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Jens Kofod er Magister og ph.d. i antropologi. Hans ph.d.-afhandling ”Becoming a Nursing Home Resident – 

an Anthropological Analysis of Danish old People in Transition from Home to Nursing Home” fra 2008 

bygger på 1½ års feltarbejde i de gamles hjem og på 4 danske plejehjem og danner baggrund for bogen. 

Bogens formål er dels at bidrage til debatten om fremtidens ældrepleje med begrebet ”Den sociale død” 

som ny indfaldsvinkel, dels at give personalet i ældreplejen, pårørende og politikere forudsætninger for at 

udvikle social pleje. Ifølge forfatteren er der i de forhåndenværende undervisningsbøger overvejende fokus 

på den fysiske pleje, og med bogen vil han gerne bidrage til, at der også kommer fokus på den sociale pleje. 

På baggrund af 6 gamles menneskers livhistorier bringes vi igennem de mange dilemmaer og problemer 

omkring identitet og det sociale liv, som opstår hos både de gamle og hos personalet omkring dem i forhold 

til den sidste tid i hjemmet, indflytning i plejebolig og især om livet i plejebolig, hvor hovedvægten af 

bogens fokus ligger. Hvert kapitel afsluttes med henvisninger til relevante studier eller artikler om emnet. I 

den sidste del af bogen gives der konkrete anbefalinger til social pleje – både til hjemmeboende og til 

beboere i plejebolig, og afslutningsvis forslag til opgaver og overvejelser for personale, der arbejder på 

plejecentre. 

Bogen er let at læse og bliver levende og vedkommende gennem de fine fortællinger af de gamles 

livshistorier. Den henvender sig især til frontpersonale inden for ældreplejen, dvs. social-og 

sundhedshjælpere og social-og sundhedsassistenter, men som ergoterapeut er der også masser af 

inspiration at hente. Bogen giver stof til eftertanke og redskaber til konkrete overvejelser og handlinger, 

især hvis man arbejder på plejecenter, eller hvis man arbejder med supervision eller undervisning af 

frontpersonale. Men alle, der møder gamle mennesker i deres daglige arbejde, kan have gavn af at læse 

bogen og finde inspiration og gode argumenter for, hvorfor det nu er så vigtigt med det sociale liv! 

 


