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FOLKESUNDHED - ET KRITISK PERSPEKTIV går bag om den herskende forestilling om folkesundhed og
løfter elementer frem, som sjældent bliver diskuteret, i håbet om på sigt at kunne udvikle forebyggelse,

sundhedsfremme og pleje inden for folkesundhedsområdet. Tanken bag bogen er hermed at skærpe læserens
blik på og forståelse af folkesundhed som begreb og som praktik.

En række forfattere har i egne kapitler bidraget med deres helt specielle viden inden for
folkesundhedsområdet. Bogen er disponeret i fire dele: 1. »Talen om folkesundhed i det moderne samfund«,

2. »Forestillingen om det gode liv«, 3. »KRAMS (Kost, Rygning, Alkohol, Motion, Stress)« og 4.
»Eksempler på sundhedsfaglige aktiviteter med fokus på folkesundhed«.

Redaktør på bogen er ph.d., cand.cur. Stinne Glasdam. Bogen kan læses af studerende gennem hele
sygeplejerskeuddannelsen. Også studerede på mange andre uddannelser, som beskæftiger sig med

folkesundhed, vil med fordel kunne læse bogen, da den byder på forståelser af, hvordan der tænkes såvel
sundhed som sygdom i vores samfund i dag.
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