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Om døden J\u00f8rgen Lange Thomsen Hent PDF Døden er en gåde. Vi ved ikke, hvad der sker efter livet.

Gåden løses ikke i nærværende bog. Det er derimod meningen, at bogen skal oplyse om de mange problemer,
der dukker op i forbindelse med et dødsfald, og besvare de mange spørgsmål. Døden er fortsat ikke et
naturligt samtaleemne i Danmark, og vi finder, at der bør rådes bod på den usikkerhed, der følger heraf.
Bogen er stilet til alle danskere, høj som lav, lærd såvel som læg. Den behandler mange praktiske emner,

herunder reglerne for obduktioner og forskellene på de retsmedicinske og de lægevidenskabelige
obduktioner. Hvilken hjælp kan man få fra socialrådgivere og bedemænd, hvad er de pårørendes rettigheder
og roller. Der er også afsnit om religion. Vi har valgt tillige at perspektivere døden ud over de håndgribelige
regler og fakta. Således omhandler bogen også dødens psykologi: Hvad sker der, når man ”får en dødsdom”?
Hvad er en ”værdig død”? Sproget er bevidst gjort let læseligt, selvom forfatterne er lærde akademikere.

Bogen er også stilet mod sundhedsuddannelserne.
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