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Bogens hovedfokus er det direkte møde mellem patient og fagperson, men også samarbejde mellem
forskellige grupper og med pårørende behandles. Kropssyn og kropslig kommunikation har fået en stor plads,
og forholdet mellem faglig aktivitet på den ene side og dagliglivets erfaringer på den anden går som en rød
tråd gennem bogen. Eline Thornquist ser på kommunikation som en grundlæggende social aktivitet, hvor de
sociale og kulturelle forhold er bestemmende for, hvad der sker, og for hvordan deltagerne forstår og fortolker
deres egne og andres handlinger. Hun tager fat på en række centrale spørgsmål, og begrebet kommunikation
ses i et større perspektiv, hvor forfatteren trækker på viden inden for sprogvidenskab, fænomenologi og
socialfilosofi, samt fra fagene sociologi og socialantropologi. I denne reviderede udgave konkretiseres
kommunikation og samarbejde ved hjælp af eksempler fra praksis. Forfatteren viser, hvordan
informationsudveksling og kommunikation er en del af det faglige arbejde, og hvordan sundhedspersonalet
kan bruge deres kompetencer og position forskelligt. Desuden har brugerdeltagelse og empowerment fået en
mere central plads i bogen. Eline Thornquist (f. 1947) er fysioterapeut med videreuddannelse i psykomotorisk
behandling. Dr. philos. 1999 ved Det medicinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har i sin doktorafhandling
beskrevet, hvordan fysioterapeuter opfatter krop og funktion og analyseret konkrete praksissituationer. Hun er
førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Det medicinske fakultet og arbejder også freelance. Oversat fra
norsk efter Kommunikasjon: Teoretiske perspektiver på praksis i helsetjenesten af Mikal Arboe.

Bogs ISBN er 9788741254463, køb den her Bogens hovedfokus er det direkte møde mellem patient og
fagperson, men også samarbejde mellem forskellige grupper og med pårørende behandles. Rettungsdienst und
Klinik. Dr. B. Aktuelles Exposé sowie Prospekte und Informationen zur psychosomatischen Fachklinik,
Privatklinik Wollmarshöhe. Bogens hovedfokus er det direkte møde mellem patient og fagperson,. Dagens
Bog giver dig et bredt sortiment af bøger og helt op til 90% på udvalgte Dagens. hvis vi gav os bedre tid og
var mere afventende og tilbageholdende i vores kommunikation med borgerne. Læs anmeldelser og køb bogen
billigt. Links; Home » Klinik information. Find de bedste bogpriser og alle anmeldelser af Klinik,
kommunikation, information af Eline Thornquist Ventetider og kommunikation. Hömberg
Klinik-Kommunikation und Medizinpublizistik Cultural and Creative Industries, Media Consultation,
marketing, PR, public relations and media work. ACURA Karl-Aschoff-Rehabilitations-Klinik. Ventetider
og kommunikation. Diers Klinik is loacted in the heart of Aarhus - Denmark's second largest city. 2016
erhielt das. marketing is tracked by us since July, 2016. Information aktiv nachfragen. Aktuell; Das Team;
Klinikum Nürnberg; Kooperationspartner; Partnerprogramm; Sammenlign priser og læs anmeldelser af Klinik,
kommunikation, information, Hæfte Bøger.

