grunnlag for å forstå hva som påvirker en idrettsgruppe, hva som skjer i
gruppen og hvordan vi kan skape inkluderende, effektive og godt presterende
grupper.Boken er en revidert og omarbeidet versjon av Gruppedynamikk
i idrett . Kapitlene inkluderer nå også tema som felles mentale modeller,
kommunikasjon i grupper, individuell motivasjon i grupper og nyere
perspektiver på ledelse. I tillegg er det 10 nye kapitler som blant annet
omhandler sosial identitetsteori, subgrupper, humorklima i grupper,
gruppekonflikt, teambygging og teamkultur.
RUNE HØIGAARD

Gruppedynamikk og ledelse i idrett

• 2020 | 374 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202686178 | kr 439,-

Idrettsfysioterapeuten
breddeidrett – toppidrett – aktivitetsmedisin
INGRID EITZEN, SIRI MARTE HOLLEKIM-STRAND OG HARALD MARKUSSEN (RED.)

• 2020 | 580 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202621414 | kr 879,Mer enn 40 av Norges fremste fagpersoner belyser en rekke situasjoner og
utfordringer innen fagfeltet idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin. Boken er
organisert i åtte tematiske deler: Idrettsfysioterapeutens rolle,
Idrettsfysioterapeutens arena, Kunnskap om utøveren, Når skade oppstår,
Forebygging, ernæring og restitusjon, Den ikke-fungerende utøveren, Paraidrett
ogSpesielle områder. Målgruppen er studenter på
bachelor- og masternivå innen fysioterapi, idrettsfag, medisin og andre
helsefag. Boken vil også være relevant for fysioterapeuter, øvrige
profesjonsutøvere innen idretts- og aktivitetsmedisin og trenere.
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Innføring i statistikk og dataanalyse for
studenter i idretts- og helsefag
JON INGULF MEDBØ

• 2018 | 416 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202516888 | kr 729,Innføring i statistikk og dataanalyse for studenter i idretts- og
helsefag er en brukerrettet lærebok for studenter som jobber med
praktisk statistikk. Etter hvert kapittel gis det øvingsoppgaver, og noen kapitler
har oppgaver underveis. Til boka er det utarbeidet et eget løsningsforslag. På
bokas hjemmeside finner du tabeller med data til flere av oppgavene slik at
studentene skal slippe tidkrevende inntastinger.

Innføring i statistikk og dataanalyse for
studenter i idretts- og helsefag
JON INGULF MEDBØ

• 2021 | 106 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202730116 | kr 509,-

Innføring i statistikk og dataanalyse for
studenter i idretts- og helsefag:
Løysingsforslag
JON INGULF MEDBØ

• 2018 | 112 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202588588 | kr 249,Dette heftet inneheld løysingsforslag til alle øvingsoppgåvene i hovudboka.
Heftet gjev også ei kort innføring i bruk av reknearket Excel og
statistikkprogrammet SPSS. Tabellar med data til oppgåvene finst i tillegg på
bokas heimeside slik at studentane skal sleppe tidkrevjande inntastingar.
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Innføring i statistikk og dataanalyse for
studenter i idretts- og helsefag:
Løysingsforslag
JON INGULF MEDBØ

• 2021 | 106 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202730123 | kr 179,-

Instruktøren
ELISABETH SMITH

• 2009 | 170 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276347760 | kr 399,En veiledningsbok for alle som vil jobbe med fitnesssfaget. Den tar for seg
elementene instruktører eller personlige trenere på et treningssenter bør være
kjent med, som helsestudioetikette, veileder/instruktørrollen osv. Boka tar opp
emner som anatomi, fysiologi, biomekanikk og treningslære. Den omhandler
også fysisk aktivitet og helse, kost og ernæring, skader og førstehjelp.

Klar - ferdig - gå!
Grunnbok i aktivitetsfysiologi
HANS A. DAHL

• 2005 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202241643 | kr 709,Dette er en grunnbok i aktivitetsfysiologi for studenter på bachelorutdanningen
i idrettsfag eller fysioterapi. Den vil være interessant for alle som arbeider med
mennesker i bevegelse.
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Lærebok i biomekanikk
ALEXANDER R. WISNES

• 2013 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276349207 | kr 589,Boka viser metoder for beregning av krefter i kroppen med eksempler fra daglig
aktivitet og treningsøvelser, og beskriver hvordan stillingsendringer og bruk av
hjelpemidler har effekt på ledd og muskelkraft. Den inneholder også analyse av
øvelsers spesifisitet i forhold til det de skal påvirke. I tillegg er støtte- og
bindevevenes egenskaper og tilpasning beskrevet. Boka er rikt illustrert.

Menneskets funksjonelle anatomi
Med hovedvekt på bevegelsesapparatet
HANS A. DAHL OG ERIC RINVIK

• 2010 | 784 s. | 3. utg. | Innbundet | 9788202316327 | kr 1 359,En rikt illustrert utgave av menneskets anatomi tilpasset dagens krav til
funksjonell vinkling, særlig når det gjelder bevegelsesapparatet. Boka er
velegnet for studenter i medisin, fysioterapi-, mensendieck- og
ergoterapistudenter, studenter ved idrettshøgskoler og de som studerer idrettsog helsefag.

Menneskets funksjonelle anatomi
Med hovedvekt på bevegelsesapparatet
HANS A. DAHL OG ERIC RINVIK

• 2020 | 782 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202680558 | kr 869,-
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Ti idrettsutøvere som søkte hjelp – og fikk
det
HENRIK HERREBRØDEN

• 2019 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202621407 | kr 409,Boken presenterer ti historier om unge idrettsutøvere som møtte motgang og
utfordringer, men som fant en måte å løse dem på. Du finner eksempler på
temaer å reflektere over og øvelser man kan gjøre for å bli en mentalt sterkere
idrettsutøver. Boken er skrevet for unge idrettsutøvere og alle som arbeider med
idrett og ungdom. Den vil også være nyttig for studenter innen idrettsfag,
psykologi og pedagogikk og for ulike trenerutdanninger og kurs.

Trender i idrettspsykologisk forskning i
Skandinavia
TOMMY HAUGEN OG RUNE HØIGAARD (RED.)

• 2018 | 264 s. | Open Access | 9788202596903
Idrett og idrettspsykologiske prestasjoner er viktig del av den skandinaviske
kulturen. Psykologiske faktorer har vist seg å ha stor betydning for både for
deltagelse og prestasjoner i idrett. Idrettspsykologi handler om nettopp disse
faktorene. I denne vitenskapelige antologien presenteres for første gang
mangfoldet i den idrettspsykologiske forskningen i Skandinavia.

Treningens biologiske grunnlag
HANS A. DAHL OG JØRGEN JENSEN

• 2016 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202361044 | kr 499,Hva skjer egentlig i musklene når du trener? Hvilke adaptasjoner er det som gjør
at vi blir sterkere, hurtigere og mer utholdende som følge av trening – og
hvordan påvirker alderen vår fysiske prestasjonsevne? Denne boken gir deg
innsikt i hva som skjer, helt nede på cellenivå.
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Ungdom og idrett
ØRNULF SEIPPEL, MARI KRISTIN SISJORD OG ÅSE STRANDBU (RED.)

• 2016 | 344 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202449674 | kr 619,Idrett er den organiserte fritidsaktiviteten som engasjerer flest ungdommer.
Hva ungdomsidretten bør være er omstridt: Handler det først og fremst om
rekruttering av eliteutøvere eller er det primære å utvikle gode
treningsfelleskap for ungdom med ulike motiver for å trene? Hvilke roller
idretten spiller i ungdommers liv er tema for denne antologien med bidrag fra
flere idretts- og ungdomsforskere.

Ungdom og idrett
ØRNULF SEIPPEL, MARI KRISTIN SISJORD OG ÅSE STRANDBU (RED.)

• 2021 | 342 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202633479 | kr 419,-

Urbant ungdomsliv, natur og følelser
TUVA BEYER BROCH

• 2020 | 204 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202651237 | kr 349,Mennesker er emosjonelle vesener og ikke minst ungdomstiden er preget av
mange og sterke følelser. Emosjoner er et kjernebegrep innen psykolog, men
tillegges mindre vekt i antropologiske og sosiologiske studier av barn og
oppvekst. Boka tar for seg temaer og spørsmål om hvordan omgivelser spiller
inn på ungdoms selvforståelse og hvordan det oppleves å bli introdusert for nye
opplevelser og aktiviteter.
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Utholdenhetstrening
Forskning og beste praksis
TJELTA, ENOKSEN OG TØNNESSEN (RED.)

