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Obligatorisk litteratur der bruges fra 1. skoleperiode 
 
 1 Mødet med borgeren og patienten 

Af Anna C. Engers (red.) 
Munksgaard, 2017  
ISBN: 9788762817821 
 

 

 2 Det sammenhængende borger- og patientforløb  
Af Jean Hagstrøm (red.)  
Munksgaard, 2017 
ISBN: 9788762817838 
 

 

 3 Somatisk sygdom og sygepleje 
Af Henrik Andersen og Else Lykke (red.) 
2 bind Munksgaard, 2017  
ISBN: 9788762817692 
 

 

 4 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 
Af Anne Pernille Vibholm (red.) 
Munksgaard 2017  
ISBN: 9788762817869 
 

 

 5 Kvalitet og udvikling 
Af Jean Hagstrøm (red.) 
Munksgaard, 2018  
ISBN: 9788762817845 
 

 

 6 Farmakologi og medicinhåndtering 
Af Henrik Andersen (red.) 
Munksgaard, 2016 
ISBN:  9788762816121 
 

 

 7 Psykisk sygdom og sygepleje 
Af Bente Søndergaard (red.) 
Munksgaard, 2017  
ISBN: 9788762817852 
 

 

 8 Skab den gode relation 
Af Rikke Jensen 
Munksgaard, 2015 
ISBN: 9788762814714 

 

Obligatorisk litteratur der bruges fra 2. skoleperiode  
 
 1 Naturfag SOSU, niveau D og C 

Af Ole Bjerglund Pedersen 
Gyldendal uddannelse, 2022 
ISBN: 9788702356847 
 

 

 2 Dansk i Rosenhaven: dansk i social- og sundhedsuddannelserne.  
Af Astrid Bojesen og Karin Møller Eckersberg  
Munksgaard, 2009.  
ISBN: 9788762808713 
 

 

 3 Få øje på de skjulte handicap. Ergoterapeutforeningen, 2001 

 

Udleveres af skolen 
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Vi anbefaler, at du anskaffer bøgerne fra den vedlagte litteraturliste inden første uddannelsesdag eller  
umiddelbart herefter. Bøgerne findes med e-nøgler og uden e-nøgler. Vi anbefaler, at du anskaffer 
bøger med e-nøgler.   
 

Hvis du har merit for dansk skal du ikke købe nogen bog til dansk. 

 

Hvis ikke du har mulighed for at anskaffe bøgerne inden uddannelsens start, bedes du kontakte 
skolens bibliotekar på tlf.: 9627 2929 hurtigst muligt for eventuelt lån af bøger.  Du kan blive opkrævet 
et depositum for lån af bøger. 

Lånte bøger skal returneres senest den sidste dag på 1. skoleperiode, et eventuelt opkrævet 
depositum returneres herefter, såfremt bøgerne er i samme stand, som da de blev lånt. Det betyder, at 
der ikke må skrives eller streges i bøgerne, ligesom vandskader og lignende ikke accepteres.  

Det er alene en mulighed at låne bøger af skolen i skoleperioderne, og derfor anbefales det, at du har 
dine egne bøger igennem hele uddannelsen. 

 
I praktikperioderne vil du få brug for bogen:  
 
Praktikbogen: Social- og sundhedsassistent, af Henrik Andersen, Munksgaard, 2018  
(ISBN: 9788762818897),  
 

som praktikstederne vil bede dig arbejde med i alle dine praktikker. Bogen er ikke en del af det 
teoretiske pensum i skoleperioderne, du kan derfor ikke låne bogen af skolen. Du kan tale nærmere 
med dit praktiksted herom. 

 
 
Du kan få råd og vejledning vedr. køb af bøger hos skolens bibliotekar tlf.: 96272929 – 
info@sosumv.dk 
 

 
 

Listen revideres løbende 
 

 

 


