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Intensivsykepleie Hent PDF Forlaget skriver: Denne tredje reviderte utgaven av Intensivsykepleie er faglig
oppdatert ut fra det nyeste innen forskning og kunnskap, og synliggjør slik også kravene til kompetanse i
intensivsykepleierens ulike funksjons- og ansvarsområder. Søkelyset er på voksne pasienter som er akutt

og/eller kritisk syke, og på hvordan intensivsykepleieren kan ivareta de grunnleggende og også mer spesielle
behovene som disse pasientene kan ha. Målet er å styrke intensivsykepleierens kompetanse og bidra til faglig

forsvarlig yrkesutøvelse.

Boken er organisert i fire deler.
Del 1 gir en innføring i funksjons- og ansvarsområder og hvem som er intensivsykepleierens pasientgrupper.
Del 2 tar for seg akutt og kritisk syke pasienters generelle problemer og behov, og aktuelle vurderinger og

intervensjoner blir beskrevet.
Del 3 gir en innføring i metoder for monitorering, observasjon og kliniske vurderinger av pasientens vitale

funksjoner.
Del 4 tar for seg intensivsykepleie spesielt rettet mot ulike pasientgrupper.

Kapitlene i del 2 og 4 har en kunnskapsdel som beskriver aktuelle patofysiologiske tilstander og
konsekvenser for pasienten. Del 4 er strukturert ut fra intensivsykepleierens intervensjoner for å ivareta

pasientens grunnleggende behov i en akutt og kritisk situasjon.

Boken er primært skrevet for studenter som tar videreutdanning eller master i intensivsykepleie. Den er også
egnet som oppslagsverk for sykepleiere som arbeider i akuttmottak, intensivavdelinger,

overvåkningsavdelinger og postoperative avdelinger.
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