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Patienten som partner Erik Riiskjær Hent PDF Forlaget skriver: Patientinddragelse og partnerskab giver bedre
patientoplevelser, større patientsikkerhed, bedre faglige resultater og færre omkostninger. Alligevel beretter
patienter og sundhedsprofessionelle om, at inddragelse kun sker i begrænset omfang. - Et paradoks, der

kalder på et svar.

Denne bog går på jagt efter de mekanismer, der kan modarbejde, at patienterne inddrages i deres behandling
som mennesker med individuelle behov. Den retter opmærksomheden mod de udefrakommende
organisationsideer, der former sundhedsvæsenets hverdag. Den præsenterer en distinktion mellem
´idealpatienter´ og ´de andre´ og konstaterer, at det ikke er alle patienter, der passer lige godt med

sundhedsvæsenets mange ideer. Bogen tager patientens perspektiv og er sprængfyldt med eksempler på, at
partnerskabet trædes under fode af hensyn til andre ideer. Den ser på organisationsideer, der udspringer af fire
rationaler: offentlig styringslogik, markedslogik, lægeprofessionslogik og plejelogik. Den henvender sig til
alle med interesse for sundhedsvæsenet - ikke mindst til sundhedsprofessionelle, studerende, administratorer i

sundhedsvæsenet og patientforeninger.
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