
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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LUNDÄLV, JÖRGEN

Blogga tryggt
Kommunikation och relation är två väsentliga begrepp som alla människor måste 
förhålla sig till. Den goda kommunikationen mellan två människor handlar bland 
annat om ansvar och om vad vi är skyldiga varandra. Boken innehåller robusta råd 
och många exempel från verkligheten som handlar om att använda nya medier i 
tjänsten. Den är tänkt att ha i beredskap när du bäst behöver råd i etiska, juridiska 
och praktiska situationer.

ISBN 9789144105123 | www.studentlitteratur.se/38836

RINGSBERG, KARIN C M.FL. (RED.)

Health literacy
Boken är indelad i en teoretisk del och en del med praktiska exempel från de olika 
nordiska länderna på hur health literacy reflekteras och tillämpas i olika sam-
manhang. Den ger på så sätt såväl ett teoretiskt underlag för begreppet och dess 
värdegrunder som exempel på hur det i praktiken går att arbeta med att främja 
utvecklingen av health literacy. Boken belyser också utifrån ett europeiskt perspek-
tiv metodologiska aspekter på verktyg för att mäta och bedöma health literacy i 
befolkningen.

ISBN 9789144089157 | www.studentlitteratur.se/37351

KOSEK, EVA M.FL. (RED.)

Smärta och inflammation
Boken innehåller en klinisk översikt över de olika tillstånden, en fördjupad beskriv-
ning av sjukdomsmekanismerna baserad på senaste forskningsrönen och en tera-
pidel som avhandlar såväl farmakologiska och sjukgymnastiska behandlingar som 
kognitiv beteendeterapi och multimodal rehabilitering.

ISBN 9789144056357 | www.studentlitteratur.se/33488

vid reumatiska sjukdomar och vanliga  
smärttillstånd i rörelseapparaten
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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.


