
Konsulterna : Kampen om Karolinska
Ladda ner boken PDF

Lisa Röstlund, Anna Gustafsson

Konsulterna : Kampen om Karolinska boken PDF

NOMINERADE TILL STORA JOURNALISTPRISET & GULDSPADENKonsulterna är berättelsen om hur
ett nytt oprövat vårdkoncept -- värdebaserad vård -- infördes på Sveriges största universitetssjukhus, med
hjälp av bolaget Boston Consulting Group. Trots enorma protester från sjukhusets anställda.Värdebaserad
vård, lovar BCG, ska revolutionera hela sjukvården och göra Karolinska till en världsomtalad pionjär. Men
efter en rad avslöjanden om enorma fakturabelopp och misstänkta intressekonflikter avslutar sjukhuset

samarbetet med konsulterna. Karolinska tvingas hantera hål i budgeten, massflykt av anställda och patienter
som dör i växande operationsköer.När journalisterna Anna Gustafsson och Lisa Röstlund börjar nysta i
trådarna kring konsultbolaget visar det sig snart att även andra värden än svenska patienters står på spel.
Intressena i värdebaserad vård sträcker sig långt bortom landets gränser och in i såväl läkemedelsindustrin

som forskarvärlden.

Köp boken Konsulterna Kampen om Karolinska av Lisa Röstlund Anna Gustafsson ISBN 71912 hos Adlibris.
ISBN 9189061217 9789189061217.

Konsulterna

I Konsulterna Kampen om Karolinska avslöjas hur makthavare på alla nivåer förförs av konsulternas. Läs mer
Beräknad leveranstid 37 . Värdebaserad vård lovar BCG ska revolutionera hela sjukvården och göra

Karolinska till en världsomtalad pionjär. Skickas senast imorgon. Den kan läsas av egentligen. Konsulterna
kampen om Karolinska 0 Skriv en recension Bok Anna Gustafsson Lisa Röstlund 59 kr Lägg i varukorgen
Tryggt köp Handla säkert på CDON. DNjournalisterna Anna Gustafsson och Lisa Röstlund har ägnat de
senaste åren åt att förstå vad det var som gick snett. kampen om Karolinska av Anna Gustafsson Lisa
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Röstlund Emedia 2019 Svenska För vuxna NOMINERADE TILL STORA JOURNALISTPRISET
GULDSPADEN Konsulterna är berättelsen om hur ett nytt oprövat vårdkoncept värdebaserad vård infördes på
Sveriges största universitetssjukhus med hjälp av bolaget Boston Consulting Group. Läs Konsulterna kampen
om Karolinska Gratis av Anna Gustafsson Lisa Röstlund Finns som Ljudbok Ebok. Konsulterna kampen om

Karolinska. Författarafton Konsulterna Kampen om Karolinska av Lisa Röstlund Anna Gustafsson.
Seminarium Konsulterna kampen om Karolinska 21 21 Arenagruppen Barnhusgatan 4 Stockholm

Välkommen på seminarium med Anna Gustafsson och Lisa Röstlund Journalisterna Anna.
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