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Libers utgivning vilar på vetenskaplig grund och är tydligt förankrad  
på kurser inom sjuksköterskeprogrammet. Vi lägger, i nära samar-
bete med våra författare, stor vikt vid den redaktionella processen 
med avseende på struktur, innehåll, illustrationer och fallbe-
skrivningar. Böcker från Liber är både vetenskapliga och student-
nära. Min förhoppning är att studenterna, den frestande second 
hand-marknaden till trots, väljer att behålla våra böcker  
för att kunna hämta kraft och stöd ur dem också i yrkeslivet.

Som förläggare är det viktigt för mig att komma ut på lärosätena, 
dels för att fånga upp behov och önskemål hos er som undervisar, 
dels för att visa upp vår aktuella utgivning på bokbord. Pandemin 
har pausat denna möjlighet, men samtidigt öppnat en annan – digitala 
möten. Våra digitala möten har lett till att nya värdefulla kontakter 
har knutits, att nya samarbeten har inletts och att vi har kunnat 
presentera våra nyheter. 

Kontakta mig gärna för att boka ett digitalt möte tills vi kan  
träffas som vanligt igen. 

Tillsammans skapar vi förutsättningar 
för studenterna att lyckas

• Libers kurslitteratur är 
skräddarsydd för svenska 
utbildningar och de utmaningar 
studenterna kommer att möta i 
sina framtida yrkesroller

• Våra kostnadsfria utvärde-
ringsexemplar hjälper dig  
att förstå hur boken skulle 
passa din undervisning och 
dina studenter. Beställ ditt 
exemplar på liber.se/hogskola

• Vi erbjuder ofta kompletta 
paket med böcker och extra-
material som hjälper studen-
terna att lyckas

• När du letar ny litteratur till din 
kurslista finns våra förläggare 
som stöd.
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OMVÅRDNAD & VÅRDVETENSKAP OMVÅRDNAD & VÅRDVETENSKAP

Personcentrering inom hälso- och sjukvård
– från filosofi till praktik

Etik
– en grundbok

Klinisk omvårdnad 1 & 2

Begreppet personcentrering har på kort tid vuxit sig allt starkare inom hälso- och sjukvården 
och boken Personcentrering inom hälso- och sjukvård – från filosofi till praktik beskriver detta 
begynnande paradigmskifte. Begreppet grundas på att patienten är en person med behov, men 
också vilja, förmågor och ansvar. En personcentrerad vård förutsätter därför både professionell 
kompetens och en medveten etik som grund för omvårdnad, rehabilitering, behandling och 
omsorg.

Personcentrering i hälso- och sjukvårdens fokus är partnerskapet mellan patient/närstående 
och personal, hur det initieras via lyhört lyssnande och samtal, utvecklas genom gemensam pla-
nering och säkerställs via dokumentation. I boken diskuteras begreppet utifrån ett filosofiskt och 
etiskt perspektiv, men läsaren får också ta del av erfarenheter hämtade från olika verksamheter 
och hälsoprofessioner som till exempel prehospital akutsjukvård, sjukhusvård inom internmedi-
cin och geriatrik, intensivvård och nära vård i hemmet. Exempel ges också på personcentrering 
tillämpad inom barns hälso- och sjukvård liksom vid psykisk ohälsa. Hur digitala praktiker i 
samklang med personcentrering kan te sig i olika former av partnerskap diskuteras i ett särskilt 
kapitel och berörs i flera. 

Etik – en grundbok presenterar etikens viktigaste begrepp, teorier, värderingar och dilemman 
på ett lättillgängligt sätt. Boken tar sin utgångspunkt i många typiska exempel och etiska frågor 
som vårdpersonal står inför i det dagliga arbetet. Boken ger läsaren god överblick över etisk te-
ori, etisk reflektion, etisk ansvarsskyldighet och yrkesetik. Boken ger även läsaren olika verktyg 
för reflektion över etiska frågor, precis som den utmanar läsaren att reflektera över grundläggan-
de värden och yrkesetik i möten med dilemman i hälso- och sjukvården.

Målgruppen är studenter på program och kurser inom hälso- och sjukvård, där boken utgör 
en grundbok och vanlig referens. Boken kan med fördel läsas och användas av yrkesverksam 
hälso- och sjukvårdspersonal för att hålla den etiska diskussionen levande.

Klinisk omvårdnad del 1 och 2 ger de teoretiska och praktiska 
kunskaper som utgör grunden för omvårdnadsprocessen  
och för sjuksköterskans bedömningar och omvårdnadsåtgärder 
i Sverige.

Böckerna tydliggör även vilka konsekvenser olika sjukdomar och skador  
har för patienten. Hur upplever patienten att vara sjuk, hur påverkas de grund-
läggande behoven och vilka copingstrategier behöver patienten? Böckerna 
tillhandahåller systematisk kunskap om datainsamling,  kliniska bedömningar 
och omvårdnadsåtgärder, om att tillgodose patientens grundläggande behov 
och om sjuksköterskans ansvar och kompetens i sin professionsutövning.

Alla kapitel följer liknande struktur, vilket gör det enkelt att orientera sig. 
Texterna är granskade av svenska experter och anpassade till svenska för- 
hållanden.

Böckerna vänder sig till blivande sjuksköterskor och kan användas som 
referens för sjuksköterskor inom olika verksamhetsområden. • Presenterar etikens viktigaste begrepp, teorier, värderingar och dilemman.

• Beskriver sambandet mellan grundläggande värden och yrkesetiken.
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hormon- och elektrolytbalansen, koncentrationen av syre 
och koldioxid i blodet och blodets eventuella innehåll av 
läkemedel eller av toxiska ämnen (Jacobsen m.fl . 2009, Sand 
m.fl . 2007).

 Blodtryck
Blodtrycket defi nieras som det tryck blodet utövar mot kärl-
väggen. Trycket är inte detsamma i hela kretsloppet. Avstån-
det från hjärtat, de olika blodkärlens storlek och kärlväggar-
nas motstånd påverkar trycket. Blodtrycket avtar på vägen 
från vänster kammare till artärerna, och vidare till kapillä-
rerna och venerna. Blodtrycket är högst i artärerna, medan 
det sjunker kraft igt i kapillärerna och är nästan 0 i de stora 
venerna. De olika trycken i kärlsystemet indelas i artärtryck, 
kapillärtryck och ventryck. Blodtrycket ger bland annat in-
formation om hjärtats arbetsbelastning. Hos vuxna anses 
blodtrycket vara normalt om det är lägre än 130/85 mm Hg 
(tabell 7.1). Högt blodtryck, eller hypertoni, föreligger om det 
systoliska blodtrycket är ≥ 140 mm Hg och det diastoliska 
blodtrycket är ≥ 90 mm Hg, eller om patienten behandlas 
med blodtryckssänkande läkemedel. Hypertoni leder till 
ökad arbetsbelastning på vänster kammare, och utan be-
handling utvecklas hjärtsvikt (Sand m.fl . 2007).

En rad fysiologiska faktorer påverkar det arteriella blodtryck-
et (Sand m.fl . 2004, Sand m.fl . 2007), bland annat följande:

• Hjärtminutvolymen: När den blodvolym som hjärtat 
pumpar ut i aorta per minut ökar, ökar också blodtrycket, 
och omvänt gäller att nedsatt minutvolym sänker blod-
trycket.

• Det perifera motståndet: När arteriolerna dras samman, 
minskar lumen i hela kärlsystemet, och blodtrycket stiger. 
När arteriolerna vidgas och det perifera motståndet sjun-
ker, blir det mer plats över till blodet perifert och totalt, 
och följaktligen sjunker blodtrycket.

• Artärernas elasticitet: I hårda, sklerotiska blodkärl är 
kärlväggen mindre elastisk. Den ger därför inte eft er lika 
mycket för tryckökningen när blodet pumpas ut från 
hjärtat i normala kärl, och därmed ökar det systoliska 
blodtrycket.

• Blodvolymen: Minskad blodvolym, t.ex. på grund av blöd-
ning, leder till sänkt blodtryck därför att vänster kam-
mare inte fylls tillräckligt i vilofasen, diastole. Kärlens 
kapacitet är då större än blodvolymen.