• 2013 | 336 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202419257 | kr 619,God utholdenhet er av stor betydning for prestasjonsevnen i mange idretter. I
denne boken kombineres teorigrunnlag for utholdenhetstrening med praktisk
erfaring fra elitenivå i flere utholdenhetsidretter. En rekke tidligere og
nåværende toppidrettsutøvere har gjort sin trening tilgjengelig.
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Den lille terapiboken
En kort innføring i psykodynamisk psykoterapi med barn og unge
KJERSTI BRÆNNE

• 2022 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202717834 | kr 299,-

Den lille terapiboken
En kort innføring i psykodynamisk psykoterapi med barn og unge
KJERSTI BRÆNNE

• 2022 | 1. utg. | Ebok | 9788202735777 | kr 209,-

Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og
politikk
MORTEN ANDREAS HORN, DANIEL JOACHIM HEGGHEIM KLEIVEN OG MORTEN
MAGELSSEN (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202616571
Bør dødshjelp legaliseres? Denne antologien gir en innføring i debatten om
dødshjelp i de nordiske landene med lovverk, forskning, analyser og personlige
fortellinger. Boken har en grunnleggende kritisk innstilling, men vil være nyttig
for alle som ønsker å forstå eller delta i debatten.
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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.

Folketrygdens framtid
Hvor går NAV?
GUNNAR TELLNES OG BJØRGULF CLAUSSEN (RED.)

• 2014 | 144 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202476199 | kr 339,Boka setter et kritisk søkelys på dagens trygdeordninger, og forfatterne
undersøker om trygdeordningene kan videreføres i tiden som kommer. Hvordan
kan politiske vedtak sikre livsvilkårene til de som har minst i framtiden?

Fortellinger om doping og kroppskultur
BJØRN BARLAND

• 2016 | 224 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202384920 | kr 439,Mange forbinder doping med juks i idretten. Denne boka handler om doping i
fitness- og kroppsbyggermiljøet. Forfatteren viser hvordan doping er knyttet til
en prestasjonskultur og fungerer som et middel i en moderne kroppskultur. For
mange unge mennesker inngår dopingen i et ‘kroppsbyggerprosjekt’ – eller
kanskje i enda større grad handler det om å bygge seg selv; en identitet.
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Fortellinger om doping og kroppskultur
BJØRN BARLAND

• 2019 | 223 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202633035 | kr 289,-

Fysisk aktivitet og helse
Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap
MONICA KLUNGLAND TORSTVEIT, HILDE LOHNE-SEILER, SVEINUNG BERNTSEN
OG SIGMUND A. ANDERSSEN (RED.)

• 2018 | 456 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202568313 | kr 689,Forfatterne belyser det vitenskapelige grunnlaget for sammenhengen mellom
fysisk aktivitet og helse. Bokens kapitler gir innsikt i blant annet status for
befolkningens fysiske form og aktivitet, sammenhengen mellom fysisk aktivitet
og ikke-smittsomme sykdommer, sosioøkonomiske forhold, helsefremmende
og forebyggende formål samt tilrettelegging og implementering av ulike tiltak.

Fysisk aktivitet og helse
Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap
MONICA KLUNGLAND TORSTVEIT, HILDE LOHNE-SEILER, SVEINUNG BERNTSEN
OG SIGMUND A. ANDERSSEN (RED.)

• 2021 | 453 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202630973 | kr 459,-
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Gift og forgiftninger i Norge
ERIK ANDREW

• 2015 | 220 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202488918 | kr 479,Denne boka handler om akutte forgiftninger i Norge før og nå. Den tar oss med
gjennom vår egen giftige historie. Forfatteren avdekker hvilke mulige dødelige
gifter vi omgir oss med i dag, og avslører sentrale hemmeligheter i norsk
forgiftningshistorie. Han øser av sin omfattende kunnskap, og forteller om alt
fra giftmord og naturgifter, til legemidler, rusmidler, kjemikalier og bakterier
som dreper.

Helhetlig hjerterehabilitering
JOHN GUNNAR MÆLAND

• 2006 | 160 s. | 2. utg. | Heftet | 9788276347159 | kr 579,Boka tar for seg begrunnelsen for og prinsippene ved hjerterehabilitering.
Hjertesykdommer rammer hele personen, ikke bare hjertet. Rehabiliteringen av
hjertepasienter må derfor ha et helhetlig perspektiv. Boka er skrevet for leger,
fysioterapeuter, sykepleiere og andre som tar seg av hjertepasienter under og
etter sykehusopphold.

Helseøkonomi
Effektivitet og rettferdighet
JAN ABEL OLSEN

• 2006 | 158 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202254049 | kr 539,Denne boka er tilrettelagt for studenter innenfor medisin- og helsefagene. På en
lettfattelig og oversiktlig måte gir forfatteren en grundig innføring i faget
helseøkonomi. Ledere og alle som er interessert i eller arbeider med
organisering, økonomistyring og prioriteringer i helsevesenet, vil ha stor nytte
av boka.
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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,-

Hva vil vi med fosterdiagnostikken?
Fosterdiagnostikkens etikk
MORTEN MAGELSSEN, EIVOR ANDERSEN OFTESTAD OG BJØRN M. HOFMANN

• 2021 | 188 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202693992 | kr 349,-
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I løvens gap
Om aldring og alderdom nå og i årene som kommer
RUNAR BAKKEN

• 2022 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202716448 | kr 319,-

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

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

Idrettsfysioterapeuten
breddeidrett – toppidrett – aktivitetsmedisin
INGRID EITZEN, SIRI MARTE HOLLEKIM-STRAND OG HARALD MARKUSSEN (RED.)

• 2020 | 580 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202621414 | kr 879,Mer enn 40 av Norges fremste fagpersoner belyser en rekke situasjoner og
utfordringer innen fagfeltet idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin. Boken er
organisert i åtte tematiske deler: Idrettsfysioterapeutens rolle,
Idrettsfysioterapeutens arena, Kunnskap om utøveren, Når skade oppstår,
Forebygging, ernæring og restitusjon, Den ikke-fungerende utøveren, Paraidrett
ogSpesielle områder. Målgruppen er studenter på
bachelor- og masternivå innen fysioterapi, idrettsfag, medisin og andre
helsefag. Boken vil også være relevant for fysioterapeuter, øvrige
profesjonsutøvere innen idretts- og aktivitetsmedisin og trenere.
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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.

Klar - ferdig - gå!
Grunnbok i aktivitetsfysiologi
HANS A. DAHL

• 2005 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202241643 | kr 709,Dette er en grunnbok i aktivitetsfysiologi for studenter på bachelorutdanningen
i idrettsfag eller fysioterapi. Den vil være interessant for alle som arbeider med
mennesker i bevegelse.

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

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

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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Lommekirurgi
En håndbok i kirurgisk arbeid
TROND DEHLI, OLE KRISTIAN LOSVIK OG BENJAMIN RAJABI

• 2020 | 248 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202666538 | kr 449,Er du medisinstudent i kirurgisk praksis eller lege i spesialisering (LIS)? Da er
Lommekirurgi – En håndbok i kirurgisk arbeid skrevet nettopp for deg! Det å
være kirurg er spennende, men det kan også være nervepirrende. Som kirurg tar
du mange avgjørelser om diagnostikk og behandling. Enten det er store eller
små avgjørelser, er det ikke alltid lett å gjøre en riktig vurdering. Noen ganger
har du god tid, andre ganger haster det. Denne håndboken veileder deg i
arbeidet. Den er praktisk lagt opp med forslag til utredning og behandling av de
vanligste akutte sykdommene. I boken finner du også lenker til en egen
nettside med filmer som illustrerer enkle kirurgiske prosedyrer som man
forventer
at yngre
leger skal
beherske. Boken er rikt illustrert og har flotte bilder
En
håndbok
i kirurgisk
arbeid
fra kirurgens hverdag.
TROND DEHLI, OLE KRISTIAN LOSVIK OG BENJAMIN RAJABI

Lommekirurgi

• 2020 | 2. utg. | Ebok | 9788202666552 | kr 289,-

Mat og medisin
Lærebok i generell og klinisk ernæring
CHRISTIAN A. DREVON OG RUNE BLOMHOFF (RED.)

• 2019 | 544 s. | 7. utg. | Innbundet | 9788202643904 | kr 799,-
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Matforgiftning
Smitte gjennom mat og vann
PER EINAR GRANUM (RED.)

• 2015 | 352 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202477882 | kr 689,Denne boka handler om smittestoff, hvordan disse spres gjennom mat og vann
og hvordan spredningen av smitte og sykdom kan hindres. Forfatterne beskriver
smittestoffene som kan føre til sykdom og hvor disse befinner seg. De viser også
hvilke symptomer mat- og vannbårne forgiftninger og infeksjoner kan gi, og
hvordan smittekildene kan avsløres.

Medisinsk–biologisk ordbok
latin–gresk–norsk
STEINAR RISNES

• 2018 | 864 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202403409 | kr 919,Dette er boken for alle med behov for mer kunnskap om nomenklaturen innen
medisin og biologi. Medisinsk-biologisk ordbok er den mest
omfattende boken i sitt slag i Skandinavia. Den favner bredt og vil være nyttig
for studenter og yrkesutøvere innen medisin, odontologi, veterinærmedisin,
farmasi, mikrobiologi, fysioterapi, psykologi, botanikk, zoologi, kjemi/biokjemi,
samt andre helsefag og biologiske fag.

