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Sundhed og Jura undersøger de retlige relationer og problemstillinger, der opstår mellem sundhedsvæsenets
aktører. Dette felt spænder over spørgsmål relateret til sundhedsvæsenets opgaver og opgavefordeling,
sundhedspersoners rettigheder og pligter samt patienters rettigheder. Bogen er velegnet som
undervisningsmateriale og/eller opslagsbog for jurister, der arbejder med sundhedsretlige emner, og for
sundhedspersoner med væsentlig interesse i at kende de juridiske rammer, de arbejder under. Indholdsoversigt
ForordDel 1. IntroduktionKapitel 1. Sundhedsretten som juridisk disciplinKapitel 2. Sundhedsrettens
grundprincipper og kilderKapitel 3. Sundhedsvæsenets organisation, opgaver, planlægning og økonomiDel 2.
Patientsikkerhed, kvalitet og læringKapitel 4. AutorisationKapitel 5. Sundhedspersoners rettigheder og
pligterKapitel 6. Tilsyn, kvalitet og læringDel 3. Patienters rettighederKapitel 7. Patientens
selvbestemmelsesretKapitel 8. Anvendelse af tvang og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i
somatikkenKapitel 9. Anvendelse af tvang og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i psykiatrienKapitel 10.
AktindsigtKapitel 11. Fortrolighed og tavshedspligtKapitel 12. Patientens ret til behandlingKapitel 13.
KlageKapitel 14. Erstatning for skader i sundhedsvæsenetDel 4. Særlige emnerKapitel 15.
TransplantationKapitel 16. Reproduktive rettighederKapitel 17. Sundhedsvidenskabelige forsøgKapitel 18.
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a. dk. Vores udgivelsesprogram omfatter bl. NYHED - Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet

offentliggør i dag to eksterne konsulentanalyser af den statslige og regionale styring på. samt beløb og
lovændringer (fra de seneste 3 år). dk finder du Danmarks bedste udvalg af jordogviden job - Opret en
jobagent og lad os finde dit nye jord og viden job. romaner, biografier, historiske værker og lærebøger samt
Kraks Blå Bog.
romaner, biografier, historiske værker og lærebøger samt Kraks Blå Bog. Brug for studiejob. dk er indstillet
pr. behaviorisme, psykologisk teori og forskningsmetode, hvis område er direkte observerbar adfærd — uden
abstrakte mellemled som fx 'bevidsthed' og andre mentale processer.
NYHED - Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet offentliggør i dag to eksterne
konsulentanalyser af den statslige og regionale styring på. medicin. Københavns Universitet tilbyder en lang
række korte, eller længerevarende kurser og uddannelsesprogrammer som du kan følge ved siden af dit
arbejde. Gjellerups udgivelser dækker det juridiske og det erhvervsøkonomiske område og henvender sig til
såvel studerende som praktikere. Find studiejob, fritidsjob, deltidsjob, fuldtidsjob… Gads Forlag har udgivet
kvalitetslitteratur siden 1855. dk og til at støtte markedsføringen af vores services.