Det arteriella blodtrycket stiger oft a med åldern. Trots det är 
ett blodtryck som överstiger 140/90 mm Hg ogynnsamt för 
alla, oavsett ålder, på grund av belastningen på hjärtat. Andra 
faktorer som påverkar blodtrycket är vikt, ansträngning och 
stress. Överviktiga personer har oft a förhöjt blodtryck. An-
strängning och psykisk stress leder till ökat blodtryck, bland 

annat därför att det sympatiska nersystemet aktiveras (Ja-
cobsen m.fl . 2009, Sand m.fl . 2007).

Det systemiska blodtrycket mäts indirekt med hjälp av 
en blodtrycksmätare. Direkt blodtrycksmätning, som kräver 
invasiv teknik, används främst inom intensivvården och be-
skrivs inte här. Vid indirekt blodtrycksmätning är det viktigt 
att utrustningen används på rätt sätt och att blodtrycksman-
schetten har rätt storlek och placeras rätt. Om manschetten 
är för liten blir det uppmätta blodtrycket för högt, och om 
manschetten är för stor blir det uppmätta blodtrycket för lågt. 
Det fi nns olika storlekar på ballong och manschett, och det 
är viktigt att välja rätt storlek.

Man placerar stetoskopet över a. brachialis i armvecket 
och pumpar däreft er snabbt upp manschetten till dess att 
blodfl ödet till armen kläms av (bild 7.2a). Då kan man inte 
känna någon puls nedanför blodtrycksmanschetten och 
inget ljud hörs i stetoskopet. Man bör förklara för patienten 
att denne kommer att känna krypningar och domningar el-
ler lite värk i armen när blodtrycksmanschetten är uppum-
pad, och att det beror på att blodtillförseln är avklämd. Se-
dan sänker man långsamt trycket i blodtrycksmanschetten. 
När trycket har sänkts så mycket att blodet under hjärtats 
systole kan passera genom a. brachialis igen, hörs ett dun-
kande pulsljud i stetoskopet. Det tryck som manometern 
då visar är det systoliska blodtrycket. När blodet fritt kan 
passera genom a. brachialis hörs inte längre de dunkande 
pulsslagen i stetoskopet, eller också är de kraft igt dämpa-
de. Det tryck som manometern då visar är det diastoliska 
blodtrycket. Hos vissa patienter kan man emellertid höra 
svaga pulsslag i stetoskopet ända tills manometern visar 0. 
Detta bör man vid registreringen ange genom att skriva att 
blodtrycket är t.ex. 120/90–0 mm Hg (Hatchett m.fl . 2007, 
Levine 2005).

Diagnos
Systoliskt blod-
tryck i mm Hg

Diastoliskt blod-
tryck i mm Hg

Normalt blod-
tryck

< 120–129 < 80–84

Högt normalt 
blodtryck

130–139 85–89

Grad 1 hypertoni 
(mild)

140–159 90–99

Grad 2 hypertoni 
(måttlig)

160–179 100–109

Grad 3 hypertoni 
(allvarlig)

≥ 180 ≥ 110

(Europeiska hypertonisällskapet 2007)

Tabell 7.1 Defi nitioner och klassifi ceringar av blodtrycksnivåer.
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Ett så kallat auskultatoriskt tyst område (»silent gap«) är 
ett fenomen där blodtrycksljuden tillfälligt kan försvinna 
mitt emellan det systoliska och det diastoliska blodtrycket. 
Om man inte är uppmärksam på detta, riskerar man att re-
gistrera ett för lågt systoliskt tryck för att man inte har pum-
pat upp manschetten tillräckligt. Man riskerar också att få 
ett för högt diastoliskt tryck om man inte lyssnar ända tills 
man är säker på att pulsslagen har försvunnit.

Det systoliska blodtrycket kan mätas palpatoriskt – utan 
stetoskop (bild 7.2b). Då fyller man blodtrycksmanschet-
ten så mycket att pulsen i a. radialis försvinner och däreft er 
tömmer man manschetten långsamt samtidigt som man pal-
perar a. radialis med fi ngrarna. När man åter känner pulsen, 
betyder det att blodet passerar förbi manschetten, och det 
tryck som då visas på manometern är det systoliska blod-
trycket. Palpatorisk mätning ger inte något exakt värde, men 
ger en fi ngervisning om blodtrycket. Detta räcker i vissa 
situationer, särskilt om man vet vilket blodtryck patienten 
brukar ha.

 Elektroniska blodtrycksmätare används i ökad utsträck-
ning, både på sjukhusen, inom den kommunala hälso- och 
sjukvården och vid egenkontroll av blodtrycket hemma. En 
elektronisk apparat registrerar det systoliska och det diasto-
liska trycket, och siff rorna visas på en skärm (bild 7.2c). Man 
behöver inget stetoskop. En elektronisk blodtrycksmätare 
kan fungera enligt två olika principer. Den ena typen har 
en inbyggd mikrofon i manschetten som registrerar puls-
slagen mellan det systoliska och det diastoliska blodtrycket 
(Korotkoff s ljud). Den andra typen registrerar de volym-
förändringar som sker i extremiteten (armen eller benet) i 
samband med varje pulsslag (oscillometrisk metod). Elek-
troniska blodtrycksmätare måste regelbundet kontrolleras 
för felmätningar.

Det är viktigt att blodtrycket mäts i en lugn miljö och att 
patienten själv är lugn och avslappnad. Detta har särskilt stor 
betydelse vid diagnostisering av sjukdomar där det är viktigt 
att ta reda på om ett förhöjt blodtryck är situationsbetingat 
eller varaktigt. Likaledes har det betydelse när man kontrol-
lerar blodtrycket för att undersöka eff ekten av medicinsk 
behandling på sådana sjukdomar. Patienten bör i detta fall 
ha suttit, eller helst legat, stilla i minst 15 minuter innan blod-
trycket mäts.

 Hud
Huden kan lätt kontrolleras genom att man observerar och 
känner på patienten. Cyanos är ett symtom på patientens 
syresättnings- och cirkulationsstatus. Cyanos uppstår först 
perifert, t.ex. på läpparna, runt munnen, munslemhinnan, 
konjunktiva, örsnibbar och nagelbäddar. Vid cyanos är 
huden blek och har en blåaktig färg (se kapitel 4). Hos pa-
tienter med mörk hudfärg ses blekhet som en nyansändring 
av hudfärgens varma toner – från askgrå till mer gulaktigt 
brun beroende på hur mörk hud patienten har i utgångslä-

b

a

c

Bild 7.2 Blodtrycksmätning. Blodtrycket kan mätas manuellt med 
blodtrycksmanschett och stetoskop a eller genom palpation av pul-
sen i a. radialis b eller med hjälp av elektronisk blodtrycksmätare c.
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 Kontrollera  trombocytkoncentrat
Vid transfusion av trombocytkoncentrat gäller samma 
kontrollrutiner som för erytrocytkoncentrat. Trombocyt-
koncentratet ska vara ABO-förenligt, dvs. det får inte ska 
innehålla ABO-blodgruppsantigener mot vilka patienten 
har naturligt förekommande antikroppar. Före transfusion 
måste man kontrollera att trombocyterna i påsen är funk-
tionsdugliga. Tecken på detta är att »swirling« uppstår när 
man försiktigt rör på påsen (se s. 417).

  Filter
Under lagring av cellhaltiga blodkomponenter bildas oft a 
mikroaggregat av trombocyter och leukocyter. Erytrocyt-
koncentrat kan också innehålla koagel. Moderna metoder 
för framställning av blodkomponenter har visserligen lett 
till att innehållet av mikroaggregat är mycket mindre än ti-
digare, men vid transfusion av erytrocytkoncentrat, trombo-
cytkoncentrat och plasma/Octaplas ska man trots det alltid 
använda ett särskilt transfusionsset med inbyggt fi lter avsett 
för blodkomponenter. Maskorna i fi ltret fi ltrerar eventuella 
aggregat och förebygger därmed ocklusion av patientens 
lungkapillärer, men samtidigt är de tillräckligt stora för att 
blodkroppar ska kunna passera. Ett vanligt infusionsset 
har fi nmaskigare fi lter och fi ltrerar därför blodkroppar om 
det används vid transfusion. Infusionsset ska därför endast 
användas till »klara« lösningar, inklusive albumin. Det är 
viktigt att fi ltret fungerar som det är tänkt. För att mikroag-
gregat ska avlägsnas eff ektivt måste fi lterkammaren vara helt 
fylld. Droppkammaren kan vara fylld till cirka en tredjedel. 
Ett säkert sätt att fylla fi ltret och slangen visas i bild 13.7.