Menneskets funksjonelle anatomi
Med hovedvekt på bevegelsesapparatet
HANS A. DAHL OG ERIC RINVIK

• 2010 | 784 s. | 3. utg. | Innbundet | 9788202316327 | kr 1 359,En rikt illustrert utgave av menneskets anatomi tilpasset dagens krav til
funksjonell vinkling, særlig når det gjelder bevegelsesapparatet. Boka er
velegnet for studenter i medisin, fysioterapi-, mensendieck- og
ergoterapistudenter, studenter ved idrettshøgskoler og de som studerer idrettsog helsefag.
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Menneskets funksjonelle anatomi
Med hovedvekt på bevegelsesapparatet
HANS A. DAHL OG ERIC RINVIK

• 2020 | 782 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202680558 | kr 869,-

Menns seksualitet
HAAKON AARS

• 2011 | 312 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202303648 | kr 529,Forfatteren setter seksuell helse på dagsordenen og beskriver den mannlige
seksualiteten. Boka belyser menns seksuelle mangfold og lyst, drifter,
tenninger og gleder. Den tar opp de alminneligste seksuelle problemstillingene
og bekymringene menn sliter med, samt hvordan disse kan behandles. Boka er
særlig aktuell for medisin- og helsefagstudenter, leger, psykologer, sykepleiere,
sexologiske rådgivere og annet helsefaglig personell.

Mest om muskel
Essensiell muskelbiologi
HANS A. DAHL

• 2008 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202257576 | kr 649,Vår viten om skjelettmusklene er i rivende utvikling. I denne boka
oppsummeres hovedpunktene i dagens kunnskap om musklene og deres evne
til å tilpasse seg nye krav. Boka egner seg for alle som studerer fysioterapi,
idrettsfag eller medisin, eller som beskjeftiger seg med muskler i forbindelse
med trening eller behandling.
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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,-

Om rettsmedisin og sakkyndighet
En innføring
TOR LANGBACH

• 2021 | 344 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202709648 | kr 639,Rettsmedisinske uttalelser kan være avgjørende i rettssaker, men har også ført
til justismord. Tor Langbach har kurset rettsmedisinere i mange år, og gir i
denne boka en teoretisk og praktisk innføring i arbeidet som rettsmedisinsk
sakkyndig.
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Perspektiver på livsmestring i skolen
AUDUN MYSKJA OG CAMILLA FIKSE (RED.)

• 2020 | 219 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202689247 | kr 309,-

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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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.

Psykofarmaka
Medikamentell behandling av psykiske lidelser
ODD LINGJÆRDE OG TROND F. AARRE

• 2015 | 592 s. | 6. utg. | Heftet | 9788202453862 | kr 1 129,Boken omtaler alle psykofarmaka som er markedsført i Norge. Mange nye
psykofarmaka har tilkommet siden forrige utgave. Innsikten i årsaker til
psykiske lidelser, i legemiddelbruk, virkning og bivirkninger er økt. Boken
henvender seg til psykiatere og allmennpraktiserende leger. Psykologer,
farmasøyter og andre med interesse for biologisk psykiatri og
legemiddelbehandling vil også ha utbytte av boken.

Riktig svar på biokjemiske analyser
Praktisk veileder i kvalitetskontroll for medisinske laboratorier
BJØRN JOHAN BOLANN OG ARNE ÅSBERG

• 2020 | 140 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202678913 | kr 329,-
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Riktig svar på biokjemiske analyser
Praktisk veileder i analytisk kvalitetsovervåking for medisinske
laboratorier
BJØRN JOHAN BOLANN OG ARNE ÅSBERG

• 2020 | 139 s. | 1. utg. | Ebok | 9788202678920 | kr 219,-

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,-
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Smerter
Smerteopplevelse og atferd
ARILD AAMBØ (RED.)

• 2007 | 233 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202259051 | kr 559,Ni forfattere med forskjellige helsefaglige ståsteder beskriver ulike måter å
forstå, håndtere og behandle smerter på. Helsearbeidere og sykepleier-,
helsefag- og medisinstudenter får gjennom denne boka en unik mulighet til å
skaffe seg kunnskap om og ny innsikt i sykdomsbilder der smerter er
hovedsaken.

Temporomandibulær dysfunksjon
Teori, undersøkelse og behandling
ELISABETH HEGGEM JULSVOLL (RED.)

• 2018 | 280 s. | 1. utg. | Fleksibind | 9788202557799 | kr 699,Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) omfatter symptomer i og fra
kjeveledd, kjeveleddmuskulatur og omkringliggende strukturer. Denne rikt
illustrerte boken tar for seg undersøkelse og behandling av TMD med
utgangspunkt i prinsipper fra manuellterapi og fysioterapi, og inkluderer i
tillegg bidrag fra fagfeltene odontologi, kjeve- og ansiktsradiologi, kjevekirurgi,
kjeveortopedi og kiropraktikk.

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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Urinmikroskopi
Praktisk utførelse og bildeatlas
BENTE URDAL VINJE

• 2012 | 175 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788276349689 | kr 579,Boka gir en innføring i urinmikroskopi. Alt fra preanalytiske forhold som
prøvetaking, oppbevaring og holdbarhet av urin til funn gjort i urinprøver når de
blir mikroskopert, beskrives inngående. Boka gir kunnskap om hva som skal til
for å kunne utføre analysen og få et korrekt resultat. Boka er rikt illustrert med
fargebilder og bildene er gruppert etter funn med forklarende tekst til.

Vaksiner
En forbannet velsignelse
BJARNE BJORVATN

• 2015 | 431 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788283140446 | kr 529,Vaksiner redder utallige liv hvert år. I fattige utviklingsland trygler foreldre om å
få vaksiner til barna sine, mens det i rike industriland finnes interessegrupper
og enkeltpersoner som motarbeider all vaksinasjon. Vaksineskeptikerne påtar
seg et tungt ansvar for egne og andres barns helse. Uten solidarisk vaksinasjon
vil farlige sykdommer som meslinger, polio, difteri og kikhoste kunne spres i
befolkningen.

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,-
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Alene naken
Hvorfor er vi redd for å være oss selv?
TORMOD HUSEBY

• 2019 | 280 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202622718 | kr 199,-

Autisme og pedagogikk
En teoretisk og metodisk håndbok
MERAL ØZERK OG KAMIL ØZERK

• 2020 | 472 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202567408 | kr 659,Dette er en teoretisk og metodisk håndbok for å skape gode lærings- og
utviklingsvilkår for barn med autisme/autismespekterforstyrrelse (ASF). Disse
barna trenger ofte mye hjelp for å mestre sosial kommunikasjon, språk, lek,
vennskap, motoriske ferdigheter og felles oppmerksomhet. Her presenteres en
rekke teoretiske tilnærminger for arbeid med denne barnegruppen.

Den lille terapiboken
En kort innføring i psykodynamisk psykoterapi med barn og unge
KJERSTI BRÆNNE

• 2022 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202717834 | kr 299,-
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Doping
Avhengighet, forfengelighet og ytelse
HANS-JØRGEN WALLIN WEIHE (RED.)

• 2019 | 318 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202586973 | kr 459,Hva er doping? Hvem doper seg, og hvorfor? Hvordan kan vi forebygge bruk av
dopingmidler? Denne antologien belyser doping i ulike miljøer og områder av
samfunnet. Boken er skrevet både for forskere og studenter som tar bachelor,
master eller videreutdanning innen helse- og sosialfag, samfunnsvitenskapelige
fag, idrettsfag, politifag, kriminalomsorg og innenfor Forsvaret.

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.

Følelser
Kjennetegn, funksjon og vrangsider
TONE NORMANN-EIDE

• 2020 | 536 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202616618 | kr 779,-
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Gode fagfolk vokser
Personlig kompetanse i arbeid med mennesker
GRETA MARIE SKAU

• 2017 | 204 s. | 5. utg. | Heftet | 9788202547721 | kr 489,Personlig kompetanse er en betydningsfull og integrert del av profesjonaliteten.
Temaer som behandles, er blant annet personlig utvikling og forandringsarbeid,
møter med andre mennesker som del av yrkesutøvelsen, kommunikasjon og
konflikthåndtering. I femte utgave av boka er teksten gjennomgående
oppdatert.

