KATALOG
Helse- og oppvekstfag
Vg2 helseservicefag

Helse- og oppvekstfag | Vg2 helseservicefag

Puls Helseservicefag nettressurs elev
vg2 helseservicefag
Hanne Ernstsen, Cecilia Rockwell, Sølve Opsal Marøy

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave

:
:
:
:
:

9788211043115
0,Fagbokforlaget
2022
1

Denne tverrfaglige nettressursen vil bidra til mer samarbeid, aktivitet og dybdelæring i undervisningen.
Lærerne vil finne gode planleggingsverktøy, presentasjoner, undervisningsopplegg, tverrfaglige
caseoppgaver og prosjektoppgaver.
Elevene vil møte et stort utvalg av engasjerende, interaktive oppgaver. En omfattende søkbar database
med begreper bidrar til å utvikle elevenes ordforråd og begrepsforståelse.

2

Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg2 helseservicefag

Puls Yrkesliv i helseservicefag
vg2 helseservicefag
Siri Abel, Hanne Ernstsen, Linda Vinje

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211044211
749,Fagbokforlaget
2022
1
344
1071

Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg2 helseservicefag etter fagfornyelsen.
Serien består av en tverrfaglig nettressurs og tre lærebøker som følger programfagene:Yrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandlingHelse- og sykdomslære
I lærebøkene møter elevene letteste og ryddige verk. Et illustrert persongalleri følger dem gjennom boka og
gjør det faglige aktuelt og praksisnært.
Puls Yrkesliv for helseservicefag lærer elevene å utføre profesjonell kunde- og pasientbehandling. De får
inngående kunnskap om helseserviceyrkene, arbeidslivets krav og forventninger og sentralt regelverk for
HMS og for helsepersonell. Å bruke digitale ressurser og offentlige elektroniske tjenester for helsehjelp og
pasientrettigheter er sentralt i yrkesutøvelsen. Boka gir også kompetanse i praktisk smittevern, psykisk og
fysisk førstehjelp og vedlikehold av førstehjelpsutstyr.
Læreboka har ordforklaringer, begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg2 helseservicefag

Puls Yrkesliv i helseservicefag
vg2 helseservicefag
Siri Abel, Hanne Ernstsen, Linda Vinje

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211044228
749,Fagbokforlaget
2022
1
344
1072

Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for vg2 helseservicefag etter fagfornyinga.
Serien består av ein tverrfagleg nettressurs og tre lærebøker som følgjer programfaga:Yrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandlingHelse- og sjukdomslæreI bøkene møter elevane eit ryddig
og lettlese læreverk. Illustrerte casar med situasjonar frå yrkeslivet gjer sluttkompetansen og
yrkesidentiteten deira tydeleg.
Puls Yrkesliv i helseservicefag lèt elevane bli godt kjende med helseserviceyrka, sentralt regelverk for
helsepersonell, yrkesetikk og krav og forventingar i arbeidslivet. Administrative oppgåver og bruk av
digitale ressursar og helsetenester har blitt vigd stor merksemd. Læreboka gir også viktig kompetanse i
praktisk smittevern, miljøbevisst forbruk og fysisk og psykisk førstehjelp.
Læreboka har ordforklaringar, omgrepsregister, oppsummeringar og et breitt utval av oppgåver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og djupnelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg2 helseservicefag

Puls Kommunikasjon og samhandling
vg2 helseservicefag
Hanne Ernstsen, Siri Abel, Linda Vinje, Cecilia Rockwell

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211044235
649,Fagbokforlaget
2022
1
252
793

Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg2 helseservicefag etter fagfornyelsen.
Serien består av en tverrfaglig nettressurs og tre lærebøker som følger programfagene:Yrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandlingHelse- og sykdomslære
I lærebøkene møter elevene lettlest og ryddige verk. Et illustrert persongalleri følger dem gjennom boka og
gjør det faglige aktuelt og praksisnært.
Puls Kommunikasjon og samhandling tar sikte på å utvikle elevenes ferdigheter i å kommunisere og
samhandle profesjonelt med mennesker med ulik bakgrunn, alder og livssituasjon. Elevene lærer nyttige
strategier for konflikt-, stress- og krisehåndtering. Boka har også som mål å oppøve elevenes evne til å
reflektere over yrkesetiske dilemma og egne relasjonsferdigheter i møte med kunder, pasienter, brukere og
pårørende.
Læreboka har ordforklaringer, begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg2 helseservicefag

