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Litteraturliste 
Social- og sundhedsassistentuddannelsen pa  SOSU Esbjerg 

Gældende fra marts 2023  
 

I forbindelse med at du skal starte på hovedforløbet, skal du selv købe dine bøger,  undtaget grundfagsbøger. 
 
Når du køber dine bøger gennem webshoppen; Gyldendal Uddannelse eller via FOA, har du 3 muligheder.  
Du kan købe bøgerne som: 

• papirbog 
• en ’hybrid’ med papirbog med adgang til iBogen på websitet systime.dk 
• kun iBogen – også på systime.dk.  iBøger indeholder opgaver, quizzer og mulighed for oplæsning 

                                                        
Inden du starter på uddannelsen, bør du beslutte dig for om du vil købe bøgerne i papirudgave eller som digitale iBøger. 
De digitale bøger tilgås via websitet systime.dk. Hvis du køber den digitale udgave, får du adgang til quizzer og opgaver. 
Du kan undersøge priser på gu.dk. Gyldendal Uddannelse - Veje til viden (gyldendal-uddannelse.dk) , hvor du også kan 
finde gratis lydfiler til bøgerne. 
 
Når du starter på uddannelsen, vil du få gratis adgang til nogle af lærebøgerne som digitale I-bøger via systime.dk.                
Hvilke bøger der er tale om, fremgår af litteraturlisten.  
 
Hvis du ønsker at købe en papirudgave af den digitale I-bog til dansk, kan vi oplyse at skolen ligger inde med et begrænset 
antal brugte lærebøger, som du kan købe for 50 kr. pr. stk. efter først til mølleprincippet. Ønsker du at gøre brug af dette 
tilbud skal du henvende dig i receptionen på skolen. Betaling via MobilePay. 
 
Vi gør opmærksom på at FOA giver 20% rabat på papirbøger til medlemmer. Du skal kontakte FOA ang. køb af bøger. 
  

Forside Titel/Forlag og udgave 
 

Forfatter /ISBN 
 

Anskaffes til 
flg. skole-
periode 

 

Kvalitet og udvikling (SSA) 
Munksgaard 
1. udgave 2018 

Jean Hagstrøm 
ISBN: 9788762817845 
 

 
1a.  

 

Sundhedsfremme, forebyggelse og 
rehabilitering (SSA) 
Munksgaard 
1.Udgave 2017 
 

Anne Pernille Vibholm 
ISBN: 9788762817869 

1a 

 

Somatisk sygdom og sygepleje. Bind I-II 
(SSA) 
Munksgaard 
1. udgave 2017 

Henrik Andersen, Else 
Lykke 
ISBN: 9788762817692  
 

 
1a.  

 

Mødet med borgeren og patienten (SSA) 
Munksgaard 
1. udgave 2017 

Anna C. Engers 
ISBN: 9788762817821 
 

 
1a.  

https://gyldendal-uddannelse.dk/
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Praktikbogen SSA 
Munksgaard 
1.udgave 2018 

Henrik Andersen 
ISBN:9788762818897 

 
1a.  
Ibog udl. på 
skolen 

 

Det sammenhængende borger- og 
patientforløb (SSA) 
Munksgaard 
1. udgave 2017 

Jean Hagstrøm 
ISBN: 9788762817838 
 

 
1a.  

 

Farmakologi og medicinhåndtering 
Munksgaard 
1. udgave 2016 

Henrik Andersen 
ISBN: 9788762816121 

 
1b.  

 

Opgaver – Farmakologi og 
medicinhåndtering 
Munksgaard 
1.udgave 2017 
(Findes kun som papirbog) 

Henrik Andersen 
ISBN: 
9788762818002 

 
1b.  
 

 

Psykisk sygdom og sygepleje  
Munksgaard 
1. udgave 2017 

Bente Søndergaard 
ISBN: 9788762817852 

 
2.  

 

Grundfag: 
Naturfag Niveau D og C  
Munksgaard 

Henrik Andersen m.fl. 
ISBN: 9788762815773 

1b 
I-bog udl. af 
skolen 

 

Grundfag: 
Dansk på social- og 
sundhedsuddannelserne 
Gads forlag 

Lisbeth Bjerrum Jensen 
m.fl. 
ISBN: 9788712059707 

2 
I-bog udl. af 
skolen 
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