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ÆLDREPLEJEN GENNEM
TO GENERATIONER

En unik
fortælling om
ældreplejen
i Danmark

Få et spændende og unikt indblik i, hvordan social- og
sundhedspersonalet gennem to generationer drager
omsorg og pleje over for deres ældre medmennesker.
I bogen fortæller en række medarbejdere om deres hverdag og via
fortællingerne får vi også indblik i de samfundsmæssige ændringer, der er
sket igennem årene. Den ældste medarbejder startede sit arbejdsliv i ældreplejen i 1960’er og de yngste medarbejdere er næsten lige startet på arbejdsmarkedet.
Bogen er en hyldest til de mange medarbejdere, som dag efter dag og år
efter år yder en kæmpe indsats for at hjælpe dem, som har brug for det.
Bogen kan samtidig give inspiration til diskussioner om ældreplejen, både
inden for faget og blandt andre interesserede.

Køb bogen på munksgaard.dk eller hos din boghandler.

Bogen er skrevet ud fra et ønske om at komme bag avisoverskrifterne og de ”objektive” kommisionsrapporter om
ældreplejen i dagens Danmark.
Dorrit og Ida-Elisabeth syntes, det var på sin plads at høre fra dem, som dagligt tager sig af gamle og syge, om
hvad der egentligt er på spil i ældreplejen. Derfor har de arbejdet på at viderebringe livs- og arbejdsfortællinger fra
ansatte i ældreplejen, som giver os mulighed for at kigge ind i deres verden og forstå de dilemmaer, som de ansatte dagligt skal håndtere i omsorgen for de ældre.

Bogens 11 livshistorier sætter en række dilemmaer i ældreplejens dagligdag på dagsordenen. Bogens forfattere
kommer gerne ud på social- og sundhedsskoler, plejecentre, faglige klubber, kommuner m.v. og lægger op til en
debat om ældreplejen før og nu.
Kontakt os gerne på mail: dorrit.pedersen@gmail.com eller ida.elisabeth@live.com.
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