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Mange danskere oplever at blive så syge, at de ikke kan gå på 

arbejde. Nogle falder og brækker benet, andre brænder ud med 

stress. Så bliver de sygemeldt, ofte isoleret fra venner, familie og 

kolleger – og den sociale isolation er alt andet end gavnlig for 

helbredet.

Ny forskning i rehabilitering viser, at vi mennesker hurtigere 

genvinder vores funktionsevne, hvis vi deltager i livet omkring 

os. Det kan derfor fremme sundheden at gå til rockkoncert,  

selvom man er sygemeldt. Og de fleste får det hurtigere bedre 

af at arbejde en smule i en genbrugsbutik end af slet ikke at ar-

bejde.

Vær med – Om rehabilitering og deltagelse fortæller om den 

nyeste forskning og praksis i Danmark med blik for, hvordan 

fænomenet har udviklet sig historisk. Fra sårede soldaters ben-

proteser efter første verdenskrig til depressionsramte med 

brug for skånejobs i dag. Forfatterne viser med talrige eksem-

pler, hvordan et moderne rehabiliteringsforløb handler om 

at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes fysiske, so-

ciale og psykologiske ressourcer – og fokusere på at deltage i  

samfundslivet. 

Bogen giver derfor heller ikke ét svar på, om man må gå til rock-

koncert, når man er syg. Men det kan faktisk være en god idé, 

fordi et meningsfyldt liv er et sundt liv.
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