Hva er autoetnografi?
KARLSSON, KLEVAN, SOGGIU, SÆLØR OG VILLJE

• 2021 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202706692 | kr 319,-

Innføring i Rorschach-metodikk
HARTMANN, GRØNNERØD, KROG, VANEM OG HØSTMARK NIELSEN

• 2003 | 165 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202218058 | kr 419,Den første norske læreboka i Rorschach-metoden tilpasset embetsstudiet i
psykologi. Metoden ble utviklet på 1920-tallet og har hatt en unik posisjon i
klinisk psykologi. Forfatterne presenterer metodens historikk og utvikling
internasjonalt og her hjemme. Boka benytter skåringssystemet
RN-RORSCHACH.
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Innvandreres helse og helsetjenestens
ansvar
ARILD AAMBØ

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

Jeg trenger noen å være glad i
Fortellinger om møter mellom mennesker og utvikling av profesjonell
kompetanse
GRETE LILLIAN MOEN

• 2016 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202472085 | kr 399,Boken er en sosialarbeiders «refleksjonsnotat» over egen praksis, i møte med
sårbare barn, ungdom og deres familier. Bokens praksisnærhet gjør den meget
relevant i undervisning. Den er tiltenkt bachelorutdanningen for
sosialarbeidere, men vil også være aktuell for andre utdanninger innen
helsesektoren.

Kilden
Ny kompetanse til å hjelpe mennesker på avveie i sitt eget liv
UJAGAR SAKHI OG GRETHE NORDHELLE

• 2012 | 264 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202389949 | kr 479,Kilden handler om hvordan mennesker kan få et mer harmonisk liv. Boka
beskriver hvilken personlig og profesjonell kompetanse som er nødvendig for å
bistå mennesker som av ulike årsaker har behov for å etablere en ny identitet
og komme seg videre i livet. Dette er også en nyttig bok for mennesker som selv
vil endre kurs.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Helse- og sosialfag
Psykologi og psykiatri

•

Cappelen Damm Akademisk

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.

Krevende livserfaringer og psykisk helse
KJELL UNDERLID, KARI DYREGROV OG FRODE THUEN (RED.)

• 2016 | 243 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202485764 | kr 569,Boken bidrar med innsiktsfull kunnskap om hvordan krevende livserfaringer kan
gi seg uttrykk hos den som opplever dem, og hvordan helse- og sosialarbeideren
kan utgjøre en forskjell. Boken tematiserer også at den profesjonelle hjelperen
selv er i en krevende situasjon i møte med mennesker i krise.

Lykkeverktøy
for fagfolk som jobbar med menneske
INGUNN HAGEN

• 2018 | 204 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202567538 | kr 359,Professor i psykologi, Ingunn Hagen, viser i denne boka korleis terapeutar,
leiarar, helse- og sosialarbeidarar og studentar kan arbeide for å oppnå
utvikling, både personleg og profesjonelt. Verktøya ho deler kan også nyttast
overfor klientar og brukarar.
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Nye perspektiver på selvmord
Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd
KARI DYREGROV OG VIGDIS SONGE-MØLLER (RED.)

• 2021 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202669195 | kr 409,Hvert år begår mellom 500 og 600 personer selvmord i Norge. LEVE –
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er nasjonalt talerør for etterlatte og
berørte ved selvmord. En av organisasjonens fremste oppgaver er å arbeide for
at færre mennesker mister noen ved selvmord i Norge i fremtiden. Med boken
Nye perspektiver på selvmord – Sorgstøtte og forebygging hånd i
hånd ønsker LEVE å bidra til større åpenhet og en skarpere og mer
høylytt debatt om selvmord og selvmordsforebygging, både i et
folkehelseperspektiv og fra perspektivet til risikoutsatte, selvmordsoverlevende
og etterlatte. Boken vil passe for studenter innen psykologi, psykisk helsearbeid
og pedagogikk,
for fag-ved
og forskningsmiljøer
innen helse, omsorg og
Kognitiv
behandling
sammensatte lidelser
forebygging, for politikere, for etterlatte og berørte ved selvmord, samt for alle
PEER H. STAFF OG HANS M. NORDAHL
som er opptatt av selvmordsproblematikk.

Når plager blir sykdom

• 2012 | 184 s. | 2. utg. | Heftet | 9788276349597 | kr 479,-

Plager fra muskel-skjelett-systemet og lettere psykiske lidelser er utbredt i
befolkningen og er den dominerende årsaken til sykemelding og uførhet i
Norge. Boka legger en kognitiv metode til grunn for hvordan slike plager kan
forstås, og gir en grundig gjennomgang av kognitive (CBT) og metakognitive
(MCT) behandlingsmetoder.

Om rettsmedisin og sakkyndighet
En innføring
TOR LANGBACH

• 2021 | 344 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788202709648 | kr 639,Rettsmedisinske uttalelser kan være avgjørende i rettssaker, men har også ført
til justismord. Tor Langbach har kurset rettsmedisinere i mange år, og gir i
denne boka en teoretisk og praktisk innføring i arbeidet som rettsmedisinsk
sakkyndig.
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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 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.

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.
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Psykofarmaka
Medikamentell behandling av psykiske lidelser
ODD LINGJÆRDE OG TROND F. AARRE

• 2015 | 592 s. | 6. utg. | Heftet | 9788202453862 | kr 1 129,Boken omtaler alle psykofarmaka som er markedsført i Norge. Mange nye
psykofarmaka har tilkommet siden forrige utgave. Innsikten i årsaker til
psykiske lidelser, i legemiddelbruk, virkning og bivirkninger er økt. Boken
henvender seg til psykiatere og allmennpraktiserende leger. Psykologer,
farmasøyter og andre med interesse for biologisk psykiatri og
legemiddelbehandling vil også ha utbytte av boken.

Samtaler mellom profesjonelle og barn
som har psykisk syke eller rusavhengige
foreldre
Et etisk og narrativt perspektiv
CATHRINE GRIMSGAARD

• 2020 | Open Access | 9788202669645
Hvordan fungerer hjelpetilbudene for barn med psykisk syke eller rusavhengige
foreldre? Denne boken presenterer ny forskning på samtalegrupper som skal
støtte barn i slike livssituasjoner. Tema er hvordan barnas erfaringer av eget liv
og egne relasjoner får komme til uttrykk og blir håndtert i samhandlinger med
profesjonelle.

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.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Helse- og sosialfag
Psykologi og psykiatri

•

Cappelen Damm Akademisk

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.

Slipp meg fri
Om terapien etter seksuelle overgrep og vold
ANGELICA KJOS OG ATLE AUSTAD

• 2019 | 204 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202568092 | kr 409,I denne boken åpner Angelica og hennes psykolog gjennom syv år, Atle,
terapirommet. De forteller åpnet og direkte, og skjuler verken gledene,
utfordringene eller de dramatiske bristepunktene som oppsto underveis i
terapiprosessen. Mennesker som lever med vold og overgrep vil selv kunne finne
støtte og hjelp i denne boken. Terapeuter vil kunne gjenkjenne og finne støtte
for egne tanker, følelser og opplevelser det kan være vanskelig å snakke om.

Ti idrettsutøvere som søkte hjelp – og fikk
det
HENRIK HERREBRØDEN

• 2019 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202621407 | kr 409,Boken presenterer ti historier om unge idrettsutøvere som møtte motgang og
utfordringer, men som fant en måte å løse dem på. Du finner eksempler på
temaer å reflektere over og øvelser man kan gjøre for å bli en mentalt sterkere
idrettsutøver. Boken er skrevet for unge idrettsutøvere og alle som arbeider med
idrett og ungdom. Den vil også være nyttig for studenter innen idrettsfag,
psykologi og pedagogikk og for ulike trenerutdanninger og kurs.
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Tilknytning og barns utvikling
LARS SMITH

• 2002 | 250 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276344257 | kr 609,Boka gir en presentasjon av teori, forskning og klinisk anvendelse innen et tema
som er sentralt plassert i moderne psykologi. Tilknytningsforskningen handler
om noen av de viktigste spørsmålene i utviklingspsykologien - atferdens
biologiske grunnlag, betydningen av individuelle forskjeller og hvilken rolle
tidlige erfaringer spiller for den senere utviklingen.

Trender i idrettspsykologisk forskning i
Skandinavia
TOMMY HAUGEN OG RUNE HØIGAARD (RED.)

• 2018 | 264 s. | Open Access | 9788202596903
Idrett og idrettspsykologiske prestasjoner er viktig del av den skandinaviske
kulturen. Psykologiske faktorer har vist seg å ha stor betydning for både for
deltagelse og prestasjoner i idrett. Idrettspsykologi handler om nettopp disse
faktorene. I denne vitenskapelige antologien presenteres for første gang
mangfoldet i den idrettspsykologiske forskningen i Skandinavia.

Ung i Norge. Psykososiale utfordringer
INGELA LUNDIN KVALEM OG LARS WICHSTRØM (RED.)

• 2007 | 198 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202262884 | kr 499,Hvordan forholder ungdom seg til at kroppen endres og modnes, til de mentale
forandringene som gjør at de tenker på en annen måte, og til endringene i
seksuelle følelser og atferd? Boka er skrevet for høgskolestudenter i grunn- og
videreutdanninger der ungdom og psykisk helse er en del av tematikken, samt
for alle som arbeider med ungdom.
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Ungdom, rus og marginalisering
TORMOD ØIA

• 2013 | 248 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202431983 | kr 519,De unges rusbruk har gått ned i løpet av de siste 15 årene. Hva har skjedd med
ungdomskulturene? Hvordan har oppvekstsituasjonen forandret seg? Boka gir
en gjennomgang av ulike teorier og årsaker til hvorfor unge drikker, og hvorfor
noen unge utvikler ulike former for problematferd og skeivutvikling.

