
Når ryggen smerter
Hent bøger PDF

Aage Indahl

Når ryggen smerter Aage Indahl Hent PDF Forlaget skriver: Målgruppen for bogen er alle, der døjer med ondt
i ryggen. Forfatteren har ønsket at invitere læserne på en lille studietur ind i ryggens verden for på den måde
at give rygpatienter viden om, hvordan ryggen fungerer, og hvad det er, der gør ondt, dels for at afmystificere
og afdramatisere rygsmerterne og dels for at give den enkelte gode råd og redskaber til at leve et rigt og aktivt
liv på trods af smerterne. Han gør det med stor faglig dygtighed og i dyb respekt for de mennesker, der døjer
med rygsmerter. Bogen er rigt illustreret med instruktive farvetegninger, der understøtter teksten, der er let

forståelig også for ´almindelige´ mennesker.

Forfatteren, Aage Indahl, er speciallæge ved Spesialsykehuset for rehabilitering i Stavern, som er en del af
Rikshospitalet i Norge. Hans doktorafhandling om rygsmerter (1999) vakte international opsigt, da den

repræsenterer en ny forklaringsmodel og tænkemåde, når det gælder årsag til og behandling af rygsmerter.

Den danske oversættelse har forord af professor, dr.med. Tom Bendix.
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