Puls Kommunikasjon og samhandling
vg2 helseservicefag
Hanne Ernstsen, Siri Abel, Linda Vinje, Cecilia Rockwell

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211044242
649,Fagbokforlaget
2022
1
252
793

Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg2 helseservicefag etter fagfornyelsen.Serien består av
en tverrfaglig nettressurs og tre lærebøker som følger programfagene:Yrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandlingHelse- og sykdomslære
I lærebøkene møter elevene lettlest og ryddige verk. Et illustrert persongalleri følger dem gjennom boka og
gjør det faglige aktuelt og praksisnært.
Puls Kommunikasjon og samhandling tar sikte på å utvikle elevenes ferdigheter i å kommunisere og
samhandle profesjonelt med mennesker med ulik bakgrunn, alder og livssituasjon. Elevene lærer nyttige
strategier for konflikt-, stress- og krisehåndtering. Boka har også som mål å oppøve elevenes evne til å
reflektere over yrkesetiske dilemma og egne relasjonsferdigheter i møte med kunder, pasienter, brukere og
pårørende.
Læreboka har ordforklaringer, begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg2 helseservicefag

Puls Helse og sykdom
vg2 helseservicefag
Hanne Ernstsen, Cecilia Rockwell

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211044259
769,Fagbokforlaget
2021
1
432
1349

Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg2 helseservicefag etter fagfornyelsen.Serien består av
en tverrfaglig nettressurs og tre lærebøker som følger programfagene:Helse- og sykdomYrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevene et ryddig og lettlest verk. Illustrerte caser med situasjoner fra yrkeslivet
tydeliggjør deres sluttkompetanse og yrkesidentitet.
Puls Helse og sykdom gir kunnskap om folkehelse, livsmestring og sammenhengene mellom helse, livsstil,
fysisk aktivitet og kosthold. Elevene får god kjennskap til infeksjoner, smittsomme sykdommer, allergiske
reaksjoner, forgiftninger og forebyggende og behandlende tiltak. Elevene lærer også om svangerskapet,
fordøyelsessystemet og immunforsvaret samt legemiddelbruk.
Læreboka har ordforklaringer, begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg2 helseservicefag

Puls Helse og sjukdom
vg2 helseservicefag
Hanne Ernstsen, Cecilia Rockwell

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider
Vekt

:
:
:
:
:
:
:

9788211044266
769,Fagbokforlaget
2022
1
432
1341

Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for vg2 helseservicefag etter fagfornyinga.
Serien består av ein tverrfagleg nettressurs og tre lærebøker som følgjer programfaga:Helse og
sjukdomKommunikasjon og samhandlingYrkesliv i helseservicefag
I lærebøkene møter elevane eit ryddig og lettlese verk. Illustrerte casar med situasjonar frå yrkeslivet gjer
sluttkompetansen og yrkesidentiteten deira tydeleg.
Puls Helse og sjukdom gir kunnskap om folkehelse, livsmeistring og samanhengane mellom helse, livsstil,
fysisk aktivitet og kosthald. Elevane får god kjennskap til infeksjonar, smittsame sjukdommar, allergiske
reaksjonar, forgiftingar og førebyggjande og behandlande tiltak. Elevane lærer òg om svangerskapet,
fordøyingssystemet og immunforsvaret, i tillegg til legemiddelbruk.
Læreboka har ordforklaringar, omgrepsregister, oppsummeringar og eit breitt utval av oppgåver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og djupnelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg2 helseservicefag

Puls Helseservicefag nettressurs lærer
vg2 helseservicefag
Hanne Ernstsen, Cecilia Rockwell, Sølve Opsal Marøy

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave

:
:
:
:
:

9788211044525
0,Fagbokforlaget
2022
1

Denne tverrfaglige nettressursen vil bidra til mer samarbeid, aktivitet og dybdelæring i undervisningen.
Lærerne vil finne gode planleggingsverktøy, presentasjoner, undervisningsopplegg, tverrfaglige
caseoppgaver og prosjektoppgaver.
Elevene vil møte et stort utvalg av engasjerende, interaktive oppgaver. En omfattende søkbar database
med begreper bidrar til å utvikle elevenes ordforråd og begrepsforståelse.

