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inden for psykiatrien, som beskæftiger sig med psykiske lidelser hos ældre. Specialet har udviklet sig

betydeligt siden første udgave af denne bog udkom i 1990. Derfor er der reelt tale om en helt ny bog, som på
alle områder er ført ajour mhp. at præsentere læseren for den nyeste viden inden for området. Der er bl.a. sket

en kolossal udvikling inden for demensforskning, og det kommer helt konkret til udtryk i et meget
omfattende kapitel om dette emne.

Bogen indeholder desuden mere generelle kapitler om alderdom som begreb, om biologisk aldring,
undersøgelser af ældre, depression og mani, andre psykiske tilstande, medicinering m.m. Gerontopsykiatrien
er et tværfagligt område, og det betyder, at der er en meget grundig gennemgang af den lovgivning - bl.a.
serviceloven - som har betydning for ældre med psykiske lidelser. Pleje af ældre med forskellige psykiske

lidelser gennemgås i to selvstændige kapitler. Bogen er forsynet med et minileksikon. Praktisk
gerontopsykiatri er velegnet som opslagsbog.

Bogen henvender sig til alle de faggrupper, der beskæftiger sig med ældre med psykiske lidelser..
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