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Læge og leder Steen Friberg Nielsen Hent PDF Læge og leder er en bog, der er tænkt som en hjælp til de
yngre læger, der står foran uddannelsen til speciallæge, og som gennem obligatoriske kurser forventes at

tilegne sig en række ikke-kliniske kompetencer. Ledelse er aktuel i lægeverdenen af mange grunde, først og
fremmest fordi sundhedsvæsenet er meget komplekst, og fordi det er nødvendigt at tænke ledelse ind i de
enkelte patientforløb. At tage imod en patient i skadestuen er en ledelsesmæssig opgave og et tilsvarende

ansvar, som omfatter samarbejde med andre personalegrupper og patientens egen læge. En væsentlig faktor i
sundhedsvæsenet er økonomien, og det er en stor ledelsesmæssig opgave, at midlerne udnyttes bedst muligt
til fordel for patienterne og samfundet. Kapitlerne er skrevet af erfarne ledere i sundhedsvæsenet og er inddelt

i fire grupper: Ledelse i hverdagen, på afdelingen, sygehuset og i organisationen, Sundhedsvæsenet som
system. Hierarki, videreuddannelse og økonomi, Jura, ansvar og patientens sikkerhed, ledelse og læge, læge

og leder.
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