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The relationship between sport, medicine and health in our society is becoming increasingly complex.
This important and timely study explores this relationship through an analysis of changing political
economies, altered perceptions of the body and science's developing contribution to the human condition.
Surveying the various ways in which medicine interacts with the world of sport, it examines the changing
practices and purposes of sports medicine today. Drawing on the latest research in the sociology of sport, this
book investigates the scientific discourse underlying the promotion of physical activity to reveal the political
context in which medical knowledge and public policies emerge. It considers the incongruities between these
policies and their attempts to regulate the supply of and demand for sports medicine. Through a series of
original case studies, this book exposes the social construction of sports medical knowledge and questions the
potential for medicine to influence athletes' well-being both positively and negatively. Sport, Medicine and
Health: The medicalization of sport? provides valuable insights for all students and scholars interested in
sports medicine, sports policy, public health and the sociology of sport.
Norges idrettshøgskole er en vitenskapelig høgskole med et særlig ansvar for forskning og utdanning innen

idrettsvitenskap. Vi er rangert som Nordens beste.
Heteslag Heteslag er en tilstand med sterk økning i kroppstemperatur, som følge av at kroppens
temperaturregulering ikke fungerer tilstrekkelig i varme omgivelser. Disse treningsøktene er enkle å
gjennomføre, og svært effektive. Det finnes vel ikke noe bedre enn å kickstarte dagen med en real treningsøkt?
Mintankesmie.no omhandler habilitet, interessekonflikter, korrupsjon, gjeldsproblemer, fattigdom, medisinsk
utstyr, legemidler (som antidepressiva, antipsykotika. Hvilken trening er best for å øke fettforbrenningen? Er
det intervalltrening eller rolige langturer? Her får du svaret. Utfordring er at noen elsker å ta på seg. Ensomhet
er svært skadelig for kroppen, og Norges Røde Kors mener at det er landets største folkesykdom. I en
Harvard-undersøkelse fra 2012 kom det. Handle online og sammenlign priser og produkter fra nettbutikker
hos Kelkoo. En shoppingportal med prissammenligning, guider og brukervurderinger som hjelper deg å.
UiT Norges arktiske universitet er Norges tredje største universitet, og har studietilbud på åtte steder: Tromsø,
Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo. "1984" (G. Orwell) Grundig analyse av "1984" på engelsk.
Inkluderer biografi av forfatteren George Orwell. Analyse/tolkning