Bild 13.7   Fyllning av transfusions-
set med fi lter.
a: Koppla transfusionssetet till 
påsen med rullklämman stängd. 
Håll påsen upp och ned så att 
transfusionssetet är överst, öppna 
rullklämman och fyll fi ltret genom 
att klämma försiktigt på påsen. 
Kontrollera att droppkammaren 
(som nu är över fi ltret) är fylld till 
cirka en tredjedel innan rullkläm-
man stängs.
b: Häng upp påsen, öppna försiktigt 
rullklämman och fyll slangen.

a b

På grund av risken för kontamination och bakterieväxt 
bör transfusionssetet bytas mellan varje påse. Transfusions-
setet kan användas till fl era enheter (påsar), men det bästa 
är att byta transfusionsset för varje enhet. Vid transfusion 
av trombocytkoncentrat ska man alltid använda ett nytt 
transfusionsset. Om man använder ett transfusionsset som 
har använts till andra blodkomponenter, kan blodkoagel i 
det använda setet aktivera trombocyterna och resultera i att 
patienten får ett overksamt preparat. Ett transfusionsset kan 
emellertid användas till fl era enheter trombocytkoncentrat.

Eft er avslutad trombocyttransfusion bör transfusionsse-
tet sköljas med fysiologisk koksaltlösning (NaCl 9 mg/ml) 
så att hela mängden tillförs patienten. Det rör sig om små 
volymer, och innehållet i transfusionssetet representerar en 
ganska stor andel av totalvolymen.

  Transfusionshastighet
Lämplig  transfusionshastighet beror på indikationen för 
behandlingen och patientens tillstånd. Om patientens blod-
volym från början är stabil och ungefär normal, bör transfu-
sionshastigheten inte överstiga 400–500 ml per timme vid 
transfusion av erytrocytkoncentrat, trombocytkoncentrat, 
albumin och plasma/Octaplas.

Blod är stormolekylärt och ökar därför blodvolymen mer 
än den tillförda vätskemängden. En transfusion kan av det 
skälet vara en belastning för ett svagt hjärta. Vid hypertoni 
eller misstanke om hjärtsvikt bör hastigheten sänkas och 
patienten observeras noga.

Om patienten har aktiv blödning och farligt lågt blod-
tryck, är det viktigt att blodet transfunderas så snabbt som 
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löpt utan komplikationer. Det ska framgå av dokumentatio-
nen vilken befattningshavare som ansvarat för transfusionen.

Vid transfusion av fraktionerade plasmaprodukter från 
plasmapooler (albumin, koagulationsfaktorer och immun-
globuliner) ska produktionsnummer, mängd och datum 
antecknas på patientens transfusionsschema.

  Observation
Patienten ska observeras noggrant under transfusionen, 
särskilt de första 15 minuterna. De allvarligaste transfu-
sionskomplikationerna uppträder nämligen strax eft er 
det att transfusionen har påbörjats (se Transfusionskom-
plikationer s. 422). Det kan därför vara lämpligt att mäta 
patientens puls, blodtryck och temperatur innan transfu-
sionen startar. Förändringar i värdena medan transfusio-

möjligt. Då kan man använda en övertrycksmanschett. Man 
placerar då hela blodpåsen i en särskild behållare med dubb-
la väggar. Luft  pumpas då in mellan väggarna så att påsen 
sätts under tryck från utsidan (bild 13.8). Därmed pressas 
blodet in i patientens kärl. Maxtrycket i en sådan behållare 
är 300 mm Hg. När blod ges under tryck, måste patienten 
övervakas löpande med tanke på såväl transfusionsreaktio-
ner som en eventuell överbelastning av cirkulationssystemet.

På grund av risken för bakterieväxt ska transfusion av 
erytrocytkoncentrat vara avslutad inom 4 timmar eft er det 
att komponenten har tagits ut ur ett förråd med optimala 
lagringsförhållanden. Trombocytkoncentrat ska ges snabbt, 
och tiden bör inte överstiga en timme per enhet.

  Blodvärmare
Vid snabb transfusion av kallt blod, kan patienten känna sig 
kall och frysa lite. Detta kan man avhjälpa genom att lägga 
ett extra täcke över patienten och sänka transfusionshastig-
heten, om det är försvarbart.  Vid transfusion av större voly-
mer, särskilt om transfusionen görs genom central venkate-
ter, måste man använda blodvärmare som har elektronisk 
temperaturreglering och värmer upp blodet till cirka 37 °C, 
inte mer. Innan blodprodukten kopplas upp är det vanligt-
vis praktiskt att »prima« värmaren med koksaltlösning. När 
man använder blodvärmare fi nns det oft a förhållandevis 
mycket blod kvar i transfusionssetet när transfusionen är 
avslutad. Setet bör därför sköljas igenom med fysiologisk 
koksaltlösning (NaCl 9 mg/ml) eft er transfusionen, så att 
patienten får hela den planerade blodmängden. Blodvär-
mare bör inte användas vid transfusion av trombocyter. Läs 
i övrigt bruksanvisningen till den aktuella blodvärmaren.

  Tillsatser
Blodkomponenter ska aldrig blandas med läkemedel eller 
infusionsvätskor. Det innebär att läkemedel och infusions-
vätskor inte får kopplas till samma venkanyl som en blod-
komponent. Enda undantaget är fysiologisk koksaltlösning 
(NaCl 9 mg/ml). Tillsats av glukos kan t.ex. leda till hemolys, 
och vid tillsats av Ringers lösning fi nns risk för koagulation.

  Dokumentation i patientens journal
Varje transfusion och ordination därom ska dokumenteras 
i patientens journal. Så fort transfusionen av trombocyter, 
 erytrocyter eller plasma/Octaplas har påbörjats, ska datum 
och tid för transfusionen anges på den nedersta självhäft an-
de etiketten på påsen. Etiketten ska signeras och klistras in i 
patientens transfusionsschema/-journal. Transfusionen ska 
också föras in i patientens kurvblad. Om komplikationer har 
uppstått i samband med transfusionen, ska dessa dokumen-
teras i patientjournalen. Sjuksköterskan har ett särskilt ansvar 
för att dokumentera komplikationen i omvårdnadsrappor-
ten som är en del av patientens journal. Det kan också vara 
lämpligt att anteckna i journalen att transfusionen har för-

Bild 13.8  Övertrycksmanschett. Påsen med blod placeras mellan 
de dubbla väggarna i övertrycksmanschetten som pumpas upp med 
hjälp av en ballong. Övertrycket kan avläsas på manometern som är 
kopplad till manschetten.
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• Kraftigt omarbetad upplaga utifrån ny evidens.
• Presenterar såväl teoretisk grund som praktisk tillämpning.

Ny
upplaga
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OMVÅRDNAD & VÅRDVETENSKAP OMVÅRDNAD & VÅRDVETENSKAP

Läkande samtal
Sjukdom och olycksfall kan medföra att kroppen plötsligt vägrar samarbeta, 
gör ont eller helt enkelt inte fungerar. Upplevelse av ohälsa och kris kan 
också uppstå av andra orsaker, såsom arbets löshet, närståendes sjukdom 
eller död, eller andra förluster.

Det dagliga livet förändras och präglas av existentiell osäkerhet och otrygghet. När existensen 
svajar behöver vi stöd, och ett sådant är läkande samtal i hälso- och sjukvården. 

Bokens inledning presenterar en teoretisk grund för hur människors hälsoprocesser kan 
uppmärksammas, stödjas och stärkas genom samtal. Övriga kapitel är kliniskt orienterade och 
illustrerar olika sätt att genomföra läkande samtal med patienter och närstående. Förebilden 
för dessa samtal finns i erfarenheter gjorda inom psykoterapin, därför är några av bokens kapitel 
skrivna av psykoterapeuter. Övriga behandlar bland annat svåra samtal i livets ytterkanter, 
problem som uppstår när kommunikationen störs av patientens sjukdom, erfarenheter från flera 
kliniska vårdområden samt från studenters och yrkesverksammas lärande.

Bokens författare – sjuksköterskor, läkare, psykoterapeuter och en logoped – har kunskaper 
och erfarenheter från en rad olika områden och bidrar med en djup förståelse av hur man som 
professionell kan känna sig trygg även i utmanande samtal.

Läkande samtal riktar sig till barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbets- 
terapeuter, fysioterapeuter, psykologer, logopeder, dietister och kuratorer, både yrkesverk-
samma och under utbildning. Men även till professionella i andra yrkesgrupper för vilka det 
mellanmänskliga mötet står i fokus.

