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Rehabilitering Bjarne Bruun Jensen Hent PDF Rehabilitering er et begreb i opbrud. Begrebet bruges ofte til at

betegne processer, der følger en bestemt sygdom eller sygdomstype, f.eks. neurorehabilitering,
hjerterehabilitering osv, men ofte står det vagt, hvad der egentlig menes. Med udgangspunkt i 'Rehabilitering

i Danmark - Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet' fra 2004 slår bogen her til lyd for en forståelse af
rehabilitering som samfundets tværfaglige tilbud til mennesker med mangefacetterede problemer – tilbud som
indrettes på borgerens præmisser. Bogen diskuterer også nogle af de faldgruber og fortolkningsspørgsmål, der
opstår, når man gerne vil lade de personer, det hele drejer sig om, komme til orde og få indflydelse. Bogen
indledes med tre stærke personlige fortællinger af mennesker som på forskellig vis er afhængig af det

offentlige sundhedsvæsens rehabiliteringstilbud. Disse fortællinger sætter bogens teoretiske afsnit ind i et
individuelt og personafhængigt perspektiv, som det faglige personale dagligt må forholde sig til •
HANDICAPPOLITIK NATIONALT OG INTERNATIONALT • FUNKTIONSHÆMNING I ET

SAMFUNDSMÆSSIGT PERSPEKTIV • SUNDHEDSFREMME I REHABILITERINGSPROCESSEN •
REHABILITERING OG SUNDHEDSPÆDAGOGIK • LOVGIVNING OG REHABILITERING Bogen
henvender sig primært til studerende på de mellemlange sundhedsfaglige grund- og videreuddannelser:

sygeplejerske, ergoterapeut og fysioterapeut, men den kan med stor fordel inddrages i undervisningen på de
sociale og de pædagogiske uddannelser.
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