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Livskvalitet Bjarne Lenau Henriksen Hent PDF Forlaget skriver: Ofte diskuteres livskvalitet med afsæt i den
tilgang, den brede del af befolkningen kan have til menneskesyn, solidaritet og ansvar, og på den baggrund

fremkommer færdige og skråsikre opfattelser af, hvad livskvalitet er.

Forfatteren konfronterer i denne bog sin viden om mennesker i forskellige vanskelige livssituationer med den
gængse opfattelse af ´det gode liv´ og den ´rigtige´ livskvalitet. Er det et paradoks at tale om livskvalitet i
forhold til de socialt udstødte - de marginaliserede grupper - som de psykisk syge, de fattige, de hjemløse

osv.? Og hvad er livskvalitet for den enkelte?

Læseren udfordres og opfordres til at reflektere over de menneskelige og samfundsmæssige forudsætninger
for overhovedet at kunne tale om livskvalitet. Livskvalitet bliver både et ansvar og en udfordring.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med mennesker professionelt eller på frivillig basis.

Bjarne Lenau Henriksen er cand.theol. og korshærschef for den folkekirkelige landsdækkende
hjælpeorganisation Kirkens Korshær samt sognepræst ved Hellig Kors Kirke på Nørrebro i København.
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