FÖRFATTARE: KARIN DAHLBERG (RED.)
Karin Dahlberg är professor em. i vårdvetenskap. Övriga författare är Mia Berglund, Gunnar Birgegård, Philip Bäckmo, Ulrica Hörberg,  
Per Magnus Johansson, Elisabeth Lindberg, Marie Rusner, Charlotta Saldert, Linda Sellin, Helene Wennerlund och Lena Wiklund Gustin.

47-12844-0 |  300 sid | Uppl 1 | 2020

Sjuksköterskans kärnkompetenser
Sjuksköterskans kärnkompetenser riktar sig till alla som söker kunskap om vad sjuksköterskans 
profession och kompetens innebär. Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk 
sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, 
evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och information.

Boken inleds med ett kapitel om begreppet kompetens och följs av kapitel om sjuksköterske-
professionen och sjuksköterskan som omvårdnadsexpert. Därefter följer kapitel om de sex 
kärnkompetenserna. Ett kapitel ger dessutom röst åt innebörden av att vara patient. Avslut-
ningsvis följer ett kapitel om framtiden med dess förändringar, pågående eller förväntade, som 
får konsekvenser för hälso- och sjukvården och därmed även för sjuksköterskans roll och 
funktion. I den andra upplagan har ett flertal kapitel genomgått en omfattande revidering och  
ett nytt kapitel om Magnetmodellen har tillkommit.

47-12802-0 | 376 sid | Uppl 2 | 2019

FÖRFATTARE:  JANETH LEKSELL, MARGRET LEPP
Janeth Leksell är leg. sjuksköterska, med.dr och docent vid Högskolan Dalarna och Uppsala universitet. Margret Lepp är leg. sjuksköterska, fil.dr 
och professor vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Høgskolen i Østfold, Halden, Norge.

Ny

• Omfattande revidering av ett flertal kapitel.
•    Nytt kapitel om Magnetmodellen.

Hemsjukvård
– olika perspektiv på trygg och säker vård

Hemsjukvård blir en allt större del av svensk hälso- och sjukvård.  
Det är viktigt att vården som patienter får i det egna hemmet  
kännetecknas av trygghet, kvalitet och patientsäkerhet.

I denna antologi åskådliggörs patientsäkerhet inom hemsjukvården utifrån ett systemteo-
retiskt perspektiv, med ett stort antal patientfall som exempel.

Här beskrivs hur synen på patientsäkerhet har utvecklats fram till idag, olika teoretiska 
modeller för att förstå säkerhet och orsaken till att olyckor sker eller inte sker. Boken be-
lyser patientsäkerhet inom olika områden som palliativ vård i hemmet, hemrehabilitering 
och öppenvårdspsykiatri, samt etiska dilemman och specifika riskområden som finns inom 
hemsjukvård, såsom hot och våld. Vidare tar boken upp patienters och anhörigas roller och 
möjligheter att medverka till en säker och trygg vård, liksom personalens arbetsvillkor och 
ledningens ansvar för patientsäkerhet. Boken avslutas med en beskrivning av de utma-
ningar och möjligheter för en patientsäker vård som följer av digitalisering och ny teknik.

Hemsjukvård riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma eller studerande inom  
hemsjukvård, eller på andra sätt kommer i kontakt med hemsjukvård.

FÖRFATTARE: MIRJAM EKSTEDT, MARIA FLINK (RED.)
Redaktörer för boken är Mirjam Ekstedt och Maria Flink. Båda forskar om olika aspekter av trygg och säker vård, och om patienters  
delaktighet i egenvård vid Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet.

47-11277-7 | 448 sid | Uppl 1 | 2019
Detta liknar ett standardverk med sin fylliga och pedagogiska 
approach, och gör den omistlig som framtida referensverk.

Publicerat i BTJ-häftet nr 10, 2019. Lektör Matts Lindberg

Klinisk vårdvetenskap
– vårdande på teoretisk grund

Klinisk vårdvetenskap är en tillämpad vetenskap som applicerar vårdveten-
skapliga kärnvärden, teorier och begrepp i klinisk verksamhet. Hur denna 
applikation kan gå till, den begreppsordning vetenskapen har utvecklat och 
hur det kan tillägnas är några av de frågor som presenteras i denna sam-
nordiska antologi.

Antologin språkliggör ämnets begrepp, teorier och kliniska erfarenheter och ger tankeverktyg 
för vårdandet. Med en grund i vårdvetenskapliga begrepp kan ”den vårdande kunskapen” om 
patienten föras vidare genom utbildning till professionell vård. Vårdandet integreras då med 
ontologi och ges en teoretisk grund.

Boken är indelad i tre delar. Tre av kapitlen är originalforskning av empirisk karaktär med 
fokus på tillägnan. De övriga kapitlen är originalforskning av teoretisk natur med infallsvinklar 
som teori, utbildning och applikation. 

47-12620-0 | 248 sid | Uppl 1 | 2020

FÖRFATTARE:  ARNE REHNSFELDT, MARIA ARMAN (RED.)
Arne Rehnsfeldt är leg. sjuksköterska, doktor i hälsovetenskaper och docent i vårdvetenskap. Han har arbetat som professor i sykepleievitenskap 
(vårdvetenskap) vid Høgskulen på Vestlandet (HVL) och är nu professor emeritus på samma lärosäte. Maria Arman är leg. sjuksköterska och 
barnmorska, doktor i hälsovetenskaper med huvudområde vårdvetenskap och docent i vårdvetenskap. Hon arbetar som lektor vid Karolinska 
Institutet, sektionen för omvårdnad.

Ny
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Pediatrisk omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande 
kunskaper om omvårdnad av barn genom 
barnets samtliga utvecklingsskeden, från 
födelsen till den vuxna människan, liksom 
på alla vårdnivåer, från primärvård till 
specialiserad och högspecialiserad vård. Den 
pediatriska omvårdnaden beskrivs genomgå-
ende utifrån vetenskap och beprövad erfaren-
het och utgår från en professionsetik.

Barnhälsovård
– att främja barns hälsa

I denna omarbetade sjätte upplaga av Barnhälso- 
vård redovisas aktuell forskning och nya rön 
inom modern barnhälsovård. Boken ger både en 
teoretisk och praktisk vägledning till det 
förebyggande arbetet med barn i 0–5-årsåldern. 
En viktig utgångspunkt har varit att skapa 
gynnsamma förutsättningar för den roll och 
funktion för barnhälsovården som rekommen-
deras i Socialstyrelsens publikation Vägledning 
för barnhälsovård.

PEDIATRIKOMVÅRDNAD & VÅRDVETENSKAP

FÖRFATTARE: INGER HALLSTRÖM, TOR LINDBERG (RED.)
Inger Hallström är barnsjuksköterska och professor i pediatrisk 
omvårdnad vid Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulte-
ten, Lunds universitet. Tor Lindberg är barnläkare och professor 
emeritus vid Barn- och ungdomskliniken, Norrlands universitetssjukhus, 
Umeå. Bokens övriga författare är alla specialister inom pediatrisk vård 
och omvårdnad i Sverige.

47-11509-9 | 384 sid | Uppl 2 | 2015

FÖRFATTARE: MARGARETHA MAGNUSSON,  ELISABET 
HAGELIN, CLAES SUNDELIN, MARGARETA BLENNOW (RED.)
Huvudredaktörer är Margaretha Magnusson, med.dr, barnsjuksköterska 
och vårdutvecklare, Elisabet Hagelin, med.dr, distriktssköterska och 
barnsjuksköterska, Claes Sundelin, tidigare barnhälsovårdsöverläkare 
och professor emeritus i socialpediatrik, samtliga knutna till Akademiska 
sjukhuset i Uppsala, samt Margareta Blennow, med.dr och barnhälso-
vårdsöverläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.

47-11186-2 | 296 sid | Uppl 6 | 2016

Akut pediatrik
Svår sjukdom hos barn och ungdomar kan snabbt bli livshotande. I akuta situationer är det 
därför mycket värdefullt med en vägledning för att man snabbt ska kunna vidta rätt åtgärder. 
Akut pediatrik beskriver de omedelbara och ofta livräddande insatser som krävs vid allvarliga 
akuta sjukdomstillstånd och olyckor.

Sedan den förra upplagan har boken genomgått en omfattande revidering men har samtidigt 
behållit sitt ursprungliga fokus på områden som bland annat akut återupplivning av nyfödda,  
infektioner, drunkning, metabola sjukdomar, vätskebehandling, diabetes, akuta hjärtsjuk- 
domar med mera.

