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Sygepleje & klinisk beslutningstagen Hent PDF Forlaget skriver: FADL’s Forlag udgiver nu et trebindsværk
målrettet sygeplejerskeuddannelsens seneste bekendtgørelse, og det store værk har fokus på klinisk

beslutningstagning, klinisk lederskab og patientinvolvering. Lærebogen i tre bind kan anvendes gennem hele
uddannelsen. Målgruppen er sygeplejestuderende, sygeplejersker, kliniske vejledere og andre som ønsker en

opdateret sygeplejefaglig viden.

I første bind er der et overvejende fokus på klinisk beslutningstagning i relation til sygeplejefaglige områder.
Der er fokus på teori og forskningsbaserede sygeplejefaglige områder, eksempelvis respiration, mundpleje,

smerter, sår, palliativ sygepleje, immobilitet m.v. Læseren får en bred og nuanceret indføring disse
sygeplejefaglige områder på et højt fagligt niveau. Forfatterne har i de forskellige sygeplejefaglige områder
inddraget klinisk beslutningstagen, hvor det forekommer relevant, da klinisk beslutningstagen overordnet
handler om at finde ud af, hvilken sygepleje patienten er bedst tjent med i den pågældende situation.

I trebindsværket er der 75 kapitler, som kan anvendes i både den teoretiske og kliniske del af uddannelsen.
Hvert kapitel er på 20 – 25 sider, og de er alle pædagogisk designet med resuméer, faktabokse, cases og
referencer til de andre bind. Bøgerne inddrager den nyeste forskning, og 110 forfattere med specifikke
akademiske kompetencer har bidraget med at skrive kapitlerne, som også er blevet bedømt af lektorer og

sygeplejestuderende. Det nye trebindsværk er tiltænkt som den nye, pensumdækkende lærebog til
sygeplejerskeuddannelsen.
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