Utvikling, personlighet og borderline
ANDERS EVANG

• 2010 | 416 s. | 5. utg. | Heftet | 9788202316211 | kr 639,Forfatteren gir en samlet og oppdatert innføring i den psykologiske bakgrunnen
for borderlinevansker. Han integrerer en helhetlig forståelsesramme med
kliniske eksempler. Nye funn fra forskning på feltet er innarbeidet i tre helt nye
kapitler, og flere av de øvrige kapitlene er omarbeidet i tråd med ny forskning.

Veier til forandring
Virksomme faktorer i psykoterapi
EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN (RED.)

• 2008 | 223 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202287429 | kr 519,Leseren inviteres inn i terapirommet og får innsyn i det terapeutiske arbeidet.
Forfatterne diskuterer hvordan psykiske problemer utvikles, opprettholdes og
forandres. Det siste kapitlet tar for seg nyere terapiforskning og virksomme
faktorer i psykoterapi. Boka henvender seg til psykologistudenter, psykologer,
psykiatere, leger i psykiatriutdanningen og helsefagstudenter.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Helse- og sosialfag
Psykologi og psykiatri

•

Cappelen Damm Akademisk

Vilje til frihet
En manns fortelling om barndom og overgrep
TERJE MESEL OG VIKTOR B.

• 2017 | 241 s. | 1. utg. | Heftet | 9788283141115 | kr 409,Seksuelle overgrep mot barn er grove kriminelle handlinger som kan gi
omfattende skader. Spesielt har seksuelle overgrep mot gutter blitt oversett, og
mange gutter og menn har opplevd det som svært vanskelig å stå fram med sin
fortelling. Som gutt ble Viktor B., som nå er i førtiårene, utsatt for grove
seksuelle overgrep av en nabo. Dette er ikke bare en fortelling om skade, skam,
tap og sorg, men også en fortelling om en ukuelig vilje til å bli fri fra egen fortid.

Vonde følelser
teori, klinikk og behandling
ALV A. DAHL

• 2022 | 274 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202702670 | kr 429,-

Vrangforestillinger
ALV A. DAHL

• 2017 | 288 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202537982 | kr 539,Hva er en vrangforestilling? Internasjonal forskning har frembrakt ny viten om
mekanismene som leder til vrangforestillinger. Forfatteren presenterer her den
viten vi har i dag, inkludert verktøy for å kartlegge, diagnostisere og behandle
personer med slike forestillinger. Boken er primært skrevet for studenter innen
psykisk helsevern.
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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.

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

• 2020 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202636890 | kr 319,Denne boken viser deg hvordan du skriver en bachelor- eller masteroppgave,
skritt for skritt. Den gir deg detaljert og strukturert veiledning i arbeidet med å
gjennomføre dette. Boken redegjør for ulike forhold du må ta hensyn til både
når det gjelder presentasjonsform og innhold, og vil fungere som en sjekkliste
for om alle forhold som bør inkluderes i oppgaven faktisk er tatt med.

Barna og seksualiteten
MARGRETE WIEDE AASLAND

• 2020 | 128 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202616649 | kr 289,Sexologen og terapeuten Margrete Wiede Aasland tar i denne
boken for seg hvordan barn utforsker sin egen og hverandres kropper på ulike
alders- og utviklingstrinn. Hun viser hvordan voksne kan møte barna på en god
måte når de leker det voksne gjerne kaller «seksuelle leker», onanerer eller spør
om seksualitet. Boken er skrevet for studenter og yrkesutøvere som arbeider
med barn. Den er også nyttig for foreldre eller andre som har omsorg for barn.
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Barneadvokaten
Regler og rettigheter som er viktige for barn
THEA W. TOTLAND

• 2012 | 160 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202318659 | kr 329,Forfatteren gir enkle og klare svar på en rekke praktiske juridiske spørsmål om
barn, enten det gjelder samvær, medbestemmelse, pass, PPT, barnetrygd,
barnevern eller helseopplysninger. En oversiktlig og nyttig oppslagsbok både for
foreldre og for barnevernspedagoger, helsesøstre og andre som arbeider med
barn og unge.

Barnevernsfaglig miljøterapi
INGE KVARAN OG JAN HOLM

• 2012 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276349726 | kr 569,Dette er en lærebok om miljøterapi for barn og unge på institusjon, skrevet for
studenter som skal arbeide i barnevernet, barne- og ungdomsinstitusjoner samt
de som allerede arbeider i feltet eller er interessert i fagområdet. Formålet er å
øke kunnskapen, ferdigheten og kompetansen i barnevernet generelt og i det
miljøterapeutiske arbeidet spesielt.

Brukerperspektiver i sosialt arbeid
KRISHNA CHUDASAMA

• 2022 | 308 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202702519 | kr 369,I boken blir vi introdusert for ulike grupper brukere av sosiale tjenester og
utfordringene som er knyttet til de forskjellige brukergruppene. Boken gir
innblikk i spesifikke sosiale problemer hos de ulike gruppene og fremhever
blant annet betydningen av å forstå det konkrete sosiale problemet og
konsekvensene av det, samt hvordan de ofte må møtes på ulike måter.
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Den krevende barndommen
Om barndom, sosialisering og politikk for barn
IVAR FRØNES

• 2018 | 176 s. | 4. utg. | Heftet | 9788202595494 | kr 339,Den krevende barndommen beskriver de problemene barn og
ungdom møter når de vokser opp i dagens kunnskaps- og kompetansesamfunn.
Denne samfunnsformen byr også på nye utfordringer innen politikken for
pedagogikk og barnevern, og for å kunne takle disse må vi kjenne og forstå
samfunnsutviklingen.

Den kroniske tilstanden
Barnets og familiens utfordringer, håp og skam
INGER-LISE SÆTHER

• 2018 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202576196 | kr 419,Boka avdekker hvordan kroniske tilstander preger og utfordrer barnet som er
rammet, og barnets familie, i hverdagen. Forfatteren viser hvordan livet kan
forløpe, og hvordan de som er rammet kan få kompetanse på sin egen helse og
takle utfordringene.

Den lille terapiboken
En kort innføring i psykodynamisk psykoterapi med barn og unge
KJERSTI BRÆNNE

• 2022 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202717834 | kr 299,-
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Den profesjonelle sosialarbeider
HILDE LARSEN DAMSGAARD

• 2010 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202327279 | kr 489,I serien Profesjonalitetens mange ansikter belyses ulike
yrkesgruppers profesjonalitet ut fra både felles teoretisk ståsted og
yrkesspesifikke krav og dilemmaer. Sentrale spørsmål her er hva som
kjennetegner en profesjonell sosialarbeider og en profesjonell
sosialarbeiderpraksis. Boka bygger både på teori og på samtaler med
sosialarbeidere.

Den viktige kjærligheten
Hvordan følelser former barnets hjerne
SUE GERHARDT

• 2021 | 256 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202634919 | kr 499,-

Dialog
En filosofisk tilnærming
HALLVARD J. FOSSHEIM

• 2022 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202714482 | kr 329,Dialog er grunnleggende i menneskers liv og samliv. Når dialog forstummer, er
det fare på ferde, enten det handler om internasjonale relasjoner eller
personlige forhold. Denne boken gir en innføring i viktige tradisjoner og tenkere
om dialog. Hva er det filosofiske grunnlaget for dagens dialogforståelse? Hva er
forholdet mellom dialog, rasjonalitet og personlig identitet? Hvordan sørger
man for god dialog?
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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.

En innføring i ADL
Teori og intervensjon
HANNE TUNTLAND

• 2011 | 304 s. | 2. utg. | Heftet | 9788276349122 | kr 759,Mennesker med funksjonsnedsettelse har ofte behov for profesjonell innsats for
å mestre dagliglivets utfordringer. Dette forutsetter at fagutøveren har
kompetanse innen ADL (aktiviteter i dagliglivet). Denne boka gir en samlet
framstilling av ADL som kunnskapsfelt og beskriver kunnskaper, ferdigheter og
holdninger som er nødvendige innen dette feltet.

Fag, etikk og kommunikasjon
for fagskoleutdanningene
KARI KRÜGER GRASAAS, MARIT SJURSEN OG JØRN STORDALEN

• 2019 | 246 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202616625 | kr 509,Denne boka gir grunnleggende kunnskaper om helsefaglige teorier og begreper,
etikk og kommunikasjon. Den viser hvordan fag og teori er knyttet sammen
med helsefagarbeiderens praktiske funksjon innen helse- og sosialtjenestene.
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Fellesskapet som metode
Miljøterapi og evaluering i behandling av stoffmisbrukere
DAG FURUHOLMEN OG ARNE SCHANCHE ANDRESEN

• 2007 | 360 s. | 3. utg. | Heftet | 9788202247218 | kr 579,Om utvikling og evaluering av tiltak for rusmiddelmisbrukere i kollektiver og
terapeutiske samfunn. Lærebok for helse- og sosialarbeiderutdanningene. Boka
har gjennomgått en vesentlig revidering og oppdatering siden 1998.