• Har reviderats med utgångspunkt från nya kunskaper om diagnostik och  
behandling samt aktuella vårdprogram. 

• Samtliga läkemedelsdoseringar har granskats av experter på området.

47-11427-6 | 456 sid | Uppl 8 | 2019

FÖRFATTARE:  SVANTE NORGREN, JONAS F. LUDVIGSSON, MIKAEL NORMAN (RED.)
Svante Norgren är överläkare och chef på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. Jonas F. Ludvigsson är 
professor i experimentell epidemiologi, Karolinska Institutet, och överläkare på Universitetssjukhuset Örebro. Mikael Norman är professor i 
pediatrik, Karolinska Institutet, och överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Vårdpedagogik
– vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv

Att ge vård och omvårdnad medför pedagogiska utmaningar i det dagliga arbetet. Dessa utman- 
ingar kräver kunskap om bland annat lärandeprocesser, patientundervisning, rådgivning och 
handledning. I boken belyser författarna pedagogiska aspekter på professionella möten med 
studenter, kollegor, patienter och anhöriga. Boken ger både en teoretisk orientering och en 
praktisk tillämpning med exempel på evidensbaserade modeller och fallbeskrivningar.  

Författarna vill inspirera, problematisera och belysa ämnet vårdpedagogik samt ta ett nytt grepp 
genom att knyta vårdpedagogiken till vårdens kärnkompetenser: personcentrerad vård, sam- 
verkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och 
informatik. De sex kärnkompetenserna anges som nödvändiga i all utbildning av vårdens yrkes- 
utövare för att de ska kunna möta framtidens krav på en vård som kännetecknas av hög kvalitet.

• Unik bok som tar steget längre genom att sammankoppla  
kärnkompetenser och pedagogik.

• Stärker vårdpersonalens pedagogiska kompetens.
• Belyser förutsättningarna för både patientens och vårdpersonalens lärande.

47-11229-6 | 444 sid | Uppl 1 | 2017

FÖRFATTARE:  MARGRET LEPP, JANETH LEKSELL (RED.)
Samtliga medverkande författare har mångårig erfarenhet av att arbeta med och forska om olika utbildnings- och kompetensfrågor  
för studenter och personal verksamma inom hälso- och sjukvården.

Samtalsfärdigheter 
– stöd, vägledning och ledarskap

Efter en inledning om hur samtalsfärdigheter 
utvecklas beskrivs konkreta färdigheter i att 
lyssna, bemöta kritik, uttrycka sig, förändra, 
motivera, medla, vägleda och hjälpa till att lösa 
problem. En sista tillämpande del behandlar 
negativa känslor i samtal och hur dessa kan över-
vinnas med träning. Boken ger även en psyko- 
logisk beskrivning av svårigheter i samtal, balansen 
mellan förändring och acceptans samt vikten av 
tålamod i situationer som är svåra att påverka. 

Den vänder sig till dig som arbetar inom hälsovård, service och ledar- 
skap eller i ett annat yrke där du har nytta av god kommunikation. 

FÖRFATTARE: ERIK RAUTALINKO
Erik Rautalinko, fil.dr i psykologi, är psykolog, psykoterapeut och psyko- 
terapihandledare och verksam inom KBT, utbildning och handledning. 
Han har mångårig erfarenhet av samtalsträning för olika yrkesgrupper, 
däribland psykologer, läkare, lärare, chefer, sjukgymnaster, socionomer 
och personal för rekrytering och kundservice.

47-12830-3 | 176 sid | Uppl 3 | 2019

Vårdvetenskap 
– vetenskapen om vårdandet

Samlingsverkets innehåll utgörs av de tidigare 
utgivna böckerna: Vårdprocessen (1979), Hälsans 
idé (1984), Vårdandets idé (1987),  Pausen (1987) 
och Den lidande människan (1994). Böckerna 
ingår med sin originaltext och presenteras i den 
ordning de tillkommit, förutom Pausen som 
kommer sist och binder samman böckerna med 
det avslutande nyskrivna kapitlet ”Broar” som 
berör de grundläggande frågorna om vårdandet 
ur ett vidare perspektiv.

Samlingsverket ger en bild av hur vårdvetenskapen, caring science, 
utvecklades i Norden, och boken inleds med ett nyskrivet kapitel 
om Ethos som enligt Eriksson utgör kärnan i vårdandet. Varje bok i 
samlingsverket börjar med en kort ingress där läsaren får ta del av den 
enskilda bokens historia och författarens budskap.

FÖRFATTARE: KATIE ERIKSSON
Katie Eriksson är sjuksköterska och har en filosofie doktors- 
examen från Helsingfors universitet. Hon har varit rektor för Helsingfors 
svenska sjukvårdsinstitut och professor i vårdvetenskap vid Åbo 
Akademi. Institutionen för vårdvetenskap i Vasa, som inrättades 1987, har 
byggts upp under hennes ledning. Eriksson är docent vid Kuopio 
universitet och medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. 
Eriksson är en av Nordens främsta forskare inom vårdvetenskap och hon 
har blivit utnämnd till hedersdoktor vid Nordiska hälsovårdshögskolan i 
Göteborg och vid Karlstads universitet.

47-10665-3 | 520 sid | Uppl 1 | 2018

Texten är välredigerad och välorganiserad med tydlig underrubrikanvändning, 
tabeller och diagram för snabb överblick, precis som det detaljerade sakregistret 
och pärminsidornas  flödesscheman över akut livräddande insatser. Användarna, 
läkare i olika stadier av utbildning och tjänstgöring samt andra barnmedicinska 
yrkesgrupper, lär inte bli besvikna på Sveriges mest aktuella och omfattande 
akutpediatriska handbok.
    Publicerat i BTJ-häftet nr 21, 2019. Lektör Christian Olsson
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GERIATRISK OMVÅRDNAD & GERIATRIK  GERIATRISK OMVÅRDNAD & GERIATRIK  

Äldre- och funktionshindersomsorg
– regelsystem, organisering, ledning och personal

Boken beskriver fyra olika områden inom äldre- 
och funktionshindersomsorg: regelsystem, 
organisering, ledarskap och organisation. De 
olika delarna är integrerade, men författarna 
prestenterar de fyra områdena var för sig för att 
göra dem mer lättbegripliga. Boken vänder sig 
till studerande och yrkesverksamma inom 
socialt arbete. 

FÖRFATTARE: MARIA BENNICH, ULRIKA BÖRJESSON, 
KJERSTIN LARSSON, MARIA WOLMESJÖ, LARS ZANDERIN 
Maria Bennich är fil.dr i sociologi. Ulrika Börjesson är fil.dr i välfärd och 
socialvetenskap. Kjerstin Larsson är fil.dr i sociologi. Maria Wolmesjö  
är fil.dr i socialt arbete. Lars Zanderin är fil.lic. i statsvetenskap och fil.dr 
i rättssociologi.

FÖRFATTARE: INGER BENKEL, ULLA MOLANDER,  
HELLE WIJK (RED.)
Redaktörer för boken är Inger Benkel, Ulla Molander och Helle Wijk. Alla 
tre forskar inom sjukvård och arbetar kliniskt i palliativ vård respektive 
på universitetets vårdutbildningar. De har olika professionell bakgrund i 
form av kurator, läkare och sjuksköterska, och vill med boken betona 
vikten av ett fungerande teamarbete för en god palliativ vård.

FÖRFATTARE: PETER STRANG, BARBRO BECK-FRIIS
Peter Strang är onkolog och professor i palliativ medicin vid Karolinska 
Institutet samt överläkare vid Stiftelsen Stockholms sjukhems palliativa 
sektion. Barbro Beck-Friis är med.dr och professor, samt hedersdoktor i 
veterinärmedicin vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Palliativ vård
– ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Fokus i denna bok är det tvärprofessionella 
teamarbetet inom palliativ vård. Författarna går 
igenom den palliativa vårdens fyra hörnstenar: 
symtomkontroll, kommunikation, teamarbe-
te och närståendestöd. Syftet är att bidra till 
kunskap och stöd för personal som arbetar med 
patienter i palliativt skede, från tidig till sen 
fas och oavsett om det är på sjukhus, i hemmet, 
inom kommunernas särskilda boenden eller på 
specifika palliativa enheter.