9

Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg2 helseservicefag

Puls Helse og sykdom, d-bok
vg2 helseservicefag
Hanne Ernstsen, Cecilia Rockwell

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211044730
255,Fagbokforlaget
2021
1
432

Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg2 helseservicefag etter fagfornyelsen.Serien består av
en tverrfaglig nettressurs og tre lærebøker som følger programfagene:Helse- og sykdomYrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevene et ryddig og lettlest verk. Illustrerte caser med situasjoner fra yrkeslivet
tydeliggjør deres sluttkompetanse og yrkesidentitet.
Puls Helse og sykdom gir kunnskap om folkehelse, livsmestring og sammenhengene mellom helse, livsstil,
fysisk aktivitet og kosthold. Elevene får god kjennskap til infeksjoner, smittsomme sykdommer, allergiske
reaksjoner, forgiftninger og forebyggende og behandlende tiltak. Elevene lærer også om svangerskapet,
fordøyelsessystemet og immunforsvaret samt legemiddelbruk.Læreboka har ordforklaringer,
begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til aktivitet, drøfting i
fellesskap og dybdelæring.
D-bok er Fagbokforlagets digitale utgave av papirboka. Funksjoner i d-bok: innlest talemarkering av tekst
og egne notaterordbok oversatt til over 20 ulike språk
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg2 helseservicefag

Puls Helse og sjukdom, d-bok
vg2 helseservicefag
Hanne Ernstsen, Cecilia Rockwell

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211044747
255,Fagbokforlaget
2022
1
432

Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for vg2 helseservicefag etter fagfornyinga.
Serien består av ein tverrfagleg nettressurs og tre lærebøker som følgjer programfaga:Helse og
sjukdomKommunikasjon og samhandlingYrkesliv i helseservicefag
I lærebøkene møter elevane eit ryddig og lettlese verk. Illustrerte casar med situasjonar frå yrkeslivet gjer
sluttkompetansen og yrkesidentiteten deira tydeleg.
Puls Helse og sjukdom gir kunnskap om folkehelse, livsmeistring og samanhengane mellom helse, livsstil,
fysisk aktivitet og kosthald. Elevane får god kjennskap til infeksjonar, smittsamesjukdommar, allergiske
reaksjonar, forgiftingar og førebyggjande og behandlande tiltak. Elevane lærer òg om svangerskapet,
fordøyingssystemet og immunforsvaret, i tillegg til legemiddelbruk.
Læreboka har ordforklaringar, omgrepsregister, oppsummeringar og eit breitt utval av oppgåver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og djupnelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg2 helseservicefag

Puls Kommunikasjon og samhandling, d-bok
vg2 helseservicefag
Hanne Ernstsen, Siri Abel, Linda Vinje, Cecilia Rockwell

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211044761
215,Fagbokforlaget
2022
1
252

Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg2 helseservicefag etter fagfornyelsen.Serien består av
en tverrfaglig nettressurs og tre lærebøker som følger programfagene:Yrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandlingHelse- og sykdomslære
I lærebøkene møter elevene lettlest og ryddige verk. Et illustrert persongalleri følger dem gjennom boka og
gjør det faglige aktuelt og praksisnært.
Puls Kommunikasjon og samhandling tar sikte på å utvikle elevenes ferdigheter i å kommunisere og
samhandle profesjonelt med mennesker med ulik bakgrunn, alder og livssituasjon. Elevene lærer nyttige
strategier for konflikt-, stress- og krisehåndtering. Boka har også som mål å oppøve elevenes evne til å
reflektere over yrkesetiske dilemma og egne relasjonsferdigheter i møte med kunder, pasienter, brukere og
pårørende.
Læreboka har ordforklaringer, begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og dybdelæring.
D-bok er Fagbokforlagets digitale utgave av papirboka. Funksjoner i d-bok: innlest talemarkering av tekst
og egne notaterordbok oversatt til over 20 ulike språk
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg2 helseservicefag

Puls Kommunikasjon og samhandling, d-bok
vg2 helseservicefag
Hanne Ernstsen, Siri Abel, Linda Vinje, Cecilia Rockwell

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211044778
215,Fagbokforlaget
2022
1
252

Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg2 helseservicefag etter fagfornyelsen.Serien består av
en tverrfaglig nettressurs og tre lærebøker som følger programfagene:Yrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandlingHelse- og sykdomslære
I lærebøkene møter elevene lettlest og ryddige verk. Et illustrert persongalleri følger dem gjennom boka og
gjør det faglige aktuelt og praksisnært.
Puls Kommunikasjon og samhandling tar sikte på å utvikle elevenes ferdigheter i å kommunisere og
samhandle profesjonelt med mennesker med ulik bakgrunn, alder og livssituasjon. Elevene lærer nyttige
strategier for konflikt-, stress- og krisehåndtering. Boka har også som mål å oppøve elevenes evne til å
reflektere over yrkesetiske dilemma og egne relasjonsferdigheter i møte med kunder, pasienter, brukere og
pårørende.
Læreboka har ordforklaringer, begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og dybdelæring.
D-bok er Fagbokforlagets digitale utgave av papirboka. Funksjoner i d-bok: innlest talemarkering av tekst
og egne notaterordbok oversatt til over 20 ulike språk
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg2 helseservicefag

Puls Yrkesliv i helseservicefag, d-bok
vg2 helseservicefag
Siri Abel, Hanne Ernstsen, Linda Vinje

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211044792
249,Fagbokforlaget
2022
1
344

Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg2 helseservicefag etter fagfornyelsen.Serien består av
en tverrfaglig nettressurs og tre lærebøker som følger programfagene:Yrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandlingHelse- og sykdomslære
I lærebøkene møter elevene letteste og ryddige verk. Et illustrert persongalleri følger dem gjennom boka og
gjør det faglige aktuelt og praksisnært.
Puls Yrkesliv for helseservicefag lærer elevene å utføre profesjonell kunde- og pasientbehandling. De får
inngående kunnskap om helseserviceyrkene, arbeidslivets krav og forventninger og sentralt regelverk for
HMS og for helsepersonell. Å bruke digitale ressurser og offentlige elektroniske tjenester for helsehjelp og
pasientrettigheter er sentralt i yrkesutøvelsen. Boka gir også kompetanse i praktisk smittevern, psykisk og
fysisk førstehjelp og vedlikehold av førstehjelpsutstyr.
Læreboka har ordforklaringer, begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og dybdelæring.
D-bok er Fagbokforlagets digitale utgave av papirboka. Funksjoner i d-bok: innlest talemarkering av tekst
og egne notaterordbok oversatt til over 20 ulike språk
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg2 helseservicefag

Puls Yrkesliv i helseservicefag, d-bok
vg2 helseservicefag
Siri Abel, Hanne Ernstsen, Linda Vinje

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211044808
249,Fagbokforlaget
2022
1
344

Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for vg2 helseservicefag etter fagfornyinga.
Serien består av ein tverrfagleg nettressurs og tre lærebøker som følgjer programfaga:Yrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandlingHelse- og sjukdomslæreI bøkene møter elevane eit ryddig
og lettlese læreverk. Illustrerte casar med situasjonar frå yrkeslivet gjer sluttkompetansen og
yrkesidentiteten deira tydeleg.
Puls Yrkesliv i helseservicefag lèt elevane bli godt kjende med helseserviceyrka, sentralt regelverk for
helsepersonell, yrkesetikk og krav og forventingar i arbeidslivet. Administrative oppgåver og bruk av
digitale ressursar og helsetenester har blitt vigd stor merksemd. Læreboka gir også viktig kompetanse i
praktisk smittevern, miljøbevisst forbruk og fysisk og psykisk førstehjelp.
Læreboka har ordforklaringar, omgrepsregister, oppsummeringar og et breitt utval av oppgåver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og djupnelæring.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg2 helseservicefag

Puls Helseservicefag nettressurs lærer
vg2 helseservicefag
Hanne Ernstsen, Cecilia Rockwell, Sølve Opsal Marøy

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave

:
:
:
:
:

9788211044525
0,Fagbokforlaget
2022
1

Denne tverrfaglige nettressursen vil bidra til mer samarbeid, aktivitet og dybdelæring i undervisningen.
Lærerne vil finne gode planleggingsverktøy, presentasjoner, undervisningsopplegg, tverrfaglige
caseoppgaver og prosjektoppgaver.
Elevene vil møte et stort utvalg av engasjerende, interaktive oppgaver. En omfattende søkbar database
med begreper bidrar til å utvikle elevenes ordforråd og begrepsforståelse.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg2 helseservicefag

Puls Helseservicefag nettressurs elev
vg2 helseservicefag
Hanne Ernstsen, Cecilia Rockwell, Sølve Opsal Marøy

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave

:
:
:
:
:

9788211043115
0,Fagbokforlaget
2022
1

Denne tverrfaglige nettressursen vil bidra til mer samarbeid, aktivitet og dybdelæring i undervisningen.
Lærerne vil finne gode planleggingsverktøy, presentasjoner, undervisningsopplegg, tverrfaglige
caseoppgaver og prosjektoppgaver.
Elevene vil møte et stort utvalg av engasjerende, interaktive oppgaver. En omfattende søkbar database
med begreper bidrar til å utvikle elevenes ordforråd og begrepsforståelse.
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Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Helse- og oppvekstfag | Vg2 helseservicefag

Puls Yrkesliv i helseservicefag, d-bok
vg2 helseservicefag
Siri Abel, Hanne Ernstsen, Linda Vinje

ISBN
Pris
Forlag
Utgitt
Utgave
Sider

:
:
:
:
:
:

9788211044808
249,Fagbokforlaget
2022
1
344

Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for vg2 helseservicefag etter fagfornyinga.
Serien består av ein tverrfagleg nettressurs og tre lærebøker som følgjer programfaga:Yrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandlingHelse- og sjukdomslæreI bøkene møter elevane eit ryddig
og lettlese læreverk. Illustrerte casar med situasjonar frå yrkeslivet gjer sluttkompetansen og
yrkesidentiteten deira tydeleg.
Puls Yrkesliv i helseservicefag lèt elevane bli godt kjende med helseserviceyrka, sentralt regelverk for
helsepersonell, yrkesetikk og krav og forventingar i arbeidslivet. Administrative oppgåver og bruk av
digitale ressursar og helsetenester har blitt vigd stor merksemd. Læreboka gir også viktig kompetanse i
praktisk smittevern, miljøbevisst forbruk og fysisk og psykisk førstehjelp.
Læreboka har ordforklaringar, omgrepsregister, oppsummeringar og et breitt utval av oppgåver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og djupnelæring.
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Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg2 helseservicefag etter fagfornyelsen.Serien består av
en tverrfaglig nettressurs og tre lærebøker som følger programfagene:Helse- og sykdomYrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevene et ryddig og lettlest verk. Illustrerte caser med situasjoner fra yrkeslivet
tydeliggjør deres sluttkompetanse og yrkesidentitet.
Puls Helse og sykdom gir kunnskap om folkehelse, livsmestring og sammenhengene mellom helse, livsstil,
fysisk aktivitet og kosthold. Elevene får god kjennskap til infeksjoner, smittsomme sykdommer, allergiske
reaksjoner, forgiftninger og forebyggende og behandlende tiltak. Elevene lærer også om svangerskapet,
fordøyelsessystemet og immunforsvaret samt legemiddelbruk.Læreboka har ordforklaringer,
begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som stimulerer til aktivitet, drøfting i
fellesskap og dybdelæring.
D-bok er Fagbokforlagets digitale utgave av papirboka. Funksjoner i d-bok: innlest talemarkering av tekst
og egne notaterordbok oversatt til over 20 ulike språk
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Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg2 helseservicefag etter fagfornyelsen.Serien består av
en tverrfaglig nettressurs og tre lærebøker som følger programfagene:Yrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandlingHelse- og sykdomslære
I lærebøkene møter elevene letteste og ryddige verk. Et illustrert persongalleri følger dem gjennom boka og
gjør det faglige aktuelt og praksisnært.
Puls Yrkesliv for helseservicefag lærer elevene å utføre profesjonell kunde- og pasientbehandling. De får
inngående kunnskap om helseserviceyrkene, arbeidslivets krav og forventninger og sentralt regelverk for
HMS og for helsepersonell. Å bruke digitale ressurser og offentlige elektroniske tjenester for helsehjelp og
pasientrettigheter er sentralt i yrkesutøvelsen. Boka gir også kompetanse i praktisk smittevern, psykisk og
fysisk førstehjelp og vedlikehold av førstehjelpsutstyr.
Læreboka har ordforklaringer, begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og dybdelæring.
D-bok er Fagbokforlagets digitale utgave av papirboka. Funksjoner i d-bok: innlest talemarkering av tekst
og egne notaterordbok oversatt til over 20 ulike språk
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Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg2 helseservicefag etter fagfornyelsen.Serien består av
en tverrfaglig nettressurs og tre lærebøker som følger programfagene:Yrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandlingHelse- og sykdomslære