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.

Folkehelse
En tverrfaglig grunnbok
EIVIND Å. SKILLE, INGEBORG BARTH VEDØY OG KNUT R. SKULBERG (RED.)

• 2020 | 281 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202668075 | kr 529,Folkehelse blir en stadig viktigere del av det faglige innholdet i ulike
utdanninger. I denne boka blir leseren først presentert for temaet folkehelse
gjennom to introduserende kapitler som definerer folkehelse og beskriver
utviklingen av folkehelse i relasjon til blant annet folkehelsearbeid,
helsefremming og livsstilsendringer. Deretter gjennomgås andre etablerte
fagområder som og viser hvordan disse står i forhold til folkehelse.
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Folketrygdens framtid
Hvor går NAV?
GUNNAR TELLNES OG BJØRGULF CLAUSSEN (RED.)

• 2014 | 144 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202476199 | kr 339,Boka setter et kritisk søkelys på dagens trygdeordninger, og forfatterne
undersøker om trygdeordningene kan videreføres i tiden som kommer. Hvordan
kan politiske vedtak sikre livsvilkårene til de som har minst i framtiden?

For mange på trygd?
Velferdspolitiske spenninger
ANN-HELÉN BAY, ANNIKEN HAGELUND OG AKSEL HATLAND (RED.)

• 2015 | 216 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202494704 | kr 449,Er det for mange på trygd? Mange har i senere år tatt til orde for at en for stor
andel av befolkningen mottar trygd. Skiftende regjeringer har lansert forslag for
å øke arbeidslivsdeltakelsen og redusere trygdeforbruket. Andre deler ikke
denne bekymringen. I denne boka tar forfatterne for seg ulike spenninger i
trygdepolitikken.

Forbannede, elskede barn
Narkotikamisbruk sett i lys av pårørendes erfaringer
MAGNHILD MJÅVATN HØIE OG BRITT-MARIE DROTTZ SJØBERG

• 2007 | 176 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202269845 | kr 489,Boka beskriver den situasjonen de pårørende til narkotikamisbrukere befinner
seg i, de reaksjonene de har, og de følelsesmessige påkjenningene de utsettes
for. Boka er tilrettelagt for sosial- og helsefagstudenter.
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Forståelse, beskrivelse og forklaring
Innføring i metode for helse- og sosialfagene
DAG INGVAR JACOBSEN

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

Fra barnevern til voksenliv
Utfordringer og mestring
ELISABETH BACKE-HANSEN

• 2021 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202589530 | kr 349,Ettervern er barneverntjenestens siste mulighet til å hjelpe unge med
barnevernserfaring. Fra barnevern til voksenliv - utfordringer og mestring
oppsummerer praktisk og forskningsbasert kunnskap om hvordan
ettervernstiltak kan bidra til at unge voksne får et liv de opplever som verdt å
leve. Forfatteren argumenterer for at et helhetlig og godt ettervern bygger på
fire grunnpilarer med et viktig, innbyrdes forhold seg imellom: medvirkning,
relasjon, støtte og samarbeid. Boken er skrevet for studenter på bachelorstudiet
i barnevern og sosialt arbeid. Den er også aktuell for alle som arbeider innen
barnevernstjenesten.

Fra konflikt til samarbeid
Grunnbok i konfliktarbeid med ungdom
GEIR DALE

• 2006 | 260 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202261795 | kr 569,Forfatterens egen erfaring med konfliktarbeid blant ungdom er utgangspunktet
her. Boka gir en grundig gjennomgang av metoder og verktøy for
ungdomsarbeid i forhold til konflikter. Konfliktverksted, megling,
sirkelsamtaler, stormøter, Ung-til-Ung-konfliktarbeid og konfliktoppstillinger er
noen av verktøyene som presenteres sammen med praktiske eksempler.
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Gode fagfolk vokser
Personlig kompetanse i arbeid med mennesker
GRETA MARIE SKAU

• 2017 | 204 s. | 5. utg. | Heftet | 9788202547721 | kr 489,Personlig kompetanse er en betydningsfull og integrert del av profesjonaliteten.
Temaer som behandles, er blant annet personlig utvikling og forandringsarbeid,
møter med andre mennesker som del av yrkesutøvelsen, kommunikasjon og
konflikthåndtering. I femte utgave av boka er teksten gjennomgående
oppdatert.

Gode hjelpere kjenner seg selv
Traumebevisst omsorg i arbeid med barn og unge
CATHRINE SCHARFF THOMMESSEN OG CECILIE BASBERG NEUMANN

• 2019 | 134 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202651220 | kr 289,-

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
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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.

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.

Hva er autoetnografi?
KARLSSON, KLEVAN, SOGGIU, SÆLØR OG VILLJE

• 2021 | 184 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202706692 | kr 319,-
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Hva sa klienten?
Retorikken i barnevernets journaler
EIVIND ENGEBRETSEN

• 2007 | 132 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202249694 | kr 489,Bidrar språket til å skape det forholdet man ønsker mellom saksbehandler og
klient? Er språket i samsvar med det bildet barnevernet ønsker å skape av seg
selv? Boka er skrevet for studenter i barnevernspedagogikk og sosialt arbeid, og
for praktikere, forskere og andre med interesse for språkets betydning i
barnevernet.

Håndbok i konflikthåndtering i helse- og
sosialsektoren
Forebygging av trakassering, trusler og vold
OLE ANDRÉ BRÅTEN OG ANETTE FALKUM

• 2019 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202625306 | kr 409,Vold, trusler og trakassering oppleves av mange som arbeider i helse- og
sosialsektoren. Boken har en tilnærming til konflikthåndtering som balanserer
det grunnleggende behovet for personlig sikkerhet med den integritet og
verdighet som må ligge til grunn for all samhandling med sårbare
medmennesker. Den vektlegger praktisk risikovurdering, konfliktdempende
kommunikasjon og effektive metoder for å øke sikkerheten.

Innvandreres helse og helsetjenestens
ansvar
ARILD AAMBØ

• 2021 | 396 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202646622 | kr 529,-
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Integrasjon og mangfold
Utfordringer for sosialarbeideren
MEHMED S. KAYA, ASLE HØGMO OG HALVOR FAUSKE (RED.)

• 2010 | 288 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202327385 | kr 549,Boka handler om integrasjon av innvandrere og de utfordringene sosial- og
barnevernsarbeidere står overfor i arbeidet med innvandrere. Gjennomgående
drøftes innvandreres ulike tilpasningsmønstre sosialt og kulturelt og hvordan
dette kan forstås i den praksishverdagen sosialarbeidere står overfor. Boka
retter seg mot studenter i sosialfag som sosionom- og barnevernsfag.

Iscenesettelser av sosialarbeiderrollen
Hvordan studenter lærer og utvikler yrkesrollen i praksis
SVEIN BØE

• 2013 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202401450 | kr 449,Dette er en bok om hvordan studenter i sosialt arbeid trener på å innta
yrkesrollen som sosialarbeidere. Hvilke kunnskaper utvikler de i praksis?
Hvordan samhandler de med folk som trenger hjelp? Boka viser hvordan
studenters samhandling med veiledere, lærere og klienter i praksisperioder
bidrar til å øke bevissthet rundt profesjonsutøvelsen.

Jeg er meg! Min meg
En bok om kropp og vonde følelser, ulovlige hemmeligheter og
berøringer
ELI RYGG OG MARGRETE WIEDE AASLAND

• 2012 | 48 s. | 1. utg. | Innbundet | 9788276347845 | kr 449,Mange barn er utsatt for overgrep eller omsorgssvikt uten at noen gjør noe med
det. Boka gir økt kunnskap om å se de barna som må bli sett, og å sette i gang
tiltak for barnets beste. Den skal hjelpe voksne til å tørre å si fra mer, når vi er
bekymret for om barn opplever ting de ikke bør oppleve. Det kan gjelde om de
blir behandlet dårlig med ord, vold eller seksuelle overgrep.
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Jeg trenger noen å være glad i
Fortellinger om møter mellom mennesker og utvikling av profesjonell
kompetanse
GRETE LILLIAN MOEN

• 2016 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202472085 | kr 399,Boken er en sosialarbeiders «refleksjonsnotat» over egen praksis, i møte med
sårbare barn, ungdom og deres familier. Bokens praksisnærhet gjør den meget
relevant i undervisning. Den er tiltenkt bachelorutdanningen for
sosialarbeidere, men vil også være aktuell for andre utdanninger innen
helsesektoren.

Krevende livserfaringer og psykisk helse
KJELL UNDERLID, KARI DYREGROV OG FRODE THUEN (RED.)