Palliativ medicin och vård 
Palliativ medicin är ett akademiskt ämnesområde 
med klinisk utbildning och forskning och utgör 
grunden för den palliativa vården. Dess syfte är 
att förbättra vården för de döende och deras 
familjer. Palliativ vård är en aktiv helhetsvård 
som bygger på en klar vårdfilosofi. Den omfattar 
inte bara patientens fysiska, psykiska, sociala 
och andliga/existentiella behov, utan även stöd 
till närstående i deras sorgearbete. Palliativ vård 
kräver ett arbetslag med en mycket bred 
kompetens.

47-11238-8  | 200 sid | Uppl 1 | 2016

47-11251-7 | 156 sid | Uppl 1 | 2017

47-10538-0 | 432 sid | Uppl 4 |  2012

Planering och dokumentation av vård och  
omsorg av äldre

I Planering och dokumentation av vård och om-
sorg av äldre beskrivs ett arbetssätt med teamet 
som nav och där dokumentation av vård- och 
omsorgsplaner har en naturlig plats. Författarna 
vill även underlätta den vård och omsorg som 
befinner sig i gråzonen mellan lagrummen HSL 
och SoL så att samverkan mellan professioner kan 
utvecklas och ske med ett för brukaren/patien-
ten bibehållet helhetsperspektiv.

FÖRFATTARE: JAN FLORIN, TYRA E. O. GRAAF, ARNE SJÖBERG
Jan Florin är lektor och docent på Högskolan Dalarna. Tyra E. O. Graaf är 
distriktssköterska och doktorand samt  konsult och jobbar med 
teamarbete inom lagrummen HSL, SoL  och LSS. Arne Sjöberg är 
geriatriker och chef för geriatriken på Länssjukhuset i Kalmar.

47-10664-6  | 296 sid | Uppl 1 | 2017

FÖRFATTARE:  LARS-OLOF WAHLUND (RED.) 
Lars-Olof Wahlund (red.) är senior professor i geriatrik vid Karolinska Institutet i Stockholm och har omfattande klinisk erfarenhet, 
framför allt inom området demenssjukdomar. Han har undervisat i geriatrik på både grund- och forskningsnivå. Författarna till bokens 
kapitel är specialister inom sina respektive områden och har mångårig erfarenhet av att jobba inom sitt fält, både kliniskt och akademiskt.

47-11346-0 | 408 sid | Uppl 1 | 2020

Geriatrikboken
Behovet av geriatrisk kompetens inom vården ökar. Allt fler individer uppnår 
en högre ålder än tidigare och gruppen de allra äldsta ökar mest. 

Redan nu, och ännu mer i framtiden, kommer äldre sjuka patienter att dominera inom de flesta 
sjukdomsspecialiteterna, inte minst gäller detta på akutmottagningar och inom den slutna vår-
den. Att känna till och rätt behandla allvarliga sjukdomar hos äldre är nödvändigt för att hindra 
allvarliga och ibland fatala komplikationer. 

Geriatrikboken beskriver de olika sjukdomsgrupperna liksom utredning och behandling. Tex-
ten är kompletterad med faktarutor och relevanta fallbeskrivningar. Boken betonar också vikten 
av ett teambaserat och tvärprofessionellt arbetssätt. 

Geriatrikboken riktar sig till högskolestudenter på vårdutbildningar och vill ge ett brett per-
spektiv på de geriatriska aspekterna inom äldrevården liksom inom all sjukvård. Boken är främst 
avsedd som kurslitteratur på sjuksköterskeutbildningar på grundnivå men kan med fördel även 
användas inom andra utbildningar.

FÖRFATTARE: MARIT KIRKEVOLD, KARIN BRODTKORB, ANETTE HYLEN RANHOFF (RED.) 
Huvudredaktörer är Marit Kirkevold, Karin Brodtkorb och Anette Hylen Ranhoff. Marit Kirkevold är sjuksköterska och har en doktorsexamen i 
omvårdnadsvetenskap. Hon är professor i omvårdnadsvetenskap vid Universitetet i Oslo. Karin Brodtkorb har en fil.kand. i omvårdnadsveten-
skap och är sjuksköterska inom psykiatrisk vård och pedagogisk handledning. Hon är sektionschef vid Universitetet i Agder. Anette Hylen Ranhoff 
är med.dr och specialist i invärtesmedicin och geriatrik. Hon är professor i geriatrik vid Universitetet i Bergen och överläkare. Översättning: 
Inger Bolinder-Palmér och Kristina Olsson.

47-11299-9 | 532 sid | Uppl 2 | 2018

Geriatrisk omvårdnad
– god omsorg till den äldre patienten

Boken handlar om den äldre patienten och beskriver de principer och särdrag 
som kännetecknar geriatrisk omvårdnad. Den innehåller särskilda kapitel om 
den geriatriska patienten i hemmet, i olika former av äldreboenden och på 
sjukhus. En av delarna beskriver ett urval av de vanligaste sjukdomarna och 
besvären som drabbar äldre. 

Ett centralt tema i boken är förmågan att ge integritetsbevarande omvårdnad, bland annat genom 
att låta patienten delta i beslutsfattandet, genom att se patienten som personen bakom ålderdom 
och sjukdom och genom att stödja och bidra till den äldres förmåga att hantera sin situation. 
Hälsofrämjande och förebyggande arbete framhävs också som viktigt i allt arbete i omvårdnaden 
av äldre människor. Boken är översatt från norska och anpassad till svenska förhållanden.

Det är en mycket välskriven och omfattande bok som på ett 
utmärkt sätt redogör för de problem som finns inom geriatriken.

                       Publicerat i BTJ-häftet nr 3, 2019. Lektör Lars Svensson

Gedigen 
grundbok

Ny

Texten är välskriven och håller den bredd som man önskar 
inom geriatrik  från aktiva forskare, kliniker, några professores 
emeriti samt en doktorand och en ST-läkare. Alla kapitel håller 
genomgående hög vetenskaplig standard.

Lakartidningen.se 2020-09-10

På liber.se  
hittar du hela vår  
utgivning inom vård
• Beställ utvärderingsexemplar
• Kika på böckernas innehållsförteckning och provläs 
• Läs mer om böckerna och författarna
• Kontakta förläggaren
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JURIDIK & ORGANISATION JURIDIK & ORGANISATION

FÖRFATTARE: ANN-SOFIE MAGNUSSON 
Ann-Sofie Magnusson är leg. sjuksköterska, fil.dr i journalistik och masskommunikation och lektor i vårdvetenskap på Göteborgs universitet.

47-12774-0 | 120 sid | Uppl 1 | 2019

Juridik för hälso- och sjukvård
– grundläggande förståelse för regelverket

Personal inom hälso- och sjukvård möter människor i utsatta situationer i en 
verksamhet som i sig är riskfylld. Genom att sätta sig in i regelverket fullgör man 
inte bara sitt uppdrag, utan har också möjlighet att påverka sin egen arbetssituation 
och känna sig trygg. Juridikens språk kan upplevas som komplicerat och svår- 
förståeligt. Denna bok introducerar ämnet på ett sätt som gör det tillgängligt.

Boken tar upp allmän hälso- och sjukvårdsrätt i Sverige, vårdens möte med medier, dokumentation 
samt arbetsmiljö med fokus på psykosocial arbetsmiljö. Kapitlen varvas med intervjuer samt frågor 
och svar med koppling till aktuella situationer i svensk hälso- och sjukvård.

Boken vänder sig till studerande på utbildningar inom hälso- och sjukvård, men kan med fördel 
även läsas av yrkesverksamma som behöver ta del av förändringar i regelverket.

• Introducerar regelverket och hälso- och sjukvårdsrätt på ett lättförståeligt sätt.
• Innehåller intervjuer och autentiska fallbeskrivningar.
• Beskriver vårdens möte med medier.
• Innehåller kapitel om dokumentation och arbetsmiljölagstiftning.

47-14105-0 | 1024 sid | Uppl 52 | 2021

47-13149-5 | 252 sid | uppl 2 | 2021 47-12698-9 | 144 sid | Uppl 3 | 2018

Författningshandbok 2021
– för personal inom hälso- och sjukvård

Styrning av hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvården står idag inför en rad ekonomiska, demografiska och medicinska utma-
ningar. Hur den ska styras och organiseras blir därför en angelägen fråga. Den här boken, som 
nu kommer i sin andra upplaga, beskriver några av de styrmodeller som har tillämpats inom 
vården under de senaste decennierna. Hit hör exempelvis beställarstyrning, kundvalsmodellen, 
balanserad styrning, teamarbete, prestationsfinansiering och processorientering. Författarna 
lyfter fram fördelar och nackdelar med de olika modellerna och visar vad de tenderar att leda till 
på kort respektive lång sikt. 

