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Ve og velfærd Kurt Jacobsen Hent PDF Forlaget skriver: "Ve og velfærd" er den eneste samlede fremstilling
af lægevidenskabens og det danske sundhedsvæsens historie gennem 200 år og fortæller om udviklingen fra
den moderne lægevidenskabs spæde start til nutidens højteknologiske sundhedsvæsen.Denne reviderede

udgave indeholder bl.a. tre nye kapitler om de seneste 10 års afgørende forandringer af det danske
sundhedsvæsen med opførelsen af supersygehuse, indførelse af kræftpakker og udvikling af banebrydende

nye behandlingsformer.

Bogen udkom første gang i 2007, hvor den blev rost af anmelderne og nomineret som årets historiske bog. 
Med sit fokus på sundhedsvæsenets betydning for det danske velfærdssamfund er bogen også et indlæg i

debatten om, hvilket sundhedsvæsen vi vil have i Danmark – og hvem der skal betale.

Om forfatterne:
 Kurt Jacobsen er dr.phil. og professor i historie ved Copenhagen Business School. Foruden sin

doktorafhandling om stifteren af SF, Aksel Larsen, har han bl.a. skrevet en række værker om store danske
virksomheder, senest "Lundbeck" (2015) og "Haldor Topsøe" (2015). I 2011 udgav han Velfærdens pris om
arbejdsmiljø og arbejdsmedicin i Danmark gennem 150 år, og han er medforfatter på bogen "CBS gennem
100 år" (2017). Klaus larsen er journalist ved Ugeskrift for Læger, foredragsholder og forfatter til en række

medicinhistoriske bøger: "Dødens Teater" (2012) om den førmoderne medicin, "Smitstof" (2014) om
medicinens moderne gennembrud i 1800-tallet og senest "Den blege rytter" (2017) om den sorte død og de

store epidemiers betydning for Europas udvikling.
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