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filosofiske grunnlag. Den viser hvordan praktisk og konkret omtanke for syke har vokst fram i den vestlige
kulturkrets og nedfelt seg i sykepleiens verdigrunnlag og etiske prinsipper. Samtidig gir boken en oversiktlig
innføring i de viktigste etiske begrepene, teoriene og prinsippene som sykepleiefaget, medisinfaget og andre
helsefag bygger på. Sentrale etiske problemstillinger i klinisk sykepleie blir presentert og diskutert. I tillegg
inneholder boken relevante studiespørsmål og forslag til litteratur for videre studier i sykepleieetikk. Boken

er særlig beregnet på bachelorstudiet i sykepleie, men er også aktuell for andre helsefagutdanninger,
masterstudier og videreutdanninger i sykepleie og for sykepleiere og annet helsepersonell som er interessert i

etikk. I denne 2. utgaven av boken er særlig spørsmål om prioritering av helse- og omsorgstjenester
grundigere behandlet, og aktuelle nye lovtekster og utredninger er presentert.
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