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ETT VÄRDIGT ÅLDRANDE I SAMHÄLLET BLIR de äldre allt piggare och vi ser stora förändringar i
deras livssituation. Något som även ställer krav på en äldreomsorg i förändring för att ställa om till nya behov
av stöd i kropp och tanke. Älskade äldreomsorg ger er läsare handfasta verktyg för att stärka ett värdigt
åldrande inom modern äldreomsorg. Psykolog Jan Blomström tar avstamp i de äldres rätt till ett förändrat och
modernt äldreliv. Samtidigt lotsas du genom hjärtats in ytande och hur lagens ram påverkar och hur de bägge
kan mötas i verksamheten. Boken gör att ni kan balansera hjärtat i ramen inom en lag- styrd verksamhet, med
syfte att skapa ett värdigt åldrande. Boken riktar sig främst till alla typer av medarbetare inom äldreomsorgen,
men är lika aktuell för alla med intresse för äldreomsorgen och dess frågor. Boken fungerar både att bara läsa
och som studiematerial. I så fall nns också Älskade äldreomsorg - ett arbetsmaterial att tillgå för att stärka
möjligheten för studiecirklar och gruppdiskussioner ute på arbetsplatserna. Älskade äldreomsorg är psykolog
Jan Blomströms 5:e bok inom kategorin inspiration och förändring på jobbet och hans 2:a titel inom
"Älskade-serien", där Älskade assistent var den första.
Att förlora sin livskamrat är inte bara smärtsamt. Vilket liv hon kan ge. Meny. Nästan ingen annan
påfrestning kan mäta sig med den. Utbildning och förskola. Nu är vi hemma från en fantastisk vecka. Nu är
vi hemma från en fantastisk vecka. Det är direkt farligt. Meny. Förskola och pedagogisk omsorg Jag har
funderat över livet och döden de sista dagarna. Utbildning och förskola. Det är naturligt när döden drabbar
en. Utbildning och förskola. Pugh Rogefeldt och hans trio ger sig ut på en speciell rockturné under våren – i
samarbete med PRO. Nu är vi hemma från en fantastisk vecka. Det är naturligt när döden drabbar en.
Förskola och pedagogisk omsorg Jag har funderat över livet och döden de sista dagarna.

