Oversigt over undervisning i religion samt sygepleje modul 9:
Sygepleje som kulturmøde:
• Menneskers kulturbestemte livsformer og livsvilkår: Kulturens betydning for
oplevelse af sundhed og sygdom. Kulturtilpasset sygepleje
• Mødet med det andet menneske: Det mellemmenneskelige etiske møde, det fagligt
funderede møde, kulturmødet mellem sygeplejerske og patient, mødet mellem
forskellige livsanskuelser, mødet med mennesket som patient, med mennesket som
genstand for vidensudvikling og med mennesket som kulturelt og biologisk væsen
Religion:
• Menneskers religiøse mangfoldighed: Forskellige hovedreligioner og variationer
indenfor de forskellige religioner
• Religiøse udtryksformer: Ritual, myte, bøn
• Menneskets kulturbestemte livsvilkår og livsformer: Kulturmødet mellem patient og
sygeplejerske
Religion 2 timer
Grundlæggende om religion: Religion, myter, ritualer, bøn mm.
Mål: Fælles begreber om religiøse udtryksformer, Diskussion om religion, kultur
Uddrag af kapitel 1: Religionshistoriske grundbegreber fra Religion og kultur en grundbog,
side 7-15, 19 (fra Ritualer)-23, 25 (fra bøn)-30
http://books.google.dk/books?id=tINk4eqVfqkC&pg=PA7&lpg=PA7&dq=grundbegreber+
religion&source=bl&ots=2RV_KOn1M_&sig=d_9Am7HtPNrI1v4HM053btRjces&hl=da&
ei=2sEITIbuB6WUOPa9xNMP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBk
Q6AEwATgU#v=onepage&q=grundbegreber%20religion&f=false
Religion 2 timer
Kristendom
Mål: Viden om og diskussion af kristendom
Grundlæggende om kristendom:
http://www1.sdu.dk/Hum/TimJensen/Rel/kristendom.html
Religion 3 timer
Islam
Mål: Viden om og diskussion af islam
Helle Lykke Pedersen (2003) Sygepleje til muslimske patienter. Sygeplejersken, 19, s 14ff
Få password til Sygeplejersken ved at gå ind på dette link, klik på ”Brugernavne og
passwords Campus”:
https://studienet.viauc.dk/adresse/glstruervej1/bibliotek/default.aspx
Grundlæggende om islam
http://www1.sdu.dk/Hum/TimJensen/Rel/islam.html

Religion 3 timer
Hinduisme
Mål: Viden om og diskussion af hinduisme
Film om dansk tamil: Himlen over Danmark 2:10: Teenageren og gudinden
Grundlæggende om hinduisme:
http://www1.sdu.dk/Hum/TimJensen/Rel/hinduisme.html
Beretning skrevet af tamilsk kvinde om at være uddannet sygeplejerske i Danmark:
http://www.brobyggeren.dk/page/index.php?option=com_content&view=article&id=27&
catid=27&Itemid=10
Sygeplejen som kulturmøde 2 timer
Sundheds og sygdomsbegreber i et kulturelt perspektiv
Mål: Viden om og anvendelse af viden om sygdomsforståelse i forskellige kulturer,
mennesket som genstand for vidensudvikling,
Elverdam B: Sundheds og sygdomsbegreber- i et kulturelt perspektiv, s. 93-110 i Andersen
JH og Jensen ADR red. (2005) Etniske minoriteter, kulturmøder i sundhedsvæsnet.
Munksgaard Danmark. Ligger som PDF-fil på studienettet.
Cultural Attitudes and Beliefs About Pain, Sandy Lovering, J Transcult Nurs 2006; 17;
389. Ligger som PDF-fil på studienettet.
Sygeplejen som kulturmøde 2 timer
Sygeplejerskens rolle i kulturmødet, eksempel på kulturmøder,
Mål: Forståelse for det mellemmenneskelige etiske møde, det fagligt funderede møde,
kulturmødet mellem sygeplejerske og patient, mødet med mennesket som patient.
Kulturtilpasset sygepleje
Pjece: Det gode møde, fra Århus kommune, 12 sider. Ligger som PDF-fil på studienettet.
Anette Wilhjelm Jahn (2002) At være værd at hjælpe. Sygeplejersken, 16, 20ff.
Anette Wilhjelm Jahn (2002) Usynlig forskelsbehandling. Sygeplejersken, 16, 20ff.
Få password til Sygeplejersken ved at gå ind på dette link, klik på ”Brugernavne og
passwords Campus”:
https://studienet.viauc.dk/adresse/glstruervej1/bibliotek/default.aspx

