
Det Syge Væsen – Hvordan det kan heldbredes
Hent bøger PDF

Jes Olesen

Det Syge Væsen – Hvordan det kan heldbredes Jes Olesen Hent PDF Forlaget skriver: Det Danske
hospitalsvæsen har oplevet en historisk nedtur gennem de sidste 25 år. Det skyldes, at det er blevet ledet af

personer, som ikke ved noget om, hvordan man stiller en diagnose eller behandler en patient, nemlig
politikere og administrativt uddannede personer. Der findes ingen lande, hvor en læge kan se så få patienter
per dag som i Danmark og oveni denne ineffektivitet er også kvaliteten af diagnose og behandling faldet. Der
skal en helt ny ledelses filosofi til for at kurere det syge sygehusvæsen. Stop for New public Management,
stop for masser af irrelevante påtvungne aktiviteter, bedre IT, lægerne tilbage i førersædet, slut med delt
ledelse og fokus på kerneydelserne: Diagnose og behandling. Denne bog giver en sønderlemmende kritik

men også et helt katalog af løsninger

 

Forlaget skriver: Det Danske hospitalsvæsen har oplevet en historisk
nedtur gennem de sidste 25 år. Det skyldes, at det er blevet ledet af
personer, som ikke ved noget om, hvordan man stiller en diagnose
eller behandler en patient, nemlig politikere og administrativt

uddannede personer. Der findes ingen lande, hvor en læge kan se så
få patienter per dag som i Danmark og oveni denne ineffektivitet er
også kvaliteten af diagnose og behandling faldet. Der skal en helt ny
ledelses filosofi til for at kurere det syge sygehusvæsen. Stop for
New public Management, stop for masser af irrelevante påtvungne
aktiviteter, bedre IT, lægerne tilbage i førersædet, slut med delt

ledelse og fokus på kerneydelserne: Diagnose og behandling. Denne
bog giver en sønderlemmende kritik men også et helt katalog af

løsninger

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Det Syge Væsen – Hvordan det kan heldbredes&s=dkbooks

