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Lægens roller Hent PDF Forlaget skriver: Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller har i høj grad
præget opfattelsen af, hvad en professionel læge skal kunne i Danmark. Men hvordan træner man de
forskellige lægeroller som studerende? Og hvilke elementer er vigtige i overgangen til lægerollen?

"Lægens roller" giver både et overblik over og en guide til, hvordan man som studerende, yngre læge eller
underviser arbejder målrettet med lægefaglig professionalisme. Bogen er ideel som lærebog i

professionskurser ved medicinstudiet i København, Aarhus, Odense og Aalborg,men vil også være nyttig for
nyuddannede læger, som ønsker at genopfriske viden og færdigheder indenfor f.eks. lovgivning,

kommunikationsredskaber, ledelse og forskning.
Bogen har fokus på rollerne som professionel, sundhedsfremmer, kommunikator, leder, samarbejder og
akademiker, der støtter og supplerer rollen som medicinsk ekspert. I én bog får du en samlet guide til de
vigtigste elementer i lægelig professionalisme. Derudover er bogen velegnet som inspirationskilde i

forbindelse med jobstart og karrierevalg.
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