Systrar att hyra
Utgivningsdatum:

2015-02-16

Kategori:

Historisk skönlitteratur

Författare:

Kerstin Segesten

Förlag:

Tre Böcker Förlag

ISBN:

9789170297557

Upplaga:

1

Antal sidor:

112

Systrar att hyra.pdf
Systrar att hyra.epub

Det är tidigt 1900-tal. Fem unga sjuksköterskor träffas under ett samkväm ordnat av den sjuksköterskebyrå de
är anslutna till. Byråerna var den tidens bemanningsföretag. De förmedlade sjuksköterskor till välbeställda
privatpersoner för vård i hemmet, men också till kommuner i samband med epidemier och liknande, till
kyrkan för att vårda i något ömmande fall eller till någon sjukvårdsinrättning som behövde en vikarie. De
förmedlade också fasta tjänster. De fem blir goda vänner och beslutar att berätta för varandra om olika
uppdrag de haft, men också om sig själva och om livet som byråsjuksköterska. I boken är alla personer fiktiva
men har skapats utifrån verkliga förebilder. Alla tjänsteuppdrag är faktiska, hämtade från utskrivna intervjuer
och annat arkivmaterial. De har bearbetats och kompletterats med tidsmarkörer och medicinska fakta. Boken
avslutas med en faktadel som hjälper oss att förstå den tid och den värld som var de fem sjuksköterskornas.
Kerstin Segesten är leg.sjuksköterska, filosofie doktor och pensionerad professor i vårdvetenskap.
Hon har 40 års erfarenhet som författare av läroböcker, annan facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Förra
året debuterade hon med en roman som bygger på hennes mormors historia - "Vår herre odlar inte potatis" berättelsen om Mathilda". Nu skriver hon om sjuksköterskor i svunnen tid.

Emblem: … Spotify blir intressant för reklambyråer Spotify har nyligen informerat via deras blogg att det
skall låta varumärken sponsra deras populära spellistor.
Ordenssällskap införda i Sverige 1900-1924 Fraternal Orders Introduced in Sweden 1900-1924 1903 Svarta
Örns Orden (SÖO). H-n Orden (Sällskapet Hjälpsamheten). Hur gör man egentligen för att ändra namn på
flygbiljetten. Skickas ut en gång i månaden. Här kommer min cityguide på saker att göra i Lissabon.
Hej. Tre sovrum med sex sovplatser, rymligt vardagsrum, kök med matplats samt badrum med dusch. Tre
sovrum med sex sovplatser, rymligt vardagsrum, kök med matplats samt badrum med dusch. H-n Orden
(Sällskapet Hjälpsamheten).
Trött på att bara läsa sexnoveller. Kostar det pengar. Övervåningen ca 85 kvm.
En bra inledning för att … Konstprojektet handlar om att
uppma
̈
rksamma och
underso
̈
ka den kunskap som
kra
̈
vs
fo
̈
r att skapa
kla
̈
der. Förra året hade min man ordnat överdådigt fint, hyrt ett turkiskt bad, åt gott och gick på festival.
Önskar stuga att hyra under längre tid. Det skall noteras att de äldsta filmerna inte är spelfilmer i egentlig
mening. Önskar stuga att hyra under längre tid. Vår klara sol går åter upp och lyser på vårt land.

