
Nyheter inom Vård och Rehabilitering
Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Vård och 
Rehabilitering. Har du frågor, kontakta förläggare Alexandra Ellervik 046-31 22 03,  
alexandra.ellervik@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn,  
susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. 
Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press,  
ange bokens ISBN.
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JOHANSSON, U – BLÜCHER, A 

Näring och hälsa 
Den här tredje upplagan är anpassad till de senaste nordiska näringsrekommenda-
tionerna (NNR 2012) och uppdaterad med aktuell forskning om näringsämnen, 
livsmedel och hela koster samt deras betydelse för övervikt, hjärt-kärlsjukdom, dia-
betes, cancer och osteoporos. Här beskrivs också matens betydelse för uppkomst 
och behandling av livsmedelsöverkänslighet samt hur olika vegetariska koster kan 
vara sammansatta och deras betydelse för hälsan. Nytt är också att boken är digital. 

Tredje upplagan 
ISBN 9789144079820 | www.studentlitteratur.se/31200

Klinisk kemi och klinisk fysiologi 
I denna fjärde upplaga har samtliga kapitel omarbetats och uppdaterats.  
Klinisk kemi återger och förklarar biokemiska processer i kroppen. Genom analys 
och tolkning av biologiska ämnen i olika kroppsvätskor bidrar klinisk kemi till 
diagnostiken och uppföljningen av sjukdomar i klinisk verksamhet. Klinisk fysio-
logi beskriver hur fysiologiska kunskaper och metoder används för att ställa diag-
nos, fastställa sjukdom och följa effekten av behandling. I boken beskrivs även 
nuklearmedicinska och en del neurofysiologiska undersökningar. 

4:e upplagan 
ISBN 9789144093215 | www.studentlitteratur.se/6360

BOMAN, L – WIKSTRÖM, C 

Medicinsk teknik 
Boken behandlar de vanligaste medicinsk-tekniska arbetsuppgifterna som ligger 
inom sjuksköterskans yrkesområde. Den ger en anatomisk-fysiologisk bakgrund till 
de olika momenten som behandlas, beskriver material och utrustning och vilka 
förberedelser som är viktiga. För varje moment ges förslag på lämplig teknik som 
beskrivs steg-för-steg och vilka åtgärder som är viktiga i efterarbetet. De risker som 
finns för de olika behandlingarna och hur säkerheten kan tillgodoses i arbetet tas 
också upp. Boken är rikt illustrerad med instruktiva teckningar och fotografier i färg.

ISBN 9789144087078 | www.studentlitteratur.se/37247

NORDENG, H – SPIGSET, O (RED.) 

Farmakologi och läkemedelsanvändning 
Fokus i Farmakologi och läkemedelsanvändning ligger på läkemedlens praktiska 
användning. Teoretiska kunskaper knyts samman med daglig klinisk verksamhet 
genom exempel, fallbeskrivningar och problemställningar som utarbetats i sam-
råd med yrkesverksamma sjuksköterskor.
Översättare: Göran Grip

Andra upplagan 
ISBN 9789144090856 | www.studentlitteratur.se/33104

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grund-
skola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produk-
ter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, 
finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.
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