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MEDICINSK RÄTT, 2020, - ETT BOK- OCH LÄSTIPS
Medicinsk rätt, 2020, är enligt förlaget främst en lärobok för blivande jurister. Jag anser dock
att boken är absolut även användbar för praktiserande jurister och andra arbetsgrupper som
behöver en inkörsport om hur sjukvården är reglerad. Inte minst utifrån ett patientperspektiv.
Boken är därför också lämplig för varje person som berörs av sjukvården, som patient eller
som anhörig till en person som behöver anlita sjukvården.

Inom disciplinen juridik är den medicinska rätten ett
smalt ämne. Personer som berörs av ämnet är dock
omfattande. Reglerna inom sjukvården påverkar
personer som är sjuka men också i andra fall när vi
behöver anlita hälsovården. Därför finns det också i
allmänhet ett stort behov av att ha eller kunna ta till
sig kunskaper inom detta område. I boken Medicinsk
rätt, 2020, lämnas baskunskaper i detta ämne.

Redaktörer för boken är Kavot Zillén, Titti Mattsson och Santa Slokenberga och
boken ges ut av Norstedts Juridik.
Det medicinska området är stort och den juridiska delen berör många
arbetsgrupper inom sjukvården. Den juridiska delen har stor betydelse även
för den som behöver anlita sjukvården som patient. Behovet av att kunna ta
till sig kunskaper i detta ämne ska inte underskattas.
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I boken, Medicinsk rätt, 2020, får du baskunskaper i vissa kärnområden. De är
bland annat följande.
• Hälso- och sjukvårdens rättsliga ansvar och patientens ställning.
• Hälso- och sjukvårdssekretess.
• Psykiatrisk tvångsvård.
• Organdonation.
• Läkemedelsrätt.
Boken rekommenderas för den som ska studera ämnet men även till praktiskt
verksamma jurister och inte minst till gemene man. Till den person som redan
är patient eller som framdeles, på något sätt, kommer att beröras av
sjukvården.
Det finns flera artiklar om patienträtt hos Juristguiden; du finner dem genom
att ange patienträtt i sökmenyn.
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