
Faglitteratur  —  et lille udvalg af de nyeste titler 
  
38.63 
Eiby, Maj Bjerre: Omsorgsmanifestet 
Grønningen 2020, 231 sider 
Forfatteren har siden 2016 drevet sit eget friplejehjem for demente, Dagmarsminde. Udover 
menneskesynet og værdierne bag, beskrives praksis på plejehjemmet. For såvel praktikere, 
planlæggere og politikere indenfor ældreområdet 
  
38.79 
Jensen, Rikke: Skab den gode relation 
Munksgaard 2015, 154 sider 
Vejledning i hvordan man ved hjælp af Relationsmetoden skaber en god relation til borgere med 
demens eller andre kognitive vanskeligheder  
  

38.79 
Rokstad, Anne Marie Mork:  Se hvem jeg er 
Samfundslitteratur 2019, 116 sider 
Indhold: At leve med demens ; Personcentreret omsorg ; Sådan skabes relationen ; Sådan 
imødekommes grundlæggende psykiske behov ; Demensomsorg i praksis på baggrund af en 
udvidet forståelse af demens ; Sådan udvikles en personcentreret omsorgskultur  
  
61.641 
Brogaard, Henrik: Psykologiske udfordringer og reaktioner 
Nationalt Videnscenter for Demens 2019, 43 sider 
Værktøjskasse til rådgivning, undervisning og støtte af personer med demens og pårørende - 
Initiativ 11 i National Demenshandlingsplan 2025  
  
61.641 
Penter Madsen, Lise: Få det bedste ud af livet med demens 
Nationalt Videnscenter for Demens 2019, 263 sider 
Rettet mod mennesker der er ramt af demens og deres pårørende gives et indblik i den nyeste, 
evidensbaserede viden om demenssygsomme samt en række råd om hvordan man kan 
behandle og lindre symptomerne. Seks personer supplerer fremstillingen med deres personlige 
erfaringer med demens  
  
61.641 
Risager, Tina: Helt alene—og én af mange 
Resopti 2019, 117 sider 
Personlig beretning om demens set fra en datters perspektiv. Om familiens baggrund, de første 
tegn, udredningen, systemet og en hverdag og et liv med et familiemedlem med demens. Med 
refleksionsspørgsmål, som man kan overføre til sin egen situation  
 
 



61.641 
Julie Rubow: Jeg ser dig stadig: en fortælling om livet med Alzheimer 
Lindhardt og Ringhof 2020, 342 sider 
Hustruens fortælling om sin mand Bjørn Jacobsens sygdomsudvikling, da han i 2014 som 48-årig 
fik konstateret Alzheimers. Fem år senere døde han af sygdommen. Om hendes kampe for den 
bedste behandling. De huskes fra tv-dokumentaren "En stille forsvinden" 
 
61.641 
Når hjernen visner 
Frydenlund 2019, 336 sider 
Om at være pårørende til en person med frontotemporal demens (FTD). Historier fyldt med 
magtesløshed, frustration og uvished, og der tegnes et realistisk billede af en lidelse, der ændrer 
personligheden hos det berørte menneske og følgelig har store konsekvenser for dennes familie 
og omgangskreds  
  
61.641 
Momse med demens 
Pressto 2018, 201 sider 
Mor og datter fortæller om at være pårørende til et menneske med diagnosen Alzheimer. Der 
veksles mellem den personlige beretning fortalt af datter og barnebarn til en dement kvinde og 
professionelle kommentarer fra en overlæge, en plejehjemsleder og psykologer  
  
61.641 
Livet skal leves også med demens 
Mapia 2018, 46 sider 
En guide for pårørende til mennesker med demens  
  
61.641 
Jørgensen, Annette Fauerskov B.: Pårørendeguide : en stifinder for pårørende til personer med 
demens. 
Ældre Sagen 2018, 76 sider 
Indhold: De første symptomer på demens ; Udredning - at blive undersøgt for demens ; Når 
demensdiagnosen er stillet ; Livet med demens ; Livet som pårørende ; Livet i plejebolig  
  
61.641 
Demensdetektiven finder spor: bliv klogere på demensens mange veje 
Legimus 2018, 131 sider 
Forfatterne har fokus på både faglig viden om demens som sygdom og på, hvordan man tackler 
de følelser, der hører med. Hvordan kan man som demensramt og pårørende håndtere den 
ramtes svigtende hukommelse, og hvilke metoder kan man som fagprofessionel benytte sig af 
for at forstå den dementramte  
  
 
 



61.641 
Demens & Madlavning 
Muusmann 2018, 104 sider 
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  
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