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Arbejdet med ældre udgør en stadig større del af arbejdsområdet for ergoterapeuter og fysioterapeuter, og
denne bog sætter fokus på sygdomme og problematikker, som er særligt hyppige blandt ældre. Ergoterapi og
fysioterapi til ældre tager udgangspunkt i den udvikling indenfor sundhedssektoren, der sætter borgeren i
centrum, og som stiller krav om stor fleksibilitet og professionalisme fra den sundhedsprofessionelle.

Bogen beskriver hvordan man med den ældre i fokus udfolder det monofaglige arbejde og det tværfaglige
samarbejde på en måde, der på samme tid styrker de monofaglige kompetencer og øger kendskabet til andres

faglige kompetencer.

Bogen består af tre dele:
Del 1 beskriver aldringsprocessen og scenarier for ældreliv, og der gås i dybden med det ergoterapeutiske og
fysioterapeutiske arbejde. Desuden gennemgås det ergoterapeutiske og fysioterapeutiske arbejde med ældre

med hoftefraktur, hånd- og skulderfraktur, osteoporose, apopleksi, KOL og demens.
Del 2 retter fokus mod forebyggelse og sundhedsfremme, og emnerne her er blandt andet forebyggende

hjemmebesøg, faldforebyggelse og forebyggelse af ensomhed.
Del 3 søger at inspirere kommende og nuværende ergoterapeuter og fysioterapeuter til at arbejde innovativt
med at udvikle deres praksis og dermed udvikle de to professioner i nye og spændende retninger. Teksten

suppleres af beskrivende cases og fotos.

Bogens målgruppe er ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende samt de færdiguddannede terapeuter.
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