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Bogen er primært en lærebog for sygeplejestude-
rende, men henvender sig også til studerende 

på andre mellemlange sundhedsfaglige uddannel-
ser.

Også for færdiguddannede inden for disse pro-
fessioner vil bogen være nyttig, idet både det fag-
lige indhold og lovstoffet er ført helt á jour. 

Fremhæves bør det gode stikordsregister, der gør 
bogen til en håndbog, som er nem at slå op i.

Forfatterne sporer læseren ind på hvilke overvejelser 
der skal gøres før man beslutter, om patientens egne res-
sourcer i det normale bevægemønster slår til, eller om 
forfl ytningshjælpemidler skal tages i anvendelse.

I forbindelse hermed inddrages sikkerhedsprocedurer 
og retningslinjer.

Godt lay-out, gode illustrationer! 
Indholdet er både teoretisk funderet og praktisk orien-

teret til mindste detalje.
God gennemgang af relevante hjælpemidler.
Tryksårsproblematik behandles, både forebyggende 

hjælpemidler, hjælpemidlernes indfl ydelse på forfl ytnin-
ger, og det at man skal sørge for at patienten skifter stil-
ling – også på en effektivt trykfordelende madras, blandt 
andet fordi stillingsskift er den eneste helt effektive tryk-
afl astning. Lejrings-stillingens stabilitet fremhæves som 
vigtig for at der ikke opstår vævsbelastning på grund af 
forskydningskræfter. Også her kombineres teori hele ti-
den med anskuelige eksempler, som vil lette overføring 
til praksis.

Den historiske udvikling inden for ergonomi er med-
taget, så vi får forståelse for, at vi selv er led i en kæde af 
faglig udvikling – også på dette område. Der er en rigdom 
af gode anskuelige forklaringer bogen igennem, og forfat-
ternes undervisningserfaring mærkes tydeligt.

Annelise og Tom Jørgensen

Bogen har et godt lay-out og prisværdigt gode, informative  illustrationer. 
Som eksemplet her der udførligt behandler  problematikken omkring 
den vævsbelastning der opstår på grund af forskydningskræfter.
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