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 Boganmeldelse 
 
Geriatri. Grundbog til sygeplejefaget. Af Gitte Rohde, Susanne Rasmussen og Ninna Vahl 

(red.). FADL’S Forlag. 2019.   

 

Denne geriatribog er den anden inden for to år Danmark, som retter sig direkte mod 

sygeplejefaget. Selv om de eksisterende geriatribøger på flere måder ligner hinanden, er der 

plads til flere, da der er forskellige nedslag, tilgange og målgrupper. Denne bog udmærker sig 

ved det lette sprog og ved at være ’hands on’ rettet mod sygeplejestuderende. Den er 

pædagogisk opbygget med faktabokse, eksempler, cases, figurer, studiespørgsmål samt 

billeder af konkretet redskaber og instrumenter.  

 

En styrke er, at udvalgte screeningsinstrumenter også er udfyldt med data på fiktive patienter. 

Tilsammen giver denne opbygning et rigtig godt indblik i arbejdet med ældre syge mennesker 

og gør den særlig velegnet til studerende og sygeplejersker, der ikke tidligere har arbejdet 

inden for ældreområdet. En svaghed er, at der i ikke altid er videnskabelige referencer (fx i 

afsnittet om fald), og der mangler en faglig begrundelse for valg af nedslag.  

 

Redaktørerne består af to sygeplejersker og en læge, som har valgt at lave 13 kapitelser ud fra 

relevans og Ældre og Sundhedsministeriets (2013) Vejledning om Sygeplejefaglige 
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optagelser. Man kunne godt have ønsket sig, at redaktørerne med sygeplejefaglig baggrund 

havde været lidt mere inde over de kapitler, som ikke er skrevet af sygeplejersker. Det virker 

til tider som om, at nogle af forfatterne ikke er helt klare over, hvilken opgaver sygeplejersken 

har, og kommer til at docere eller overse det vigtige ligeværdige tværprofessionelle 

samarbejde.  

 

Man kunne også have ønsket sig en forklaring på, hvordan redaktørerne havde vurderet 

relevansen af vægtningen på de enkelte nedslag, idet tilvalg og fravalg af forskellige områder 

er relateret til sygeplejerskens rolle i sundhedsvæsenet. Det er særlig relevant, fordi der er tale 

om en grundbog, som er med til at forme sygeplejerskeuddannelsens syn på geriatri og 

dermed også fremtidens sygeplejerskers syn på geriatrien. Desværre forbliver det en 

hemmelighed.  

 

Kapitlerne kan læses hver for sig efter behov, men arbejder man inden for området bør hele 

bogen læses. Som underviser på sygeplejerskeuddannelsen vil jeg især fremhæve kapitel 2 om 

den sygeplejefaglig dataindsamling, for kapitlet giver et bredt og meget fint indblik i 

sygeplejen til den komplekse geriatriske patient.  
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