Gjennom tretten kapitler tar forfatterne oss med inn i en virksomhet som
stadig er i utvikling og endring, som favner om mye og som er viktig for
mange. Det handler om hverdagslivet og levekårene til mennesker som av en
eller annen grunn trenger støtte og hjelp for å kunne delta i samfunns- og
arbeidsliv. Og det handler om arbeidsbetingelsene for utallige arbeidstakere i
velferdsstatens mange tjenesteytende instanser – som sykehusavdelinger,
skoler, helsestasjoner, NAV-kontor, opptreningsinstitusjoner, aktivitetstilbud,
barnehager, fysikalske institutt, omsorgsboliger m.m.
Formålet er å bidra til økt forståelse av rehabilitering og habilitering, og å
stimulere til forskning om og utvikling av denne virksomheten. Et viktig
poeng for forfatterne er å skape debatt og engasjement rundt den spennende
og samfunnsnyttige virksomheten som rehabilitering og habilitering er.
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Det er vanskelig å forklare og forstå hva denne virksomheten egentlig går ut
på, og hva som konkret gjøres under vignetten rehabilitering og habilitering.
Stortinget har gjennom rehabiliteringsmeldingen (1998–1999) sluttet seg til
en bred og ganske radikal definisjon av rehabilitering og habilitering.
Definisjonen er rund og mangefasettert og kan tolkes på flere måter. Denne
boken tilbyr ingen enhetlig definisjon, men forskjellige fortellinger om og
beskrivelser av den virksomheten som kalles rehabilitering og habilitering.
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Denne boken er blitt til med bakgrunn
i et ønske om å formidle den forskningen
og den kunnskapen som fremkommer
gjennom rehabiliteringsstudenters
mastergradsarbeid.
Mange samfunnsnyttige og viktige
poenger kommer frem i mastergradsoppgaver, men de ligger ofte og støver
i en bibliotekhylle ved utdanningsinstitusjonene. Tekstene når sjelden
frem til et bredt spekter av lesere.
De fleste kapitlene i denne boken er
skrevet av tidligere mastergradsstudenter
i rehabilitering ved Høgskolen i Bodø,
og disse kapitlene tar utgangspunkt i
forskningsarbeidene deres.
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