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Det nære sundhedsvæsen - perspektiver på samfundsudvikling og møder mellem mennesker kaster et
analytisk, reflekterende lys over en voksende del af sundhedsvæsenet.

 

Bogen falder i to dele. Den første del omhandler de historiske og samfundsmæssige rammer, som det nære
sundhedsvæsen fungerer indenfor. Anden del sætter fokus på møder mellem professionelle og mennesker,
som modtager hjælp og støtte i forskellige former i denne del af sundhedsvæsenet, herunder børn og unge,

psykisk sårbare, kronisk syge og ældre.

 

Bogen indeholder 22 kalejdoskopiske kapitler med nedslag på det nære sundhedsvæsen, og alle kapitler er
skrevet af skandinaviske eksperter inden for de pågældende temaer.

 

Bogen søger at favne det nære sundhedsvæsen bredt, hvor de enkelte kapitler samtidigt graver sig dybt ned i
de forskellige temaer i forsøget på at løfte nye forståelser frem.

 

Bogen henvender sig til et bredt spekter af professionelle såsom sygeplejersker, sundhedsplejersker,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialpædagoger, socialrådgivere samt til studerende og undervisere på
bachelor- og diplomniveau i sundhedsfaglige og socialpædagogiske uddannelser og til andre med særlig

interesse for sundhedsvæsenet.
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