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Dead man talking Gunnar Langemark Hent PDF Forlaget skriver: Dead Man Talking er beretningen om
Gunnar Langemarks kamp mod en dødelig cancer i skjoldbruskkirtlen. Bogen er baseret på dagbogsnotater
via Facebook, hvor han deler sine oplevelser og tanker med sit netværk. De fortæller om små og store sejre,

håb og desillusion og om betydningen af støtten fra familie, netværk og følgere i de sociale medier.

Rod, uvidenhed, fejldiagnosticering, dårlig kommunikation mellem afdelinger og hospitaler samt læger, der
ikke har læst journalen. Kampen for at overleve er stærkt udfordret af et social- og sundhedssystem præget af
bureaukrati, mistro og arrogance. Systemet forventer at styre borgeren og kan ikke rumme, at der stilles krav.

Gunnar Langemark er kontant i kritikken og rejser en række spørgsmål om den måde, velfærdsstaten
behandler landets borgere på, når de er i krise. Et andet centralt element i bogen er Gunnar Langemarks brug
af cannabisolie til at lindre smerter, dæmpe angst og give appetit samt beslutningen om at se stort på loven,

da han i en periode ikke kan se andre muligheder for at redde sit liv.
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spørgsmål om den måde, velfærdsstaten behandler landets borgere
på, når de er i krise. Et andet centralt element i bogen er Gunnar

Langemarks brug af cannabisolie til at lindre smerter, dæmpe angst
og give appetit samt beslutningen om at se stort på loven, da han i en

periode ikke kan se andre muligheder for at redde sit liv.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Dead man talking&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


