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Jordmorboka Hent PDF Forlaget skriver: Jordmorboka er den eneste boka som formidler bredden i
jordmorfaget og -yrket på norsk og i en norsk kontekst. Det har det vært et mål å beskrive jordmorfagets

kompleksitet og metoder på en måte som stimulerer til læring og refleksjon. Jordmors selvstendige funksjon i
normale svangerskaps- og fødselsforløp, og jordmors bidrag i teamarbeidet ved avvik og komplikasjoner, blir

grundig gjennomgått. Hensikten er å vise betydningen av å støtte og bevare den normale fysiologiske
prosessen hos mor og barn gjennom graviditeten, fødselen og barseltiden, og av å styrke det friske hos
kvinner med risiko. Denne andre reviderte utgaven er oppdatert i henhold til den nyeste kunnskapen fra
internasjonal forskning og fagutvikling. Utgangspunktet er norsk praksis, gjeldende norske lover og

retningslinjer, norsk kultur og norske samfunnsforhold. Boka har instruktive illustrasjoner og består av 48
kapitler, tematisk fordelt på åtte hoveddeler: Del 1: Rammer for jordmorvirksomheten Del 2: Forskning Del
3: Seksuell og reproduktiv helse Del 4: Svangerskapet Del 5: Fødselen Del 6: Barseltiden og kvinnen Del 7:
Barseltiden og barnet Del 8: Barseltiden og amming Målgruppen er jordmorstudenter. Jordmødre som ønsker

å oppdatere seg, vil ha nytte av boka, og den er aktuell for medisinerstudenter og andre relevante
yrkesgrupper i helsetjenesten.
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