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Om demens
Forløb, udredning, behandling, genetik og biokemisk forskning – hovedvægten er lagt på Alzheimers
sygdom.
Diverse forfattere, Forlag: F.A.D.L. 2008.
ISBN-10: 8777494679. ISBN-13: 9788777494673
Bogen er fortrinsvis for fagpersoner, men et særligt kapitel om demens og seksualitet
Er tænkt som en støtte til pårørende og plejepersonale, når der opstår seksuelle adfærdsforstyrrelse hos
demente.
Håndbog om demens
Diverse forfattere: redaktør Dorthe V. Buss
Til pleje- og omsorgspersonale på ældreområdet, undervisere og frivillige
Denne håndbog kan bruges som et opslagsværk og kan bidrage med hjælp, råd og inspiration til alle der i
deres hverdag møder demente borgere, og dermed være med til at skabe en bedre hverdag for disse.
Håndbogen indeholder bidrag fra mange fagpersoner, som skriver om de emner, de hver især er eksperter
i. Den er derfor også velegnet til undervisning.
ISBN: Trykt 978-87-92031-23-5. Elektronisk: 978-87-92031-25. Servicestyrelsen 2008,
aeldre@servicestyrelsen.dk Tlf. 72423700.
Håndbog om demens
Diverse forfattere: redaktør Dorthe V. Buss
Til myndighedsniveau: Ledere, politikere og forvaltningsmedarbejdere.
Denne håndbog er et opslagsværk, der giver mulighed for at hente ny viden for alle, der arbejder på
myndighedsniveau med udvikling og tilrettelæggelse af pasning, pleje og omsorg til demente borgere.
ISBN: Trykt 978-87-92031-27-3. Elektronisk: 987-87-92031-28-0.
Udgivet af: Servicestyrelsen 2008, aeldre@servicestyrelsen.dk Tlf. 72423700.

Teknik og Demens I Norden
Lilly Jensen m. fl.
Hjælpemiddelinstituttet, 2008
En rapport, der formidler resultaterne fra et nordisk projekt med titlen:
“Teknik og demens I norden”.
Hvordan bruger demente personer teknisk hjælpemidler?
Bogen indeholder flere cases samt en guide til formidling af hjælpemidler.
Bogen kan downloades her: www.hmi.dk/udgivelser

At oplyse om demens
Idéer og inspiraltion
Dorte Boesby, Socialforskningsinstituttet (SFI) 2007
Servicestyrelsen, 2007 ISBN: 978-87-92031-31-0
Kan downloades her: www.servicestyrelsen.dk/demens/udgivelser
Inspiration til plejehjemsledere, kommunale myndigheder, demenskoordinatorer og frivillige foreninger,
som ønsker at oplyse andre om demens.
Hører sammen med: “Oplysning om demens” af samme forfatter, som ses på samme side.
Livet i leve-bomiljø
Mette Søndergaard
OSI-Organisationen af Selvejendende Institutioner, 2008
ISBN 87-87561-46-8
Bogen er skrevet for at inspirere personalet, som arbejder I et leve-bomiljø. Forfatteren skriver på sin
sædvanlige levende måde, og der gives mange gode råd og eksempler ligesom bogen indeholder en del
modelfotos.
Bogen er velegnet for både pårørende og fagpersoner.

TILBAGE TIL 70’erne
Alle de ting, du har glemt, du kan huske
Ove Dahl - Gyldendal 2008
ISBN: 978-87-02068924
Bogen indeholder mange hundrede billeder, der beskriver vor dagligdag i 70’erne.
Ved at gense billederne, vil vi genkende, genopleve og erindre dagligdagen dengang. Den fælles
hukommelse kan danne baggrund for mange gode samtaler – også mellem generationerne til stor glæde
for alle.
Bogen kan læses af alle.

SORGBOGEN
Få det bedste af fortiden med ind i fremtiden
Rikke Høgsted, Dansk psykologisk Forlag, 2008
ISBN: 978-87-7706-548-4

Bogen er en god hjælp til personer i sorg, der har mistet en nærtstående ved dødsfald. Den fungerer som
en slags dagbog og er derved en meget personlig bog, der giver den sørgende mulighed for at bearbejde
sorgen.
Skrevet mest til pårørende.

MINDEBOGEN
Lad mindet leve gennem ord og tanker
Rikke Høgsted, Dansk psykologisk Forlag, 2008
ISBN: 978-87-77065491
En selvhjælpsbog til personer, der har mistet en nærtstående og gerne vil tegne et levende portræt og
skabe et varigt minde. Bogen inviterer til fortællinger om de mange historier, som tilsammen udgjorde den
afdødes enestående liv.
Skrevet mest til pårørende.

Når hukommelsen svigter, finder livet vej på ny
Unitas Forlag, 2007, Birgitta Andersson
ISBN : 8775177669
Bogen handler om Agnetas liv med Alzheimers sygdom. Den er skrevet af Agnetas veninde gennem 30 år
på baggrund af optagede samtaler mellem de to. De er begge præster og har haft et nært venskab. Udover
den personlige beretning indeholder bogen også forskellige faktuelle oplysninger om Alzheimers sygdom.
Bogen kan læses af både pårørende og fagpersoner.
At miste alt
Rita Møller Nielsen
Forlaget Mine Erindringer, 2007
ISBN: 8791748054
Forfatteren gør i denne bog op med mange fordomme, som desværre stadig eksisterer omkring demens.
Hendes ægtefælle fik diagnosen vaskulær demens/alzheimers sygdom og Rita M.N. skrev dagbog igennem
hele forløbet.
Bogen kan læses af både pårørende og fagpersoner.

EFTERÅR I HOVEDET
Bedstemor har Alzheimers sygdom
Dagmar H. Mueller og Verena Ballhaus
Forlaget Klematis, 2006
ISBN: 87-641-0099-5.
Katrine fortæller i bogen om sin bedstemor, der har Alzheimers sygdom.
Det er en letlæselig bog med mange illustrationer.
Bogen er specielt beregnet for børn i 8-12 års alderen.

TIL MINDE OM
- en mindebog til børn og unge, der har mistet
Rikke Høgsted, Aschehougs forlag, 2005
ISBN: 978-87-11118214
En mindebog til børn og unge, der vil gemme de vigtigste historier om en nærtsstående, de har mistet.
Bogen er en udfyldningsbog, hvor der skal svares på spørgsmål om forskellige emner.
Skrevet mest til børn og unge pårørende.
Henning Kirk har skrevet
”Med hjernen i behold”
”Huskebogen”
”Hjernen bag erfaring”
”Længst mulig i egen krop”
”Da alderen blev en diagnose”
”Demens i familien”

Adresser:

Nationalt Videnscenter for Demens
Rigshospitalet - afsnit 6922
Blegdamsvej 9
2100 Kbh Ø
Telefon: +45 35 45 69 22
E-mail: vide@regionh.dk
Kallerupvej 58
Rådgivnings- og kontaktcenter for demensramte og pårørende
http://www.kallerupvej.dk/

