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Plejecenter Bent Aalbæk-Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Antallet af ældre og handikappede med behov
for pleje bliver større. Det samme gør manglen på personale, der kan give den pleje. Problemet er ved at blive
akut, og Regionens ledelse må finde en løsning på det. Årsagerne til problemet bliver listet op, og det samme
gør målene for en fremtidig god og værdig pleje. Alt dette bliver kodet ind i DTU's supercomputer, der bl.a.
råder over en omfattende kunstig intelligens. Og så beder man om forslag til en løsning. Computeren siger:
Byg store plejecentre med boliger til 12-1400 beboere, og indret dem med alle til rådighed værende tekniske
og teknologiske konstruktioner og hjælpemidler. Det forslag følger man i Regionen. Plejecenter ”Fremtiden”

bliver opført, og nu skal det så vise sig, om det også i praksis er den rigtige løsning.       

Uddrag af bogen 
Og nu har jeg så været her et halvt års tid, og jeg må sige, at det har været en opvågnen til en noget anden
tilværelse end den, jeg havde forestillet mig, og som jeg havde affundet mig med, at jeg skulle have. Jeg

havde vel egentlig givet op, og derfor betragter jeg på en måde hver eneste dag, der går nu, og hver eneste ny
oplevelse, som jeg får, som en slags bonus. Og der er allerede løbet slet ikke så lidt ind på bonuskontoen
gennem det halve år. Men bare det, at jeg nu igen er begyndt at planlægge længere ud i fremtiden end til
næste time – det betragter jeg som en fantastisk ting, som jeg ikke havde turdet drømme om for et halvt år

siden.              

Om forfatteren 
Bent Aalbæk-Nielsen er læreruddannet 1955 og arbejdede som lærer i 26 år. Oprettede Luft- og

Rumfartsforlaget 1982 og skrev, redigerede og udgav bøger og blade om flyvning og rumfart indtil 2017.
Udgav romanen Operation SKAK – Kold krig i Østersøen 2002. Oprettede Ældre-bloggen 2016.
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