
 

 

Litteraturliste til SSA-EUX  
Skolen anbefaler, at du køber dine egne bøger. Du skal købe de bøger, der står på nedenstående 

liste.  

Du skal have elektronisk adgang til bøgerne, når du går på skolen.  

Har du spørgsmål til køb af trykte bøger og elektroniske bøger, så er du altid velkommen til at 

kontakte skolens bibliotekarer. 

 

 

Somatisk sygdom og sygepleje bind I-II 
Redaktører:  Henrik Andersen og Else Lykke 

Udgave: Seneste udgave 

Udgiver: Gyldendal 
 

Det sammenhængende borger- og patientforløb  
Redaktør: Jean Hagstrøm 

Udgave: Seneste udgave 

Udgiver: Gyldendal 
 
Mødet med borgeren og patienten  
Redaktør:  Anna C. Engers 

Udgave: Seneste udgave 

Udgiver: Gyldendal 
 
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering  
Redaktør:  Pernille Vibholm 

Udgave: Seneste udgave 

Udgiver: Gyldendal 

Farmakologi og medicinhåndtering 

Redaktør:  Henrik Andersen 

Udgave: Seneste udgave 

Udgiver: Gyldendal 
 

 

  



 

 

Kvalitet og udvikling  
Redaktør:  Jean Hagstrøm 

Udgave: Seneste udgave 

Udgiver: Gyldendal 
 

Psykisk sygdom og sygepleje  
Redaktør:  Bente Søndergaard 

Udgave: Seneste udgave 

Udgiver: Gyldendal 
 

Ønsker du ikke at købe bøgerne selv 

Hvis du ikke ønsker at købe bøgerne selv, er det også muligt for dig at låne bøgerne fra skolens 

bibliotek mod betaling af et depositum. Du reserverer bøgerne ved at skrive en mail til 

bibliotekaren på den afdeling, hvor du skal tage din uddannelse. Du skal være opmærksom på, at 

det ikke er tilladt at skrive eller lave overstregninger i skolens bøger. 

 

Du kan reservere følgende bogpakke: 

 

SSA-EUX Bogpakke – depositum kr. 2700,- 

Somatisk sygdom og sygepleje 

Det sammenhængende borger- og patientforløb 

Mødet med borgeren og patienten 

Farmakologi og medicinhåndtering 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 

Kvalitet og udvikling 

Psykisk sygdom og sygepleje 

 

Hvis du vil være sikker på at få dine bøger den dag, du kommer på skolen, skal du bestille bøgerne 

senest 8 hverdage før uddannelsesstart. Du vil modtage en bekræftelsesmail når din reservering er 

registreret. 

 

 

 

 



 

 

Du skal skrive til: 

Fredericia: Uddannelsesbibliotekar Marianne Knudsen mak@sosufvh.dk tlf. 22641165 

Vejle: Uddannelsesbibliotekar Margit Kaagaard mjk@sosufvh.dk  tlf. 51438676 

Horsens: Uddannelsesbibliotekar Vibeke Meng vme@sosufvh.dk tlf. 23277456 

 

Hvis du vil være sikker på at kunne få udleveret dine bøger den første dag, du er på skolen, skal du 

indbetale depositum på bøgerne inden den dag. Du kan betale via MobilePay eller via en 

bankoverførsel til skolen. 

Du skal angive følgende i din betaling: DEPOSITUM + Fulde navn + SKOLEAFDELING  

MobilePay nummer: 23 92 93 

Bankoverførsel til reg. nr. 0216 konto nr. 4069029825 

Har du spørgsmål så ring gerne til biblioteket. 

mailto:mak@sosufvh.dk
mailto:mjk@sosufvh.dk
mailto:mak@sosufvh.dk

