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Lärandemål
Efter genomgången kurs ska forskarstuderande, inom områdena nedan, kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för innebörden i olika normativa etiska teorier och begrepp och deras koppling till
vård och omsorg på ett fördjupat sätt.
Färdighet och förmåga
• identifiera, analysera och diskutera etiska problemställningar inom vård och omsorg utifrån
normativa teorier och begrepp.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•

kritiskt granska och värdera dessa normativa teorier och begrepp i relation till etiska
problemställningar inom vård och omsorg.

Innehåll
- pliktetik
- konsekvensetik
- dygdetik
- diskursetik
- feministisk vårdetik
- autonomi
- begreppen livskvalitet och hälsa
- integritet
- rättvisa/jämlikhet

Arbetsformer
Kursen genomförs som campusförlagd i form av seminarier.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på
forskarnivå har den som har
- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kurstyp och urval
Kurstyp: Forskarutbildningskurs
Urval: 1. Studenter registrerade i Forskarskolan Hälsa och Välfärd (valbart)
2. Studenter registrerade i forskarutbildning från annat lärosäte (fristående)
3. Övriga sökande; högskolepoäng (vid lika poäng, lottning)

Examination
Kursen examineras individuellt genom en skriftlig inlämningsuppgift inklusive försvar och ett
opponentskap. Kursen bedöms med betygen godkänd och underkänd.
Kursen examineras av docent.

Övrigt
Närvarobestämmelser: obligatorisk närvaro vid seminarier.
Studietakt: kursen bedrivs på halvfart.

Kurslitteratur
Brülde, B., & Tengland P.A. (2003). Hälsa och sjukdom: en begreppslig utredning. Lund:
Studentlitteratur.
Darwall S. (Ed.). (2003). Virtue ethics. Malden, MA: Blackwell.
Kymlicka, W. (1995). Modern politisk filosofi. Nora: Nya Doxa.
Larrabee, MJ. (Ed.). (1993). Ethic of care: feminist and interdisciplinary perspectives. Routledge:
London.
Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund:
Studentlitteratur.
Ovanstående litteratur kan ersättas av likvärdig litteratur beroende på doktorandens inriktning.
Tillkommer vetenskapliga artiklar.
Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.

