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Folkesundhed Hent PDF Forlaget skriver: Folkesundhed – bag om intentioner og strategier stiller skarpt på
de eksisterende sundhedsforståelser i Danmark samt de rammer, tiltag og inventioner, som aktuelt udspiller

sig med sigte på at styrke folkesundheden.

Bogens hovedsigte er danne at grundlag for og inspiration til nuancerede og kritiske refleksioner over de
aktuelle folkesundhedspraksisser og -strategier. Bogen belyser bl.a. medicinske, sundhedspolitiske,

sociologiske, juridiske og miljømæssige perspektiver og initiativer, som har betydning for befolkningens
sundhed.

Bogen fremstår i to dele: ”De politiske strategier og samfundsmæssige strukturer for befolkningens sundhed”
og ”Sundhedsforståelser og selvteknologier – borgernes møde med den biomedicinske rationalitet”.
Kapitlerne er alle skrevet af forfattere, som har specialiseret sig og/eller forsker i folkesundhed ud fra

forskellige fagligheder, og bogen bidrager hermed også med at præsentere mange forskellige
forskningstraditioner og -metoder

Bogen henvender sig primært til studerende på sundhedsprofessionsbacheloruddannelserne, men den er lige
så relevant for bachelor-, kandidat- og masterstuderende inden for sundhedssociologi, folkesundhed, medicin

og andre relaterede studier.

 

Forlaget skriver: Folkesundhed – bag om intentioner og strategier
stiller skarpt på de eksisterende sundhedsforståelser i Danmark samt
de rammer, tiltag og inventioner, som aktuelt udspiller sig med sigte

på at styrke folkesundheden.

Bogens hovedsigte er danne at grundlag for og inspiration til
nuancerede og kritiske refleksioner over de aktuelle

folkesundhedspraksisser og -strategier. Bogen belyser bl.a.
medicinske, sundhedspolitiske, sociologiske, juridiske og

miljømæssige perspektiver og initiativer, som har betydning for
befolkningens sundhed.

Bogen fremstår i to dele: ”De politiske strategier og
samfundsmæssige strukturer for befolkningens sundhed” og

”Sundhedsforståelser og selvteknologier – borgernes møde med den
biomedicinske rationalitet”. Kapitlerne er alle skrevet af forfattere,
som har specialiseret sig og/eller forsker i folkesundhed ud fra
forskellige fagligheder, og bogen bidrager hermed også med at
præsentere mange forskellige forskningstraditioner og -metoder

Bogen henvender sig primært til studerende på
sundhedsprofessionsbacheloruddannelserne, men den er lige så
relevant for bachelor-, kandidat- og masterstuderende inden for
sundhedssociologi, folkesundhed, medicin og andre relaterede

studier.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Folkesundhed&s=dkbooks