• 2016 | 243 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202485764 | kr 569,Boken bidrar med innsiktsfull kunnskap om hvordan krevende livserfaringer kan
gi seg uttrykk hos den som opplever dem, og hvordan helse- og sosialarbeideren
kan utgjøre en forskjell. Boken tematiserer også at den profesjonelle hjelperen
selv er i en krevende situasjon i møte med mennesker i krise.

Kulturens makt
Kvinnelig omskjæring som tradisjon og tabu
AUD TALLE

• 2010 | 174 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276348019 | kr 459,En av våre fremste eksperter på feltet gir en grundig og tankevekkende
innføring i omskjæringsfenomenet. Hun tar for seg fenomenets historiske
opphav og geografiske utbredelse, og beskriver de ulike omskjæringsformene
som fortsatt praktiserers. Boka kaster i tillegg et kritisk lys over medienes
omgang med tall og fakta.
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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.

Levekår og livskvalitet
Vitenskapen om hvordan vi har det
ANDERS BARSTAD

• 2014 | 416 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202360719 | kr 599,Boka gir en bred beskrivelse av det teoretiske og metodiske grunnlaget for
undersøkelser av den norske befolknings velferd. Sentrale perspektiver innenfor
to tradisjoner av velferdsforskningen presenteres: levekårstradisjonen og
livskvalitetstradisjonen. Hvordan henger levekår og livskvalitet sammen? Kan
livskvalitet måles? Hvordan måle et samfunns velferd?

Livsløp med funksjonshemming
KIRSTEN THORSEN OG EVA JEPPSON GRASSMAN

• 2012 | 344 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202377717 | kr 549,Forfatterne presenterer helt ny, praktisk kunnskap om livsløp og aldring blant
mennesker med funksjonshemminger. De drøfter utfordringene
funksjonshemmede selv, nærmiljøet, samfunnet og hjelperne møter. Boka gir
kunnskapsgrunnlag for forståelse og samhandling mellom ulike faggrupper i
tverrfaglig samarbeid.
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Lykkeverktøy
for fagfolk som jobbar med menneske
INGUNN HAGEN

• 2018 | 204 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202567538 | kr 359,Professor i psykologi, Ingunn Hagen, viser i denne boka korleis terapeutar,
leiarar, helse- og sosialarbeidarar og studentar kan arbeide for å oppnå
utvikling, både personleg og profesjonelt. Verktøya ho deler kan også nyttast
overfor klientar og brukarar.

Makt og avmakt
Etiske perspektiver på feltet psykisk helse
TERJE MESEL OG PAUL LEER-SALVESEN (RED.)

• 2013 | 298 s. | 1. utg. | Heftet | 9788292712740 | kr 459,Psykisk helse angår alle. Derfor burde alle borgerne i et demokrati engasjere
seg i etisk og politisk debatt om psykisk helsearbeid. Denne boka er et
tverrfaglig bidrag til diskusjonen om hva slags psykisk helsearbeid vi har og
ønsker å ha i et nordisk demokrati. Her bringes klinisk erfaring og erfaring som
brukere og pårørende i kontakt med filosofiske, etiske, teologiske,
samfunnsvitenskapelige, juridiske og helsefaglige perspektiver.

Makt, motmakt og praksis
Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd
INGER MARIE LID OG TRYGVE WYLLER (RED.)

• 2022 | Open Access | 9788202669768
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Menneskelige(re) møter: Om
samhandling, felleskap og empati mellom
beboere i en skjermet avdeling på
sykehjem
ADELHEID HUMMELVOLL HILLESTAD

• 2021 | Open Access | 9788202698225

Musikk og helse
TRYGVE AASGAARD (RED.)

• 2006 | 244 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202247171 | kr 609,Dette er en basisbok for musikk-, sykepleier-, helse- og sosialfag-, pedagogikkog spesialpedagogikkutdanningen. Forfatterne presenterer grunnleggende teori
om musikk og helse og beskriver prosjekter der musikk er benyttet til å fremme
helse innenfor en rekke fagområder.

Nye perspektiver på selvmord
Sorgstøtte og forebygging hånd i hånd
KARI DYREGROV OG VIGDIS SONGE-MØLLER (RED.)

• 2021 | 240 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202669195 | kr 409,Hvert år begår mellom 500 og 600 personer selvmord i Norge. LEVE –
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord er nasjonalt talerør for etterlatte og
berørte ved selvmord. En av organisasjonens fremste oppgaver er å arbeide for
at færre mennesker mister noen ved selvmord i Norge i fremtiden. Med boken
Nye perspektiver på selvmord – Sorgstøtte og forebygging hånd i
hånd ønsker LEVE å bidra til større åpenhet og en skarpere og mer
høylytt debatt om selvmord og selvmordsforebygging, både i et
folkehelseperspektiv og fra perspektivet til risikoutsatte, selvmordsoverlevende
og etterlatte. Boken vil passe for studenter innen psykologi, psykisk helsearbeid
og pedagogikk, for fag- og forskningsmiljøer innen helse, omsorg og
forebygging, for politikere, for etterlatte og berørte ved selvmord, samt for alle
som er opptatt av selvmordsproblematikk.
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Når krisen rammer barn og unge
RENATE GRØNVOLD BUGGE

• 2008 | 156 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276346343 | kr 489,Dette er en fagbok for mennesker som i kraft av sin profesjon, rolle og stilling
møter barn og unge som opplever kriser og ulykker. Viktige tema som tas opp
er: vanlige reaksjoner ved alvorlige hendelser; organisering av støttearbeidet
etter kriser og ulykker; oppfølging i tiden etter krisen; samspillet mellom ulike
aktører når alvorlige hendelser rammer barn og unge.

Omskjæring. Stopp
NINA FOSS (RED.)

• 2010 | 216 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202316464 | kr 519,Dette er boka som viser hvordan man kan forebygge og stoppe omskjæring av
kvinner. Forfatterne har erfaringen og kunnskapen som trengs for å få slutt på
omskjæring av kvinner. De representerer ulike fagfelt: sosiale, kulturelle,
religiøse, politiske, helsefaglige, medisinske og juridiske, samt miljøer som
tradisjonelt praktiserer omskjæring.

Oppvekst og miljø
Barn og unges utvikling
KIRSTEN FLATEN OG TORKJELL SOLLESNES

• 2016 | 204 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202506032 | kr 479,Boka handler om barn og unges oppvekstprosess. Den viser hvordan den
personlige utviklingen skjer i samspillet mellom medfødte egenskaper og
relasjoner til andre mennesker. Forfatterne presenterer forskning og teori og
introduserer nye begreper og temaer. Et sentralt perspektiv i boka er hvordan
man kan styrke unges utvikling på en best mulig måte.
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Organisasjonsperspektiv på samordning
av helse- og velferdstjenester
CATHARINA BJØRKQUIST OG MONA JERNDAHL FINEIDE (RED.)

• 2019 | Open Access | 9788202631833
I denne boka drøfter forfatterne ulike utfordringer og løsninger knyttet til
samordning av helse- og velferdstjenestene. Samordning er sentralt for å skape
et helhetlig helse- og velferdstilbud til både eldre og yngre brukere med
komplekse behov. For å forstå utfordringer og muligheter knyttet til det å skape
helhetlige tjenester, trenger man kunnskap om organisasjon og organisatorisk
kontekst.

Pedagogikk for sosialfagene
TORKJELL SOLLESNES

• 2013 | 160 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276349702 | kr 419,Boka tar for seg teoretiske og praktiske sider ved pedagogikken innenfor
arbeidsfeltet til barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. Boka
framstiller pedagogikken i et klart relasjonelt perspektiv og retter seg mot
bachelornivået i sosialarbeiderutdanningene.

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.
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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.

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.

Psykologi og sosiologi for
fagskoleutdanningene
LEIF A. HELGESEN, KARI KRÜGER GRASAAS OG MARIT SJURSEN

• 2016 | 224 s. | 2. utg. | Heftet | 9788202421342 | kr 509,Boka gir en innføring i psykologi og sosiologi, og dekker dette fellesemnet for
studieretningene helse-, velferd- og oppvekstfag på fagskolen.
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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.

Samtaler mellom profesjonelle og barn
som har psykisk syke eller rusavhengige
foreldre
Et etisk og narrativt perspektiv
CATHRINE GRIMSGAARD

• 2020 | Open Access | 9788202669645
Hvordan fungerer hjelpetilbudene for barn med psykisk syke eller rusavhengige
foreldre? Denne boken presenterer ny forskning på samtalegrupper som skal
støtte barn i slike livssituasjoner. Tema er hvordan barnas erfaringer av eget liv
og egne relasjoner får komme til uttrykk og blir håndtert i samhandlinger med
profesjonelle.

