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Det aldrende samfund Hent PDF Forlaget skriver: Den danske befolkning bliver ældre og ældre. Mediernes
og forskernes fokus er ofte på de negative konsekvenser. 20 forskere tilknyttet Aalborg Universitet vender

bøtten og ser på, hvad det øgede antal ældre kan bidrage med i det danske samfund.

Bogen stiller skarpt på betydningen af den stigende ældrekvote, præsenterer den nyeste forskning på området
og behandler spørgsmål som:

· Hvad kan vi forvente os af de demografiske forandringer? 

· Hvordan bliver seniorernes tilknytning til arbejdsmarkedet? 

· Hvad koster den stigende ældrekvote i form af pensioner, plejeudgifter o.lign.? 

· Er ældre en ressource for den frivillige sektor? 

· Hvad er god ældrepleje, og hvordan har man forsøgt at øge kvaliteten gennem forskellige
styringsreformer? 

· Hvad betyder plejehjemmenes arkitektur og organiseringen af ældreplejen for ældres livskvalitet?

Bogen er et tværvidenskabeligt bidrag til en fortsat nødvendig diskussion om, hvordan vi håndterer alder og
aldring i vores velfærdssamfund. En diskussion som ikke mindst formår at værdsætte de positive aspekter ved

det aldrende samfund.

Den nuancerer og stimulerer diskussionen om det aldrende samfund og henvender sig til alle, der interesserer
sig for, hvordan vi på en positiv måde håndterer alder og aldring i det danske samfund.

Bogens bidragydere er Per H. Jensen, Tine Rostgaard, Lisbeth B. Knudsen, Poul Thøis Madsen, Jørgen Goul
Andersen, Henrik Lolle, Morten Frederiksen, Hans-Peter Qvist, Mary-Ann Knudstrup, Jonas E. Andersson,
Tilde Bertelsen, Stine Rasmussen, Morten Højmose Andersen, Sanne Lund Clement, Rasmus Juul Møberg,
Barbara Fersch, Anne Sigh, Jeppe Agger Nielsen, Kim Normann Andersen og Hanne Mette Ochsner Ridder.
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