Boken riktar sig till studenter inom vårdvetenskap, medicin, företagsekonomi, nationalekono-
mi, statsvetenskap, offentlig förvaltning, socialt arbete, sociologi och arbetsvetenskap, samt till 
praktiskt yrkesverksamma. Den kan med fördel läsas även av tjänstemän, politiker och forskare, 
med intresse för hur framtidens hälso- och sjukvård ska styras och organiseras.

Hälso- och sjukvårdsrätt är en bok för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller som 
kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdens rättsliga regleringar. På ett lättillgängligt sätt 
redogör boken för de delar av juridiken som avhandlar området. Den belyser även sjukvårdens 
bestämmelser om samverkan, i synnerhet med socialtjänsten, det vill säga anknytande bestäm-
melser inom andra rättsområden. 

I anslutning till varje kapitel finns instuderingsfrågor och lästips.

FÖRFATTARE:  JOHAN BERLIN, GUSTAF KASTBERG WEICHSELBERGER
Johan Berlin är professor i företagsekonomi med inriktning mot offentlig organisation och verksam vid Högskolan Väst, Trollhättan.
Gustaf Kastberg Weichselberger är professor i offentlig förvaltning och är verksam vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

• Gediget och systematiserat standardverk. 
• Beskriver hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar, reglerna kring  

delegering och hur man läser och tolkar författningstexter.

• Presenterar sjukvårdens organisering. 
• Beskriver olika styrmodeller inom hälso- och sjukvården.

FÖRFATTARE: ANNIKA STAAF, LOTTA WENDEL, LARS ZANDERIN
Annika Staaf är fil.dr i rättssociologi och universitetslektor i juridik vid Malmö universitet samt knuten till Ekonomihögskolan vid Linné- 
universitetet. Lotta Wendel är jur.kand. och universitetsadjunkt vid Malmö universitet samt knuten till Juridiska institutionen vid Lunds 
universitet. Lars Zanderin är fil.lic. i statsvetenskap, fil.dr i rättssociologi och universitetslektor (em.) i politologi vid Linnéuniversitetet  
samt knuten till Enheten för rättssociologi vid Lunds universitet.

Hälso- och sjukvårdsrätt
– en introduktion för professionsutbildningar

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra 
bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårds-
uppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och 
har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom nio orienterande 
uppsatser som bland annat beskriver hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar, 
reglerna kring delegering samt hur man läser och tolkar författningstexter.

Sedan förra upplagan har det som vanligt tillkommit nya lagar och förordningar samtidigt som 
några helt upphört eller ersatts av nya. Under året har nyheterna nästan helt dominerats av sjuk-
domen covid-19. Följaktligen har en ansenlig mängd lagar och förordningar införts på grund 
av denna, men bara en del av dem hör hemma i Författningshandboken. Spridningen av det 
nya coronaviruset har däremot medfört att en del författningsändringar som skulle ha införts 
under året har skjutits upp till mitten av 2021. Det gäller bland annat införandet av Nationell 
läkemedelslista och reformen bastjänstgöring för läkare. Så snart de träder i kraft kan de läsas i 
onlineversionen av denna bok.

Bland nyheterna kan nämnas ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshind- 
rade (SFS 1993:387). De innebär att samtliga hjälpmoment som gäller andning och måltider 
i form av sondmatning nu ger rätt till personlig assistans. Därmed finns det inte längre något 
krav på att hjälpen ska vara av tillräckligt kvalificerad karaktär.

Ny
upplaga

Ny
upplaga
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SÄKER VÅRD & E-HÄLSA SÄKER VÅRD & E-HÄLSA

Säker vård
– nya perspektiv på patientsäkerhet

• Beskriver samband mellan patientsäkerhet och kvalitetsarbete.
• Ger nya verktyg för patientsäkerhetsarbetet.
• Presenterar svensk och internationell forskning i svenskt sammanhang.

47-11300-2 | 316 sid | Uppl 1 | 2019

FÖRFATTARE: SYNNÖVE ÖDEGÅRD (RED.)
Synnöve Ödegård är leg. sjuksköterska och doktor i folkhälsovetenskap med lång erfarenhet av patientsäkerhetsarbete på nationell nivå.  
Hon var den första i Norden som i sin avhandling använde ett systemperspektiv på patientsäkerhetsfrågorna. Bokens medförfattare är 
framstående forskare och experter inom sina respektive områden.

Trots flera decenniers arbete med att öka patientsäkerheten drabbas över  
100 000 människor varje år av vårdskador i Sverige, vilket orsakar stort 
mänskligt lidande och höga samhällskostnader.

Ett alltför stort fokus på när saker har gått fel, och för lite fokus på när saker har gått rätt, kan ha 
bidragit till att vi inte har nått bättre resultat.

I Säker vård – nya perspektiv på patientsäkerhet redovisas ett nytt sätt att tänka kring 
patientsäkerhet. Bland annat beskrivs begreppen Safety I och Safety II samt metoden FRAM 
som illustreras med praktiska exempel. Dessutom får läsaren kunskap om sambanden mellan 
patientsäkerhet, kvalitet, säkerhetskultur och arbetsmiljö. Boken belyser såväl systemperspekti-
vet som de överväganden på individnivå som måste göras dagligen. Varje kapitel speglar 
områden med hög relevans för det fortsatta patientsäkerhetsarbetet.

Boken riktar sig till studerande och verksamma inom hälso- och sjukvård men också 
tjänstemän och politiker med inflytande över hälso- och sjukvården.

Grundbok i eHälsa ger en inblick i områden som studenter 
inom hälso- och sjukvård behöver för att möta digitalisering-
en. Genom att tillämpa en tvärvetenskaplig strategi för att 
beskriva digitaliseringen inom hälso- och sjukvården synlig-
görs komplexiteten i olika situationer när eHälsolösningar 
introduceras och implementeras.

Boken har tre delar. Den första, individperspektivet, fokuserar på etiska 
aspekter, evidens och patientsäkerhet, liksom vikten av att arbeta personcen-
trerat när individens vardag digitaliseras. Den andra, organisationsperspek-
tivet, handlar om ledning och styrning. Den tar upp förändringskunskap, 
förändringsledning och hur införandeprocesser bör bedrivas för att bli fram-
gångsrika. Den sista delen, samhällsperspektivet, behandlar ansvar, nytta 
och ekonomi på olika nivåer när verksamheter inom hälso- och sjukvården 
digitaliseras. Varje del tar avstamp i en exempelberättelse och avslutas med 
frågor för egna funderingar och samtal.

47-13118-1 | 200 sid | Uppl 1 | 2020

Ny

Grundbok i eHälsa

FÖRFATTARE:  MALIN HOFFLANDER, LINA NILSSON
Malin Hofflander är leg. sjuksköterska, fil.mag. i omvårdnad och tekn.dr i tillämpad hälsoteknik. Hon har lång erfarenhet som chef inom 
offentlig sektor och arbetar nu som konsult inom förändringsledning, implementeringsprocesser och värdebaserat ledarskap. Malin är även 
lektor på Linnéuniversitetet i Kalmar och forskar inom implementeringsprocesser.
Lina Nilsson är medförfattare till tre kapitel. Hon är fil.mag. i sociologi och i kvalitetsteknik samt tekn.dr i tillämpad hälsoteknik. Lina är lektor 
på Linnéuniversitetet i Kalmar och forskar inom implementeringsprocesser.

• Beskriver ehälsa ur individ-, verksamhets- och samhälls- 
perspektiv.

• Innehåller fallbeskrivningar som förstärker bokens  
pedagogiska styrka.

Medicinsk informatik
Medicinsk informatik handlar om kunskapsinnehållet i vårdens IT-system. Boken beskriver 
hur digitaliseringen kan stödja kvalitet, forskning, utveckling, beslutsfattande, resursutnytt-
jande med mera Syftet är att ge vårdprofessionen förståelse för digitaliseringens möjligheter och 
begränsningar så att de bättre kan ställa krav på och utforma IT-system som uppfyller kraven på 
god och säker vård. Ett bra IT-stöd ger vårdprofessionen mer tid till patientomhändertagande 
och läkekonst.

