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Sygepleje til ældre er en lærebog i geriatrisk sygepleje, som beskriver hyppigt forekommende fænomener i
sygeplejen til ældre. Bogen er skrevet i et konstruktivt samarbejde mellem især læger og sygeplejersker, og
den bygger på en god kombination af ekspertviden, stor klinisk erfaring og forskningsmæssig indblik. Målet
er, at læseren får større viden om de mest almindelige kognitive, psykologiske og fysiologiske ændringer, der
har betydning for ældres sundhedstilstand og reaktioner på sygdom.
Bogen henvender sig især til sygeplejestuderende, og den kan benyttes i den teoretiske undervisning relateret
til ældre og i klinisk undervisning i både primær- og sekundær sektor. Bogen er også relevant for
sygeplejersker ansat i det geriatriske speciale, det samme gælder på akutte modtageafsnit, på medicinske
afdelinger og i hjemmeplejen. Den er også oplagt på diplomniveau og til kortere kursusforløb og efter- og
videreuddannelse inden for sygepleje til ældre generelt.
Sygeplejersker skal være gode til at identificere aktuelle og latente, potentielle behov hos ældre, og dette
kræver indsigt i de særlige forhold, der knytter sig til høj alder og skrøbelighed. Sygepleje til ældre har derfor
fokus på observationer, sygeplejerskens opgaver og ansvarsområder samt værktøjer, som kan anvendes til at
håndtere typiske kliniske udfordringer på en hensigtsmæssig måde. Cases er et bærende element i bogen, og
her gives eksemplariske kliniske eksempler på de enkelte hovedemner.

Et sundt liv i en sund kommune er vores vision. alder og information om sundhed og sygdomsforebyggelse.
Brug vores selvbetjening. Se åbningstider og kontaktoplysninger. Prædiken, 2. Syddansk henvendelse til
Sundhedsministeren om udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Kontakt
erhvervskonsulent Jeppe Lyng på 41 77 72 51 eller jily@rebild. Kontakt erhvervskonsulent Jeppe Lyng på 41
77 72 51 eller jily@rebild.
Se åbningstider og kontaktoplysninger. Kontakt erhvervskonsulent Jeppe Lyng på 41 77 72 51 eller
jily@rebild. Menuen SÅRARTIKLER giver onlineadgang til artikler, der er ældre end et år. Ad 1)
Sundhedsstrategisk Forum tog. alder og information om sundhed og sygdomsforebyggelse. Du kommer til en
geografisk stor kommune med masser af dejlig natur at komme ud i og god plads til både to- og firebenede.
En støtte til projekter, hvor aktive ældre gør en indsats, når det erhvervsmæssige virke ophører. Brug vores
selvbetjening.
Synes du, der er andre grupper eller personer, der mangler hjælp og som der burde være tilbud til. Se
åbningstider og kontaktoplysninger. Liste over foreninger.

