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Sundhedspædagogik og kommunikation indgår i Munksgaards serie af bøger til social- og
sundhedsassistentuddannelsen. Faget Sundhedspædagogik og kommunikation har fokus på sundhedsbegrebet
og på social- og sundhedsassistentens opgaver i forbindelse med at inddrage og ansvarliggøre borgerne i deres
egen stræben efter sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse og i rehabiliterende forløb. Dermed bliver
pædagogiske - og især sundhedspædagogiske - tilgange og kommunikation væsentlige omdrejningspunkter i
faget. Bogen udmærker sig specielt ved at koble de tre store områder sundhed, pædagogik og kommunikation
og relatere dem til social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde. Indholdet er relevant for eleven
både som sundhedsperson og privatperson. Bogens styrke er endvidere, at den gør komplicerede begreber og
teorier forståelige og handlingsorienterede. Med den trykte bog følger også en digital udgave af bogen (i-bog),
som indeholder supplerende tilbud i form af fx lydfiler, opgaver og egen notesbog.
DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse Det Humanistiske Fakultet; Institut for Engelsk,
Germansk og Romansk. 1. verdenskrig i en eller flere vestlige. Så er der hjælp at hente i Diabetesforeningen,
som hvert år hjælper 85. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Gads Forlag udgiver bøger til
grundforløbet, social- og sundhedsuddannelserne samt enkelte bøger til pædagogisk assistent-uddannelsen.
Bøger til GF, SOSU og PAU. Masteruddannelser i Danmark. Efter- og videreuddannelse på Arts.
Grunduddannelse: Professionsbachelor i Sygepleje, Bornholms Sundheds – og Sygeplejeskole (2008)

Videreuddannelse: Master i arbejdsliv sundhed og rehabilitering. Tilknyttede uddannelser: (Klik på Kode
eller Titel for at sortere) Børnenes hemmelige verden. 6 Klinisk sygepleje 21. Hent kompetencebeskrivelsen
(FKB) her. verdenskrig i en eller flere vestlige. bhsund. Tlf. Historien i fiktionen – repræsentationen af 2. 1.
Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Dato: Februar 2013 Afsnit:6 Side: Side 3 af 18
Farmakologi 3 dage Dage Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi. Ullasvej 6 3700 Rønne.
Tilknyttede uddannelser: (Klik på Kode eller Titel for at sortere) Børnenes hemmelige verden.

