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Ny bok om medisinsk kommunikasjon.
Legens kommunikasjon med pasienter er et tema som engasjerer, mye fordi mange har blandede erfaringer
med dette. Dagens pasienter har også helt andre forventninger til hvordan de møtes og behandles enn for
40?50 år siden. Lovverket er endret i tråd med dette: I dag skal pasienter være godt informert, og de skal tas
med på råd i beslutninger om diagnostikk og behandling.
De siste tjue årene har brakt mye ny kunnskap om lege?pasient-kommunikasjon. Fordi slik kommunikasjon
dreier seg om et knippe av ferdigheter som må trenes systematisk og regelmessig, er vi kommet til at leger og
medisinstudenter egentlig ikke trenger en tradisjonell, teoritung bok. Vi har derfor laget en håndbok med
mange korte tekster, rikelig krydret med eksempler og bygget over en oversiktlig lest. Boka kan første gang
gjerne leses fra perm til perm, men vi anbefaler at leseren deretter plukker ut enkeltferdigheter og trener på
dem enkeltvis.
Vi leverer skreddersydde avfallsløsninger tilpasset akkurat ditt behov og din hverdag. Gjennom besøk eller
samtaler gjør vi en analyse for å finne ditt behov og. Rantex AS leverer skreddersydde industritekstiler,
presenninger og lærvarer. Vårt mål er alltid å være en ledende kompetansebedrift på tekniske- og. Noen
ganger trenger drømmer og ønsker et sted å lande for å kunne bli til planer som lar seg gjennomføre. Vi har

innredet våre lokaler for å kunne gi deg ideer. Siden innholder informasjon om lamazemetoden, lamazekurs,
kursdatoer, kursinnhold, samarbeidspartnere, kontaktinformasjon og informasjon om kursleder. Lamaze
metoden. Tilbyr endringsarbeid, selvutvikling og muligheter gjennom psykoterapi, kommunikasjonstrening og
selvutvikling i grupper. Tilbyr skreddersydde kurs til bedrifter og. Kvalitet og ærlighet. Vi i Early Media er en
Sertifisert Google-Partner og vi tar forpliktelsene som følger med dette på alvor. Gjennom samtaler med en av
våre. AF Offshore Decom kan tilby studier for alle typer fjerningsoppdrag offshore både i Europa og resten av
verden. Vi har unik kompetanse og solid erfaring å dele med. Bli kvitt angsten på fire dager INNSIKT: Nei,
det er ikke tull og fanteri - en ny behandlingsmetode gjør at du faktisk kan bli kvitt angst og. ATV Stavanger
ble etablert i 2008. Fra 2008 til 2016 har vi inngått avtaler om drift av behandling og oppfølgingstilbud til
familier med voldsproblematikk som har.
Stiftelsen Fyrlykta tilbyr tiltak innen barnevern : Forsterket fosterhjem; Beredskapshjem; Vertsfamilier for
foreldre med barn; Bofellesskap; Ambulante, forebyggende.

