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Etik i ældreplejen handler om den måde, vi plejer og behandler vores ældre medborgere. Hvordan ser vi ældre,
og hvordan møder vi ældre på en værdig måde? Bogen kortlægger de mange etiske spørgsmål og dilemmaer i
ældreplejen, og den viser, hvordan studerende og sundhedsprofessionelle på forskellig vis kan håndtere de
vanskelige situationer. Bogen er skrevet til studerende og fagprofessionelle, der arbejder i omsorgsfagene, og
som hver dag møder ældre i den primære og sekundære sundhedssektor. Med afsæt i talrige eksempler
gennemgås, hvornår etikken bliver synlig, og hvordan man kan navigere i de etiske dilemmaer.
Etik i ældreplejen udfolder, hvordan livet skal leves hele livet, og hvordan sundhedsprofessionelle bør give
rum og rammer til dette. Det er centralt, at den ældre bliver mødt som et menneske og aldrig blot som en
opgave.
Bogen beskriver desuden en lang række etiske dilemmaer knyttet til eksempelvis demens, velfærdsteknologi
og udsigtsløs behandling. Afslutningsvis gives der bud på, hvordan der på en værdig måde kan prioriteres i
ældreplejen. Jacob Birkler. Filosof og klinisk etiker, ph.d. i medicinsk etik.
Formand for Det Etiske Råd (2010-2016).

Forfatter til en lang række bøger og artikler om filosofi og etik i sundhedsvæsenet.
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