


Emne: ældre, aldring, ældreforsorg, pårørende

Bogen ruster dig til at støtte dine gamle forældre - uden at du selv får stress.
Det sker på et tidspunkt for os alle. De mennesker, vi holder af, bliver ældre og får 
brug for hjælp og omsorg i hverdagen. Denne bog er en håndsrækning til dig i 
din nye rolle som pårørende.

NÅR DE ÆLDRE BLIVER GAMLE : HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE

MAY BJERRE EIBY : NÅR OMSORG ER DEN BEDSTE MEDICIN

Emne : demens, demente, plejehjem, livskvalitet, omsorg, pleje

Om plejehjemmet Dagmarsminde, hvor de demente beboeres hverdag er 
indrettet med mindre brug af medicin. Forfatteren, der driver Dagmarsminde, 
giver sit bud på hvordan disse erfaringer kan overføres på demensområdet 
generelt.

AUDUN MISKJA : MIT HJERTE HAR IKKE DEMENS : VARME OG 
RESPEKTFULDE RÅD TIL PÅRØRENDE OG BEHANDLERE

Emne : demens, demente, livskvalitet, omsorg, pleje, kommunikation

En hjertevarm bog om demens, der tager udgangspunkt i de syges egne 
ressourcer. Den er fuld af konkrete råd til pårørende og behandlere og beskriver
hvordan man kommunikerer med den syge.

DEMENS & MADLAVNING

Emne : demens, demente, madlavning

Metoder, værktøjer og gode råd til at fastholde madlavning som en central 
hverdagsaktivitet for mennesker med demens både i eget køkken eller i 
institutionelt regi.

DEN ALDRENDE HJERNE

Emne : alder, alderdom, hjernen, ældre

Om de mange tiltag der kan forebygge, udsætte eller behandle alderdommens 
særlige udfordringer for hjernen. Bogen beskriver nogle af de 
forskningsresultater, som de senere års satsninger indenfor området har givet.

ANETTE FAUERSKOV B. JØRGENSEN : PÅRØRENDEGUIDE : 
EN STIFINDER FOR PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS

Emne : demens, demente, pårørende

Guiden samler viden og svar på nogle af de mange spørgsmål, der kan opstå 
i forbindelse med demens.
Hentes gratis her : https://www.demensalliancen.dk/

LEV MED DEMENS

Emne : demens, demente, pårørende

Pjecen er skrevet til personer, der har fået stillet en demensdiagnose 
og deres pårørende.
Hentes gratis her : https://alzheimershop.dk/k/pjecer-og-foldere/

G. ALLAN POWER : DEMENS - BERØVET OG BEDØVET : 
HVORDAN VI FORANDRER OMSORGSKULTUREN

Emne : demente, demens, psykofarmaka, omsorg, pleje

G. A. Powers bog, "Demens – berøvet og bedøvet", giver inspiration og forslag til 
løsninger, hvor man forsøger at undgå brugen af medicin og i stedet fokuserer 
på alternative veje i omsorgen og plejen.

JEAN CARPER: 100 SIMPLE TING DU KAN GØRE FOR AT FOREBYGGE
ALZHEIMERS OG ALDERSRELATERET DEMENS

Emne : Alzheimers sygdom, demens, forebyggelse, kost, livsstil, sundhed

100 råd til hvordan man forebygger og udsætter demens og Alzheimers med 
indledende beskrivelse af sygdommen. Rådene handler om kosten og kosttilskud, 
men der gives også råd om f.eks motion, livsstil og udfordringer til hjernen.

WENDY MITCHELL : EN JEG KENDTE ENGANG
(Biografi)

Emne : demens

Wendy Mitchell fortæller om sit liv. Som 58-årig får hun demens, og skal til at 
vænne sig til et helt nyt liv. Hun kan ikke længere gøre helt almindelige 
dagligdags ting. Samtidig insisterer hun på ikke at få sit liv ødelagt af diagnosen.


