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Filosofi & sygepleje Jacob Birkler Hent PDF Bogen synliggør filosofiens relation til sygepleje. Pointen er, at
filosofi ikke er et fag, der blot skal læres, men et redskab, der skal bruges i sygepleje. Læseren får mulighed
for at forholde sig til sygepleje på en reflekterende og perspektiverende måde. At inddrage et filosofisk
perspektiv kan samtidig være en måde at vurdere sygepleje på, hvor målet ikke blot er en forbedret

sygeplejepraksis, men også en synlig fagidentitet. Filosofi & Sygepleje er hovedsageligt tænkt som en
lærebog i faget filosofi og etik i sygeplejeuddannelsen, men sygeplejersker, der ønsker at reflektere over

problemstillinger fra deres kliniske praksis, vil også kunne få udbytte af at læse bogen. Forfatteren gennemgår
alle de grundlæggende etiske teorier og centrale problemområder, som knytter sig til sygepleje. Desuden

fremlægges og diskuteres de væsentligste filosofiske spørgsmål, som indgår i sygeplejerskens
funktionsområder fx: Patientens erkendelse og forståelse; Patientens livsverden; Sundheds- og

sygdomsbegreber; Identitet; Det gode liv og livskvalitet; Forholdet mellem krop og bevidsthed; Menneskesyn
i praksis; Autonomi; Eksistens; Forholdet mellem teori og praksis og Værdier i sygeplejen. Forfatteren, Jacob
Birkler, er cand. mag. i filosofi og psykologi fra Aarhus Universitet. Underviser i fagene videnskabsteori og
forskningsmetodologi, filosofi og etik samt psykologi på Ribe Amts Sygeplejeskole. Er desuden ekstern

lektor ved Københavns Universitet i forbindelse med undervisning i Examen Philosophicum for
sygeplejersker.
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