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Patientperspektivet Hent PDF Forlaget skriver: Patientperspektivet stiller skarpt på patienten. Ambitionen er
at vise, hvordan man kan indfange patientens perspektiv, og hvordan indsigt i dette område kan bidrage med
værdifuld viden inden for klinisk sygepleje og i videnskabelige undersøgelser. Bogen er forskningsbaseret, og
målgruppen er studerende, undervisere og vejledere inden for sygeplejerskeuddannelsen. Den vil være en god
gennemgående reference, både på bachelor- og kandidatniveau, og studerende på sygeplejefaglige efter- og
videreuddannelser kan også have gavn af den. Det samme gælder studerende på andre uddannelser, hvor man

arbejder med patientbegrebet.

Patientperspektivet er opdelt i en teoretisk og en empirisk del, hvilket afspejler sammenhængen mellem teori
og praksis. Første del præsenterer det erkendelsesteoretiske grundlag, metode og patientperspektivets status i

evidensbaseret praksis og inden for sygeplejeteori. Anden del viser, hvordan patientens perspektiv er et
centralt tema i flere danske forskningsprojekter, som alle tager afsæt i de oplevelser, patienter beskriver i

forbindelse med pleje og behandling.

Som et fast element er kapitlerne forsynet med nøglebegreber og definitioner. Der er også studiespørgsmål,
som ansporer til fordybelse og repetition. De kapitler, som præsenterer konkrete forskningsprojekter, er som

noget nyt suppleret med cases og fortællinger til inspiration for øvelser, opgaver eller større projekter. 

 

Forlaget skriver: Patientperspektivet stiller skarpt på patienten.
Ambitionen er at vise, hvordan man kan indfange patientens
perspektiv, og hvordan indsigt i dette område kan bidrage med
værdifuld viden inden for klinisk sygepleje og i videnskabelige
undersøgelser. Bogen er forskningsbaseret, og målgruppen er

studerende, undervisere og vejledere inden for
sygeplejerskeuddannelsen. Den vil være en god gennemgående
reference, både på bachelor- og kandidatniveau, og studerende på
sygeplejefaglige efter- og videreuddannelser kan også have gavn af
den. Det samme gælder studerende på andre uddannelser, hvor man

arbejder med patientbegrebet.

Patientperspektivet er opdelt i en teoretisk og en empirisk del,
hvilket afspejler sammenhængen mellem teori og praksis. Første del

præsenterer det erkendelsesteoretiske grundlag, metode og
patientperspektivets status i evidensbaseret praksis og inden for

sygeplejeteori. Anden del viser, hvordan patientens perspektiv er et
centralt tema i flere danske forskningsprojekter, som alle tager afsæt

i de oplevelser, patienter beskriver i forbindelse med pleje og
behandling.

Som et fast element er kapitlerne forsynet med nøglebegreber og
definitioner. Der er også studiespørgsmål, som ansporer til

fordybelse og repetition. De kapitler, som præsenterer konkrete
forskningsprojekter, er som noget nyt suppleret med cases og



fortællinger til inspiration for øvelser, opgaver eller større projekter. 
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