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Sygdomslære - for sundhedsprofessionelle er primært skrevet til sygeplejestuderende med udgangspunkt i den
uddannelse, de er i gang med og med sigte på de funktioner, som en sygeplejerske skal varetage efter endt
uddannelse. Bogen kan dog udmærket anvendes i de øvrige sundhedsfaglige professionsuddannelser som fx

ergo- og fysioterapeut- samt bioanalytikeruddannelsen og er velegnet som opslagsbog for de færdigt
uddannedede. Den er primært tænkt som en lærebog, men bl.a et righoldigt stikordsregister og en oversigt

over referenceværdierne for de gængse blod- og urinprøver samt andre parakliniske undersøgelser, gør bogen
velegnet som opslagsbog. 

Forfatterne til de enkelte kapitler er alle erfarne klinikere med stor viden inden for deres fagspeciale. De er
alle rutinerede undervisere og vante til at formidle deres viden til flere forskellige faggrupper. De har fra
starten været meget indstillede på, at målgruppen skulle være bestemmende for formen og indholdet i de

enkelte afsnit.  

Det er i bogens opbygning og indhold forudsat, at de studerende har et vist kendskab til anatomi, fysiologi og
biokemi. På samme vis er der ikke mange forklaringer i forbindelse med den farmakologiske behandling, da

farmakologiundervisningen forventes at varetage dette. 
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