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Rehabilitering ved demenssygdom beskriver, hvordan en sådan rehabilitering kan planlægges og

gennemføres i en dansk kontekst, og der er fokus på sociale, omgivelses- og sundhedsmæssige indsatser.
Bogens første kapitler beskriver og definerer rehabiliteringsbegrebet og sundhedsforståelsen inden for ICF.

Endvidere gives der en kort gennemgang af den historiske udvikling af behandlingen af demenssygdomme og
den relevante danske lovgivning inden for demensområdet.De næste kapitler ser på, hvordan rehabilitering

kan foregå ved demenssygdom, hvorefter rehabiliteringsindsatser inden for kommunikation,
omgivelsesmæssige forhold, kropsfunktioner, aktiviteter og deltagelse beskrives. Bogen afsluttes med et kort

kapitel om fremtidsperspektiver.
Ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende er bogens hovedmålgruppe, men færdiguddannede terapeuter og

andre faggrupper kan bestemt også have stor gavn af at læse bogen.
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