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Hva er god helse for det norske folk? Helse på norsk i heftet utgave!
I 10 år forsket professorene Benedicte Ingstad og Per Fugelli på folks oppfatninger av hva som ligger i
begrepet god helse. Resultatet ble folkets egen helsemelding i form av boken Helse på norsk ? God helse slik
folk ser det.
I boken møter vi mange av de 80 personene som er intervjuet i forbindelse med undersøkelsen. De deler sine
tanker, følelser og meninger om hva som er god helse for dem. Trivsel, likevekt, å bevege seg mot egne mål,
livskraft og motstandskraft, utpeker seg som helsens grunnstoffer. Hva som truer helsen, hvilke personlige
egenskaper som fremmer den, politiske kilder til helse, og helse og religion, er også sentrale temaer i boken.
"...Helse på norsk.er et imponerende og inspirerende verk. Boka vil være til glede og nytte for alle som jobber
og/eller studerer i helsevesenet, og for interesserte legfolk".Pernille Nylehn, Utposten
Prøv GRATIS i 60 dager! Hvert produkt holder i to måneder! Bestill to produkter og få gratis frakt ved videre
forsendelser! Kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter.
Bytt også fastlege, se dine e-resepter og egenandeler m.m. via Min helse. Helse, mangetydig begrep som i

folkelig språkbruk gjerne benyttes som motsatsen til. Foreningen SNL er et ideelt forlag som gir ut norsk
fagkunnskap på Internett. Helse og livsstil. Er du interessert i helse og trening? Startsiden har oversikt over de
beste bloggene og nettstedene med fokus på helse og livsstil. Hopp til innholdet. Hopp til innholdet Norsk
Helse leverer norskprodusert helsekost av høy kvalitet rett hjem i postkassen din. Alle produkter er produsert i
henhold til den internasjonale standarden GMP. Øverst på menneskets ønskeliste står: God helse.
Da må vi være nysgjerrige på hva dette høyeste livsønsket inneholder. Hva er god helse? Hva.
Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, foreslår at det opprettes et PCI-tilbud ved
Nordlandssykehuset Bodø. Kjøp 'Helse på norsk, god helse slik folk ser det' av Per Fugelli fra Norges raskeste
nettbokhandel.
Vi har følgende formater tilgjengelige: E-bok, Heftet. helse (Norwegian Bokmål) amfiteater (Norwegian
Bokmål) Norsk - Engelsk & Engelsk - Norsk ordbok / ordliste.

