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Adfærdsproblemer i ældreplejen Bo Hejlskov Elv\u00e9n Hent PDF Hverdagen på mange demenscentre og
plejehjem er til tider præget af magtesløshed, uro og konflikter, og plejepersonalet bruger meget tid på at
håndtere konfliktsituationer med demente beboere, så den ældre selv og de andre beboere kan have et
velfungerende og værdigt liv - og en tryg og rolig hverdag. Nogle gange går det godt, men andre gange
mangler der praktiske pædagogiske redskaber til at ændre problemadfærd og løse hverdagens konflikter i
ældreplejen. Redskaberne kommer her! Adfærdsproblemer i ældreplejen er en praktisk guide til, hvordan

personalet kan håndtere konflikter og adfærdsproblemer i ældreplejen. Ud fra 11 grundprincipper giver bogen
viden om, hvad konflikter er, hvorfor de opstår, og hvordan man løser dem i hverdagen - trin for trin - og

minimerer magtanvendelsen. Alle faggrupper opfordres til at tage ansvar for problemer og konflikter, der står
i vejen for det professionelle omsorgsarbejde og de ældres medbestemmelse, trivsel og tryghed.
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