Seksuell vold

En samfunnsvitenskapelig innføring
MAY-LEN SKILBREI OG KARI STEFANSEN

• 2018 | 212 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202550257 | kr 399,Seksuell vold - En samfunnsvitenskapelig innføring gir en bred
innføring i temaet seksuell vold med særlig vekt på voldtekt. Boka presenterer
forskningsfunn fra norske og internasjonale fagmiljøer, og betydningen av
perspektiver og tilnærmingsmåter går som en rød tråd gjennom stoffet.
Seksuell vold avgrenses og rammes av straffeloven og innretting av
forebyggingstiltak. Boka viser hvordan dette har endret seg over tid.
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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.

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.

Slipp meg fri
Om terapien etter seksuelle overgrep og vold
ANGELICA KJOS OG ATLE AUSTAD

• 2019 | 204 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202568092 | kr 409,I denne boken åpner Angelica og hennes psykolog gjennom syv år, Atle,
terapirommet. De forteller åpnet og direkte, og skjuler verken gledene,
utfordringene eller de dramatiske bristepunktene som oppsto underveis i
terapiprosessen. Mennesker som lever med vold og overgrep vil selv kunne finne
støtte og hjelp i denne boken. Terapeuter vil kunne gjenkjenne og finne støtte
for egne tanker, følelser og opplevelser det kan være vanskelig å snakke om.
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Sosionomutdanning på Sørlandet
Festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016
SOLVEIG BOTNEN EIDE OG IRENE TRYSNES (RED.)

• 2016 | 207 s. | 1. utg. | Heftet | 9788283141030 | kr 389,Denne boken er en artikkelsamling som har blitt til i forbindelse med
25-årsjubileet for sosialarbeiderutdanningen ved Universitetet i Agder.

Sykefraværets politikk
Trygdeordningen som ikke lot seg rikke?
ANNIKEN HAGELUND

• 2014 | 200 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202406653 | kr 429,Med ujevne mellomrom raser mediedebatten om sykefravær. Noen mener det
er kritisk stigende, andre hevder det holder seg relativt konstant. Hvordan kan
den samme virkeligheten beskrives så forskjellig? Hvordan har fortellingene om
sykefraværet endret seg over tid? Og hva slags konsekvenser får ulike
virkelighetsbeskrivelser for utforming av sykefraværspolitikken?

Søkelys
Perspektiver på arbeid med etniske minoriteter i velferdstjenestene
RAGNHILD IHLE

• 2008 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788276347753 | kr 489,Boka setter søkelys på velferdstjenestene som arena for samhandling og på
møtet mellom den som oftest etnisk norske tjenesteutøveren og brukeren med
etnisk minoritetsbakgrunn. Den har særlig fokus på hvordan tjenesteyterens og
majoritetskulturens rammer påvirker denne samhandlingen, men viser også
alternative måter å belyse betydningen av kultur, ideologi og strukturelle
rammebetingelser på.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

Helse- og sosialfag
Sosial- og omsorgsfag

•

Cappelen Damm Akademisk

Trygd eller arbeid?
Et sosialmedisinsk perspektiv på sykefravær og uførhet
JOHN GUNNAR MÆLAND

• 2014 | 284 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202429935 | kr 509,Sykefravær og uførhet koster det norske samfunnet mye i tapt
arbeidsfortjeneste og direkte utgifter. Mange mener at Norge har for sjenerøse
trygdeytelser og at velferdssystemet må strammes inn. Men er situasjonen
virkelig ute av kontroll? Forfatteren tar for seg hva vi vet om helsebegrunnet
arbeidsfravær: omfang, utvikling, forklaringer og sosial fordeling.

Ung i Norge. Psykososiale utfordringer
INGELA LUNDIN KVALEM OG LARS WICHSTRØM (RED.)

• 2007 | 198 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202262884 | kr 499,Hvordan forholder ungdom seg til at kroppen endres og modnes, til de mentale
forandringene som gjør at de tenker på en annen måte, og til endringene i
seksuelle følelser og atferd? Boka er skrevet for høgskolestudenter i grunn- og
videreutdanninger der ungdom og psykisk helse er en del av tematikken, samt
for alle som arbeider med ungdom.

Ungdom, rus og marginalisering
TORMOD ØIA

• 2013 | 248 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202431983 | kr 519,De unges rusbruk har gått ned i løpet av de siste 15 årene. Hva har skjedd med
ungdomskulturene? Hvordan har oppvekstsituasjonen forandret seg? Boka gir
en gjennomgang av ulike teorier og årsaker til hvorfor unge drikker, og hvorfor
noen unge utvikler ulike former for problematferd og skeivutvikling.
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Urbant ungdomsliv, natur og følelser
TUVA BEYER BROCH

• 2020 | 204 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202651237 | kr 349,Mennesker er emosjonelle vesener og ikke minst ungdomstiden er preget av
mange og sterke følelser. Emosjoner er et kjernebegrep innen psykolog, men
tillegges mindre vekt i antropologiske og sosiologiske studier av barn og
oppvekst. Boka tar for seg temaer og spørsmål om hvordan omgivelser spiller
inn på ungdoms selvforståelse og hvordan det oppleves å bli introdusert for nye
opplevelser og aktiviteter.

Utviklingshemning og sorg
SISSEL BØCKMANN

• 2008 | 208 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202283773 | kr 529,Forfatteren gir en innføring i fenomenet sorg, spesielt hos mennesker med
utviklingshemning. Hun beskriver hva sorg er, hvordan utviklingshemmede
sørger, og hvordan tjenesteytere kan samhandle og kommunisere med
sørgende utviklingshemmede og pårørende.

Velferd
Fra idé til politikk for et godt samfunn
KNUT HALVORSEN

• 2014 | 344 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202443450 | kr 589,Velferd er et kjernebegrep i sosialpolitikken. Likevel er det overraskende hvor
liten interesse det har vært for å begrepsfeste termen og dens mange
dimensjoner. I denne boka ønsker forfatteren å gi velferdsbegrepet et presist
innhold, og bredt drøfte ulike mål på velferd og hvilke føringer dette bør ha for
politikken som føres for «det gode samfunn».
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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.

Vellykket arbeid med vanskelig atferd
TORKJELL SOLLESNES

• 2018 | 136 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202563875 | kr 339,Pedagoger og sosialarbeidere vil i sitt arbeid møte på atferd fra barn og unge
som er vanskelig å forholde seg til. Boka forklarer på en enkel måte de
teoretiske prinsippene som ligger bak vellykket arbeid med vanskelig atferd, og
henter eksempler fra datamateriale forfatteren har samlet inn. Boka henvender
seg til studenter innen lærerutdanning, spesialpedagogikk,
barnevernspedagogikk og sosialt arbeid, både på bachelor- og masternivå.

Verdi og verdighet
Etikk i praksis
EVA SKÆRBÆK OG LILLIAN LILLEMOEN (RED.)

• 2013 | 168 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202401474 | kr 429,Forfatterne i boka drøfter hva etikk og etisk refleksjon betyr i praktiske
situasjoner for helse- og sosialarbeidere. Dette er ikke en bok om moralfilosofi
og etiske grunnlagsteorier og perspektiver, men en bok om etikk og etiske
handlinger i møte med dem som i en kortere eller lengre periode har behov for
hjelp og støtte i vårt samfunn.
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Verdier i barnevern
HALVOR NORDBY OG ASTRID HALSA (RED.)

• 2020 | Open Access | 9788202624293
Verdier i Barnevern skal bidra til debatt om hvordan rammer,
ideologier og moralske oppfatninger kan og bør prege barnevernets arbeid med
utsatte barn og unge. Antologien er særlig relevant for forskere og praktikere
innen barnevern og sosialfaglig arbeid, samt studenter på master- og
doktorgradsnivå innen disse profesjonene.

Viten skapt
Kvalitativ analyse og teoriutvikling
AKSEL TJORA

• 2018 | 102 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202442996 | kr 219,I boka Viten skapt – Kvalitativ analyse og teoriutvikling
presenterer Aksel Tjora kvalitativ analyse basert på modellen stegvis-deduktiv
induksjon (SDI). Boka har sin faglige forankring i sosiologien, men vil være
nyttig for studenter og forskere som setter i gang med kvalitative studier innen
for eksempel samfunnsvitenskap, helsefag og teknologiske emner.

Voldens ansikter
En dialog om ondskap, ansvar og håp
YNGVE HAMMERLIN OG PAUL LEER-SALVESEN

• 2014 | 266 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202431976 | kr 529,Dette er en bok om vold, ondskap og skyld, men også om kjærlighet, godhet og
håp. Forfatterne belyser voldens ulike former og uttrykk og viser hvordan
filosofer, teologer og forfattere har kjempet med voldsproblemene opp gjennom
historien. De gjør også rede for status innenfor den moderne voldsforskningen
og viser hvordan spørsmålene har fått ny aktualitet i kjølvannet av 22. juli.
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Vonde følelser
teori, klinikk og behandling
ALV A. DAHL

• 2022 | 274 s. | 1. utg. | Heftet | 9788202702670 | kr 429,-
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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.

www.cda.no

akademisk@cappelendamm.no

21 61 66 13