I lærebøkene møter elevene lettlest og ryddige verk. Et illustrert persongalleri følger dem gjennom boka og
gjør det faglige aktuelt og praksisnært.
Puls Kommunikasjon og samhandling tar sikte på å utvikle elevenes ferdigheter i å kommunisere og
samhandle profesjonelt med mennesker med ulik bakgrunn, alder og livssituasjon. Elevene lærer nyttige
strategier for konflikt-, stress- og krisehåndtering. Boka har også som mål å oppøve elevenes evne til å
reflektere over yrkesetiske dilemma og egne relasjonsferdigheter i møte med kunder, pasienter, brukere og
pårørende.
Læreboka har ordforklaringer, begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og dybdelæring.
D-bok er Fagbokforlagets digitale utgave av papirboka. Funksjoner i d-bok: innlest talemarkering av tekst
og egne notaterordbok oversatt til over 20 ulike språk
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Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg2 helseservicefag etter fagfornyelsen.
Serien består av en tverrfaglig nettressurs og tre lærebøker som følger programfagene:Yrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandlingHelse- og sykdomslære
I lærebøkene møter elevene lettlest og ryddige verk. Et illustrert persongalleri følger dem gjennom boka og
gjør det faglige aktuelt og praksisnært.
Puls Kommunikasjon og samhandling tar sikte på å utvikle elevenes ferdigheter i å kommunisere og
samhandle profesjonelt med mennesker med ulik bakgrunn, alder og livssituasjon. Elevene lærer nyttige
strategier for konflikt-, stress- og krisehåndtering. Boka har også som mål å oppøve elevenes evne til å
reflektere over yrkesetiske dilemma og egne relasjonsferdigheter i møte med kunder, pasienter, brukere og
pårørende.
Læreboka har ordforklaringer, begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg2 helseservicefag etter fagfornyelsen.
Serien består av en tverrfaglig nettressurs og tre lærebøker som følger programfagene:Yrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandlingHelse- og sykdomslære
I lærebøkene møter elevene letteste og ryddige verk. Et illustrert persongalleri følger dem gjennom boka og
gjør det faglige aktuelt og praksisnært.
Puls Yrkesliv for helseservicefag lærer elevene å utføre profesjonell kunde- og pasientbehandling. De får
inngående kunnskap om helseserviceyrkene, arbeidslivets krav og forventninger og sentralt regelverk for
HMS og for helsepersonell. Å bruke digitale ressurser og offentlige elektroniske tjenester for helsehjelp og
pasientrettigheter er sentralt i yrkesutøvelsen. Boka gir også kompetanse i praktisk smittevern, psykisk og
fysisk førstehjelp og vedlikehold av førstehjelpsutstyr.
Læreboka har ordforklaringer, begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg2 helseservicefag etter fagfornyelsen.Serien består av
en tverrfaglig nettressurs og tre lærebøker som følger programfagene:Helse- og sykdomYrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandling
I lærebøkene møter elevene et ryddig og lettlest verk. Illustrerte caser med situasjoner fra yrkeslivet
tydeliggjør deres sluttkompetanse og yrkesidentitet.
Puls Helse og sykdom gir kunnskap om folkehelse, livsmestring og sammenhengene mellom helse, livsstil,
fysisk aktivitet og kosthold. Elevene får god kjennskap til infeksjoner, smittsomme sykdommer, allergiske
reaksjoner, forgiftninger og forebyggende og behandlende tiltak. Elevene lærer også om svangerskapet,
fordøyelsessystemet og immunforsvaret samt legemiddelbruk.
Læreboka har ordforklaringer, begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg2 helseservicefag etter fagfornyelsen.Serien består av
en tverrfaglig nettressurs og tre lærebøker som følger programfagene:Yrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandlingHelse- og sykdomslære
I lærebøkene møter elevene lettlest og ryddige verk. Et illustrert persongalleri følger dem gjennom boka og
gjør det faglige aktuelt og praksisnært.
Puls Kommunikasjon og samhandling tar sikte på å utvikle elevenes ferdigheter i å kommunisere og
samhandle profesjonelt med mennesker med ulik bakgrunn, alder og livssituasjon. Elevene lærer nyttige
strategier for konflikt-, stress- og krisehåndtering. Boka har også som mål å oppøve elevenes evne til å
reflektere over yrkesetiske dilemma og egne relasjonsferdigheter i møte med kunder, pasienter, brukere og
pårørende.
