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Bevægelse Hent PDF Forlaget skriver: Bevægelse - en grundbog giver en introduktion til begrebet bevægelse
i en kropslig sammenhæng. Alle mennesker har erfaring med bevægelse, men alligevel er begrebet svært at

indkredse, og denne bog bidrager derfor med systematiske refleksioner over forskellige aspekter af
bevægelse. Arbejder man med bevægelsesudfoldelse, kan man i bogen finde forslag til en struktureret

arbejdsmåde, både på et teoretisk og et praktisk niveau.

I denne 2. udgave er der valgt at opbløde den opdeling, som i første udgave lagde sig tæt op ad ICF´s
terminologi. Der er valgt en helhedsorienteret tilgang, som i højere grad tydeliggør opmærksomheden på
borgerens perspektiv og behov. Der er generelt i samfundet et øget fokus og krav om samarbejde med både
borgere og pårørende, og det perspektiv har derfor fået mere plads i den nye udgave af bogen. I tråd med

udviklingen inden for sundhedsvæsenet har bogen - udover en revidering og opdatering - også fået tilføjet to
nye kapitler: Et kapitel om kropsbevidshed, der angiver baggrunde for begrebet, men også giver konkrete

eksempler på, hvordan det kan være en værdifuld faktor at inddrage i samarbejdet med borgeren.
Afslutningsvis findes et nyt kapitel, der eksemplarisk beskriver, hvordan man kan gå i dybden indenfor et

udvalgt område og arbejde konkret med træning og bevægelse til borgere med artrose.
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