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Med denne lærebog, LIVSANSKUELSER - FILOSOFI, ETIK OG RELIGION foreligger for første gang en
grundbog i livsanskuelser, der kan benyttes ved sundhedsuddannelserne i Danmark. Med sundhedspersonale
tænkes især på plejepersonale og læger, men også på psykologer og præster såvel som andre grupper med

tilknytning til sundhedssektoren.

Begrebet livsanskuelser anvendes om menneskets tænkning angående dets eksistens, dets livsvilkår og
vedrørende alt det, der er større end mennesker, dvs. naturen og Gud.

Sundhedsfaglige professionelle befinder sig næsten daglig i situationer, der kræver etiske overvejelser. Bogen
vil give den enkelte et godt grundlag for at kunne tage stilling og forholde sig til en sundhedsfaglig

problemstilling, som implicerer filosofiske, etiske og religiøse aspekter i patientens livsopfattelse. Der stilles
bl.a. skarpt på patienters kriser og etiske dilemmaer, ligesom det lidende menneske behandles indgående.

Disse problemstillinger løses bedst i nærvær og samtale mellem sundhedspersonale, patient og pårørende. Det
handler om omsorgsfuld kommunikation, hvor sundhedsprofessionelle lægger kortene på bordet på en

nænsom måde. Kort sagt sættes der fokus på patientens livsanskuelser, eksistentielle såvel som religiøse, i
forbindelse med behandling på hospital eller i almen praksis.

Bogen er holdt i en nøgtern, objektiv stil og vil kunne læses af de fleste uden særlige forkundskaber. Der er
lagt vægt på let tilgængelig formidling af stoffet med mange praktiske eksempler og cases.
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