Læreboka har ordforklaringer, begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og dybdelæring.
D-bok er Fagbokforlagets digitale utgave av papirboka. Funksjoner i d-bok: innlest talemarkering av tekst
og egne notaterordbok oversatt til over 20 ulike språk
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Dette læreverket dekker den nye læreplanen for Vg2 helseservicefag etter fagfornyelsen.Serien består av
en tverrfaglig nettressurs og tre lærebøker som følger programfagene:Yrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandlingHelse- og sykdomslære
I lærebøkene møter elevene lettlest og ryddige verk. Et illustrert persongalleri følger dem gjennom boka og
gjør det faglige aktuelt og praksisnært.
Puls Kommunikasjon og samhandling tar sikte på å utvikle elevenes ferdigheter i å kommunisere og
samhandle profesjonelt med mennesker med ulik bakgrunn, alder og livssituasjon. Elevene lærer nyttige
strategier for konflikt-, stress- og krisehåndtering. Boka har også som mål å oppøve elevenes evne til å
reflektere over yrkesetiske dilemma og egne relasjonsferdigheter i møte med kunder, pasienter, brukere og
pårørende.
Læreboka har ordforklaringer, begrepsregister, oppsummeringer og et bredt utvalg av oppgaver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og dybdelæring.
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Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for vg2 helseservicefag etter fagfornyinga.
Serien består av ein tverrfagleg nettressurs og tre lærebøker som følgjer programfaga:Yrkesliv i
helseservicefagKommunikasjon og samhandlingHelse- og sjukdomslæreI bøkene møter elevane eit ryddig
og lettlese læreverk. Illustrerte casar med situasjonar frå yrkeslivet gjer sluttkompetansen og
yrkesidentiteten deira tydeleg.
Puls Yrkesliv i helseservicefag lèt elevane bli godt kjende med helseserviceyrka, sentralt regelverk for
helsepersonell, yrkesetikk og krav og forventingar i arbeidslivet. Administrative oppgåver og bruk av
digitale ressursar og helsetenester har blitt vigd stor merksemd. Læreboka gir også viktig kompetanse i
praktisk smittevern, miljøbevisst forbruk og fysisk og psykisk førstehjelp.
Læreboka har ordforklaringar, omgrepsregister, oppsummeringar og et breitt utval av oppgåver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og djupnelæring.
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Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for vg2 helseservicefag etter fagfornyinga.
Serien består av ein tverrfagleg nettressurs og tre lærebøker som følgjer programfaga:Helse og
sjukdomKommunikasjon og samhandlingYrkesliv i helseservicefag
I lærebøkene møter elevane eit ryddig og lettlese verk. Illustrerte casar med situasjonar frå yrkeslivet gjer
sluttkompetansen og yrkesidentiteten deira tydeleg.
Puls Helse og sjukdom gir kunnskap om folkehelse, livsmeistring og samanhengane mellom helse, livsstil,
fysisk aktivitet og kosthald. Elevane får god kjennskap til infeksjonar, smittsame sjukdommar, allergiske
reaksjonar, forgiftingar og førebyggjande og behandlande tiltak. Elevane lærer òg om svangerskapet,
fordøyingssystemet og immunforsvaret, i tillegg til legemiddelbruk.
Læreboka har ordforklaringar, omgrepsregister, oppsummeringar og eit breitt utval av oppgåver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og djupnelæring.
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Dette læreverket dekkjer den nye læreplanen for vg2 helseservicefag etter fagfornyinga.
Serien består av ein tverrfagleg nettressurs og tre lærebøker som følgjer programfaga:Helse og
sjukdomKommunikasjon og samhandlingYrkesliv i helseservicefag
I lærebøkene møter elevane eit ryddig og lettlese verk. Illustrerte casar med situasjonar frå yrkeslivet gjer
sluttkompetansen og yrkesidentiteten deira tydeleg.
Puls Helse og sjukdom gir kunnskap om folkehelse, livsmeistring og samanhengane mellom helse, livsstil,
fysisk aktivitet og kosthald. Elevane får god kjennskap til infeksjonar, smittsamesjukdommar, allergiske
reaksjonar, forgiftingar og førebyggjande og behandlande tiltak. Elevane lærer òg om svangerskapet,
fordøyingssystemet og immunforsvaret, i tillegg til legemiddelbruk.
Læreboka har ordforklaringar, omgrepsregister, oppsummeringar og eit breitt utval av oppgåver som
stimulerer til aktivitet, drøfting i fellesskap og djupnelæring.
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