Helsesøstertjenesten
Forlag:

Cappelen Damm

Antall sider:

239

Sprak:

Bokmål

ISBN/EAN:

9788279500773

Utgivelsesar:

2003

Kategori:

Sykepleie

Forfatter:

Kari Glavinog
Gravdal Kvarme

Lisbeth

Helsesøstertjenesten.pdf
Helsesøstertjenesten.epub

Helsesøstertjenesten er en uunnværlig bok for helsesøstre i praksis og helsesøsterstudenter som ønsker en
innføring i de siste lover og regelverk for helsesøstertjenesten.
Helsesøstertjenesten omhandler dagens mangfoldige helsesøsteroppgaver sett i lys av samfunnsendringer og
nytt lovverk. Forfatterne fokuserer bl.a. på forebyggende helsearbeid, skolehelsetjeneste, forskjellige typer
gruppearbeid, forskning og fagutvikling.
Boka gir videre et innblikk i utviklingen av helsesøstertjenesten og helsesøsters rolle i helsefremmende og
forebyggende arbeid, med vekt på bredden og mangfoldet i dagens helsesøsteroppgaver. En historisk
framstilling av framveksten av dagens helsesøsterfunksjon, fra tuberkulosebekjempelse og menighetssykepleie
til arbeid på helsestasjonen, blir også gitt.
Boka er aktuell for alle sykepleiere og andre med interesse for dagens forebyggende og helsefremmende
arbeid.
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Avdelingsleder vei: Teknisk drift: 986 69 988 Elevrådet hadde onsdag en foredragsrunde i alle klassene.
Temaet var mobbing. Les mer Helsesøstertjenesten er en del av kommunens sykepleietjeneste, og er særlig
knyttet til kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Studiet består av. Bodø kommune tilbyr et
mangfold av helse og omsorgstjenester hvor flerparten er vedtaksbetinget eller betinger henvisning fra lege.
Tjenestene tildeles ut fra en.
Mo i Rana er den 3.største byen i Nord-Norge med 25.752 (pr.01.01.
13) innbyggere. Havmannen.pngRana er det befolkningsmessige sentrum på Helgeland, og bysentrum for.
Velkommen til Orkdal vidaregåande skole. Orkdal vidaregåande skole ligger på Follo i Orkdal kommune.
Skolen fylte 90 år i 2013. Skolen har rundt 500 elever. Adresse: Sand skole, Fjellbygdveien 33,9056
Mortenhals.
Telefoner. Kontor: 77728740; Rektor: 77728741, mobil: 48079233; Inspektør: 77728742; Rådgiver:
77728743 Servicetorget i Meløy er plassert i Meløy rådhus. Slik kan du nå oss: Telefon: 75 71 00 00 Faks: 75
71 00 01 E-post: postmottak@meloy.
kommune.no Her finner du litt praktisk informasjon hvis du vil flytte til Andøy, i tillegg til noen nyttige lenker
til blant annet lokalavisene i kommunen. Styret i FAU Bogafjell skole har valgt å registrere foreningen i
foretaksregisteret i Brønnøysund. Organisasjonsnummeret til FAU Bogafjell skole er 918 381 678.

