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Gerontopsykologi n a Hent PDF Hver alder har sin charme, siger man. Det gælder også de ældre år. Mange
ældre mennesker er tilfredse med tilværelsen. Men en del får alligevel brug for hjælp fra psykologer, når de
bliver gamle. Det er ikke let at blive syg, at følge livets afslutning nært forestående, at have svært ved at

opretholde et godt sexliv, at blive glemsom, at være socialt isoleret.

"Gerontopsykologi" rummer en række artikler, der på forskellig vis kredser om aldringens psykologi. En
fjerdedel af alle europæere vil om mindre end 20 år være over 65 år gamle, og behovet for psykologisk
specialviden om både normative udviklingsbaner og individuelle forskelle i voksenlivsløbet stiger derfor.

Bogen udfylder et stort hul i den danske faglitteratur og indeholder bidrag fra mange af landets førende
gerontopsykologer. Den henvender sig især til psykologistuderende og færdiguddannede psykologer, men

også til andre faggrupper med interesse for det aldrende menneske.
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