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Set med patientens øjne Gitte Thanning Hent PDF Siden bogen udkom første gang i 1994, har "Set med
patientens øjne" stået på de ergoterapeutstuderendes boglister. Bogen er efterfølgende oversat til både svensk
og engelsk. Nu udkommer den opdaterede og reviderede 2. udgave som er suppleret med et helt nyt kapitel

om analyse af aktivitet og aktivitetshistorie med baggrund i virksomhedsteorien.

"Set med patientens øjne" introducerer læseren til A.N. Leontjev’s virksomhedsteori og beskriver teoriens
anvendelse i ergoterapi og rehabilitering af somatiske patienter. Teorien underbygger de grundlæggende

ergoterapeutiske antagelser om aktiviteters betydning for menneskets udvikling og livskvalitet. Der er tale om
en psykologisk udviklingsteori der ser menneskets personlighedsudvikling som en dialektisk proces mellem

individet og samfundet, hvor individets egen virksomhed er den afgørende faktor.

Gennem 20 år har skandinaviske ergoterapeuter hentet inspiration i virksomhedsteorien både i forhold til
praksis og i forbindelse med forskning og udvikling af ergoterapifagets teoretiske grundlag. Der er stadig

megen inspiration at hente. Læs for eksempel om

• Analyse af patientens problemer og rehabiliteringsproces

• Planlægning af klient-centreret ergoterapeutisk rehabilitering

• Tilegnelse af handlekompetence og handlefærdigheder

• Analyse af aktiviteters mening og betydning

• Analyse af livshistorie og aktivitetshistorie
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