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Demensproblematikken Kjeld Høgsbro Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog henvender sig til mennesker
der som pårørende, studerende, medarbejdere og ledere er interesseret i det arbejde der udføres på boenheder

for mennesker med demens og særlige former for udfordrende adfærd. Bogen bygger på interview og
observationer på to udvalgte boenheder, men materiale er præsenteret således at det har generel interesse for
alle der er berørt af disse problemstillinger. Bogen indeholder dels en diskussion af de sociologiske teorier der

kan være relevant for forståelsen af demensrelaterede problemer, den indeholder en beskrivelse af den
livsverden som udvikler sig på sådanne boenheder i samspillet mellem beboere og personale, og den

indkredser de ledelsesmæssige udfordringer, der knytter sig til arbejdet.

Denne bog er en såkaldt ’thick description’ af problemstillingerne på to boenheder for mennesker med
demens og forskellige psykiatriske problemstillinger, herunder nogle til tider voldsomme udadreagerende

reaktioner. Forfatterne har fulgt boenhederne igennem et år med interview og observationer og på denne måde
skaffet sig et overblik over beboernes verden og en indsigt i de professionelle dilemmaer i arbejdet. Bogen
beskriver både det konkrete daglige samspil mellem beboere og personale og de påvirkninger der kommer

udefra i form af de krav og betingelser der knytter sig til ledelse og samarbejde indenfor det samlede
regionale tilbud.
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