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BESKRIVNING

Under sin tid som chef har Kjell sett vikten av att mötena inom vården fungerar. Detta gäller lika mycket
mötet med patienten som mötet mellan medarbetare och yrkesgrupper. Attityder och beteenden ska möta
förväntningar och resultera i ett gott möte. För detta krävs ett strukturerat arbete där ledning och
medarbetare tillsammans tar fram värdegrunder och utvecklar den bästa möjliga miljön för att skapa det
bästa bemötandet. Med den nya patientlagen, som trädde i kraft den 1/1 2015, har lagstiftaren understrukit
vikten av patientens delaktighet, därför är det viktigt att alla som arbetar i vården bjuder in till det goda
mötet så att patienten ges möjlighet att sätta sig in i sin situation. För att lyckas med det goda mötet i
vården krävs att ämnet lyfts, vilket är tanken med denna bok.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Besök i vården - Västra Götalandsregionen

Här kan du bläddra i Betydelsefulla möten - Människor som recept. Ingen av oss vet vad som kommer att
hända i morgon eller ens om en sekund.

Docentföreläsning: Möten i vården - från teori till empiri ...

Patientens ställning i vården behöver stärkas. Varje möte är unikt och behöver anpassas efter patientens
behov och förutsättningar. Centralt i varje möte ...

1-Möten i vården : Sällsynta Diagnoser

Som sjuksköterska och fackligt förtroendevald har man flera olika möten inom vården. Dessutom så är
man ibland patient och får se vården från den motsatta sidan.
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