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Genantænd livsgnisten Jane Verity Hent PDF Jane Verity har sat sig som mål at ændre samfundets holdning
til mennesker med demens, og det er hendes overbevisning, at det er muligt at genantænde livsgnisten både
hos mennesker med demens og hos dem, der tager vare på den daglige omsorg. Udgangspunktet er, at man
ikke kan ændre personen, der har demens ... man kan kun ændre ens egne handlinger og holdninger. I denne
lille bog er der bl.a. anvisninger til, hvordan man kan kommunikere med personer, der har demens, på en
måde, som skaber positive oplevelser ud af negative. Der er desuden forslag til daglige aktiviteter, som kan
være til fortsat glæde for personer med demens, og på hvordan man sikrer, at aktiviteten bliver en god

oplevelse for både den demente person og den, der drager omsorg for personen. Jane Verity, der er født og
opvokset i Danmark, er grundlægger af og direktør for Dementia Care Australia, en organisation, der hjælper
mennesker med demens, deres pårørende samt plejepersonale. Hun er uddannet ergoterapeut og familietera

peut og har mere end 20 års international erfaring. Hun er desuden en meget benyttet og populær
foredragsholder, bl.a. i Danmark.

 

Jane Verity har sat sig som mål at ændre samfundets holdning til
mennesker med demens, og det er hendes overbevisning, at det er
muligt at genantænde livsgnisten både hos mennesker med demens
og hos dem, der tager vare på den daglige omsorg. Udgangspunktet
er, at man ikke kan ændre personen, der har demens ... man kan kun
ændre ens egne handlinger og holdninger. I denne lille bog er der
bl.a. anvisninger til, hvordan man kan kommunikere med personer,
der har demens, på en måde, som skaber positive oplevelser ud af

negative. Der er desuden forslag til daglige aktiviteter, som kan være
til fortsat glæde for personer med demens, og på hvordan man sikrer,
at aktiviteten bliver en god oplevelse for både den demente person og

den, der drager omsorg for personen. Jane Verity, der er født og
opvokset i Danmark, er grundlægger af og direktør for Dementia

Care Australia, en organisation, der hjælper mennesker med demens,
deres pårørende samt plejepersonale. Hun er uddannet ergoterapeut
og familietera peut og har mere end 20 års international erfaring.

Hun er desuden en meget benyttet og populær foredragsholder, bl.a. i
Danmark.
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