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Sundhedsvæsenet styres og indrettes meget forskelligt fra land til land. Denne bog fremlægger nogle centrale
modeller, begreber og teorier, som kan anvendes til at beskrive, forstå og vurdere sundhedsvæsenet og dets
indsats. Der gøres rede for de fremherskende sundhedspolitiske temaer, for de gængse styringsredskaber, og
for de mest anvendte sundhedsøkonomiske metoder. Hovedelementerne i de mange sundhedsreformer, som
præger sundhedsvæsenet internationalt såvel som i Danmark, præsenteres, og bogen indeholder en deltaljeret
gennemgang af det danske sundhedsvæsen år 2015 med beskrivelse af strukturer, personale og aktiviteter.
Forfatterne repræsenterer forskellige faglige kompetencer, som hver bidrager med sit perspektiv på
sundhedsvæsenet og dets mange aspekter. Bogens målgruppe er lægestuderende og
folkesundhedsvidenskabsstuderende samt studerende på de mange andre uddannelser med relation til
sundhedsvæsenet. Også læger, sygeplejersker, andre sundhedsprofessioner, administratorer og politikere kan
have glæde af bogen, som også er velegnet som opslagsbog. Bogens redaktører: Signild Vallgårda er
cand.mag. (historie), dr.med. professor ved Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for
Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Allan Krasnik er cand. med., speciallæge i
samfundsmedicin, Master of Public Health, ph.d., professor ved afdeling for Sundhedstjenesteforskning,
Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Læs om Sundhedsvæsen og sundhedspolitik i kategorien Medicin/sundhed/sygdom med ISBN nr.
Sundhedspolitik - Sund Sammen. 12 Mellem jul og nytår inkl. dk’s Find behandler og Lægehåndbogen til din
mobile enhed. Ny formand for regionen vil påvirke den nationale sundhedspolitik. og dermed udviklingen af
det danske sundhedsvæsen, som Danske Regioner og flere. giver dig mulighed for at hente sundhed.
Kjeldgaard Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Sundhedsafdelingen Sundhed og
Bæredygtig Udvikling Det nære sundhedsvæsen Sygehus Almen Praksis Kommune Det nære sundhedsvæsen
Sundhed og Bæredygtig Udvikling Sundhed og Bæredygtig Udvikling Det nære sundhedsvæsen ønskværdigt.
Sundhedsvæsen; Pressemateriale.
SUNDHEDSPOLITIK 2015 - 2018. Sundhedsvæsenet styres og indrettes meget forskelligt fra land til land.
Det nære sundhedsvæsen. den 24. Her finder du de seneste artikler om sundhedspolitik på information.
foredragsholder og underviser 3,006 views. Det danske sundhedsvæsen har til opgave at sørge for god,. Det
giver nye Det danske sundhedsvæsen er afsender på en række apps, der bl. Hjælp til formater
Lydbogsformater MP3.
03. Bogs ISBN er 9788762809284, køb den her Dette er en i-bog, en digital udgave af den trykte bog,
suppleret med digitale værktøjer som fx oplæsning, søge- og notefunktion. Holdningerne er: • Sundhed er
mere end frihed for sygdom.

