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Køn i sygeplejepraksis Ben Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog handler om kønnets betydning i
den kliniske sygepleje. Køn er på linje med alder og diagnose en vigtig markør for at kategorisere patienten,

og forfatteren vil med denne bog klæde kommende og nuværende sygeplejersker på med faglige og
personlige kvalifikationer til at arbejde med kønsspørgsmål i den kliniske praksis. Bogen er baseret på den
nyeste kønsforskning og har form som en lettilgængelig praktisk håndbog, som studerende, undervisere og

vejledere let kan relatere til og omsætte i deres egen sundhedspraksis.   
I ni korte kapitler kommer forfatteren bl.a. omkring køn i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv (kapitel
1), køn i relation til bestemte sygdomme (kapitel 2-7), minoritetsstress og køn (kapitel 8) og perspektiver på
køn (kapitel 9). Bogen henvender sig primært til sygeplejerskestuderende, men andre sundhedsprofessionelle

kan også have gavn af at læse med.
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