Boken är lämplig som kurslitteratur inom både grund- och avancerad utbildning i infor-
matik, bland annat för läkare, sjuksköterskor och andra vårdprofessioner. Innehållet är även 
värdefullt för de yrkesgrupper som arbetar med vårdens digitalisering.

• Skapar kunskapsinnehåll i vårdens digitalisering för att förverkliga  
Vision eHälsa 2025.

• Ger vårdens medarbetare, upphandlare, leverantörer och beslutsfattare  
en gemensam förståelse nödvändig för att förverkliga riktigt bra  
informationssystem.

47-13408-3 | 456 sid | Uppl 1 | 2021

FÖRFATTARE:  GÖRAN PETERSSON, MARTIN RYDMARK, ANDERS THURIN
Bokens författare företräder den medicinska informatikens hela bredd. Dess huvudredaktörer är Göran Petersson, seniorprofessor i 
hälsoinformatik vid Linnéuniversitetet, Martin Rydmark, professor em. i medicinsk informatik och datorstött lärande vid Sahlgrenska 
akademin, samt Anders Thurin, överläkare i klinisk fysiologi och vetenskaplig sekreterare i Svensk förening för medicinsk informatik.

Ny

Grundbok i eHälsa, som vänder sig till studenter inom hälso- och sjuk-
vård, förmedlar mycket fakta och väcker tankar om digitaliseringens 
betydelse för professioner, individer och samhället.

Publicerat i BTJ-häftet nr 21, 2020. Lektör Erika Storme Martinger
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FOLKHÄLSOVETENSKAP FARMAKOLOGI & LÄKEMEDELSBERÄKNING

FÖRFATTARE: PER NORLÉN, ERIK LINDSTRÖM
Per Norlén är leg. läkare, specialist och docent i klinisk farmakologi. Erik Lindström är dr med. vet. i farmakologi.  
Båda arbetar med forskning inom läkemedelsindustrin.

Farmakologi
Farmakologi är ett heltäckande läromedel som spänner över hela ämnes-
området, från basal till klinisk farmakologi. Här ges den grundvetenskapliga 
bakgrunden till hur läkemedel verkar, liksom kliniska beskrivningar där 
substansernas effekter sätts i relation till sjukdomarna, patienten och 
dagens sjukvård.

Boken täcker hela farmakologin med generella begrepp inom farmakodynamik och farmako- 
kinetik, genomgång av verkningsmekanismer för alla betydande läkemedel (småmolekylära 
såväl som biologiska) liksom praktisk läkemedelsanvändning och läkemedelsutveckling. Denna 
tredje upplaga är rikt illustrerad och använder sig av enhetliga bildsymboler som hjälper till att 
förklara läkemedlens mekanismer. Den nya upplagan täcker hela det prekliniska ämnesområdet 
med grundvetenskapliga redogörelser för i Sverige godkända läkemedel och deras verknings-
mekanismer, liksom avgörande kliniska begrepp där läkemedlens effekter ställs i relation till 
sjukdomar, patienten och dess plats i dagens sjukvård.

• Är uppbyggd utifrån de organsystem och funktioner som påverkas.
• Placerar läkemedlens effekter i ett sammanhang,  

vilket påtagligt underlättar lärandet.
• I bilderna används enhetliga symboler för olika typer av läkemedel,  

angreppspunkter och funktioner vilket gör komplicerade mekanismer begripliga.
47-11422-1 | 448 sid | Uppl 3 | 2014

Träna läkemedelsberäkning
– bok med eLabb

Läkemedelsberäkning upplevs av många studenter som svårt, men myten  
om att matematik handlar om talang stämmer inte. Alla studenter har de  
förutsättningar som krävs för att lära sig att räkna, men det är viktigt att hitta  
en strategi för uträkning som fungerar och att tro på sin förmåga.

Denna bok vänder sig främst till studerande på sjuksköterskeprogrammet men kan även användas  
under utbildning till andra yrken där ordinationer av läkemedel behöver omsättas i praktiken.  
Detta är en reviderad och uppdaterad upplaga som innehåller repetition av matematiska grunder  
som är användbara inom läkemedelsberäkning, grundläggande begrepp, förslag på räknemodeller,  
genomgång av specifika lösningar vid olika typer av beräkningar och övningsuppgifter med facit.

• Filmer som visar hur läkemedelsberäkning går till i det kliniska arbetet.
•  Animationer som illustrerar beräkningsstegen, både med hjälp av ekvation  

och formel.
• Övningar, frågor och mer vägledning. Studenten får också möjlighet att pröva 

nya kunskaper i en framtida yrkesroll, göra egna tolkningar och fatta beslut 
samt testa sina kunskaper inför tentan.

FÖRFATTARE: BEATA MOLIN, MARIE THERBORN 
Träna läkemedelsberäkning har reviderats av Beata Molin, leg. farmaceut och barnmorska, och Marie Therborn, leg. sjuksköterska med specialist- 
utbildning inom akutsjukvård och anestesi. Båda är lärare i läkemedelsberäkning och verksamma vid Sophiahemmet Högskola.

47-11290-6 | 120 sid | Uppl 5 | 2016

47-11354-5 | 400 sid | Uppl 2 | 2018

Den orättvisa hälsan 
– om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

Den orättvisa hälsan ger en översikt av det tvärvetenskapliga forskningsfältet 
inom ojämlikhet i hälsa: hur den uppstår, hur den kan mätas och förklaras, hur 
den varierar över livscykeln och vad vi kan göra för att minska den. Läsaren får 
ett samhälleligt perspektiv på hälsa, sjukdom och livslängd med utgångspunkt 
i sociala bestämningsfaktorer.

I vilken utsträckning är hälsan ojämlikt fördelad i Sverige och i övriga världen? Varför lever 
människor med högre social position längre än andra? Hur kan hälsan fördelas mer rättvist? 
Dessa är några av de frågor som denna unika svenska bok önskar besvara och klargöra. Boken 
handlar om hur människors position i samhällets hierarkiska strukturer är nära förknippad med 
systematiska skillnader i hälsa. Var vi råkar födas i världen, men även den sociala position vi har 
i ett givet samhälle, har stor betydelse för vår hälsa och livslängd. Trots att en jämlik hälsa borde 
vara en mänsklig rättighet har hälsans ojämlika fördelning ofta hamnat långt ner på den politiska 
dagordningen.

47-12592-0 | 264 sid | Uppl 1 | 2019

Hälsopromotion i teori och praktik
– olika arenor och målgrupper

I denna bok beskrivs hälsopromotiva teorier och utgångspunkter,  
samt hälsopromotiva praktiska exempel där teorierna tillämpas. 

Hälsa är en viktig faktor när det kommer till välbefinnande genom livet. Hälsopromotion skapar 
förutsättning för hälsa under livets olika faser och ett gott åldrande. Med hälsopromotion menas 
hälsoarbete med salutogen ansats vilket handlar om att ta tillvara människors resurser på olika sätt.

De praktiska exemplen i boken har fokus på skola, arbetsliv, offentliga verksamheter med hälso- 
inriktning och utsatta grupper i samhället, med olika målgrupper, såsom barn, vuxna i arbets- 
livet och nyanlända. Innehållet i boken rör sig inom olika samhälleliga verksamhetsområden och 
inspirerar till hälsopromotiva insatser på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

Boken riktar sig till studenter och yrkesverksamma inom det hälsovetenskapliga ämnes- 
området. Den kan även vara användbar inom andra ämnesområden som exempelvis socialt arbete, 
arbetsvetenskap och utbildningsvetenskap.

FÖRFATTARE: ÅSA BRINGSÉN, PETRA NILSSON LINDSTRÖM (RED.)
Åsa Bringsén och Petra Nilsson Lindström är båda lektorer och undervisar i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad. De har många års 
erfarenhet av aktionsinriktad promotionsforskning för hälsa och hälsoarbete på olika arenor.

FÖRFATTARE: MIKAEL ROSTILA, SUSANNA TOIVANEN (RED.)
Mikael Rostila är professor i folkhälsovetenskap och prefekt på Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Susanna 
Toivanen är professor i sociologi och verksam på Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola och som forskare på  
Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.

• Grundbok i hälsopromotion.
• Ger exempel på det hälsopromotiva arbetet på olika arenor.
• Boken knyter samman teori och praktiskt arbete.

Revideras

Filmer,
animationer
och övningar
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ANATOMI & FYSIOLOGI BIOMEDICIN

47-10569-4 | 480 sid | Uppl 1 | 2018

Människokroppen 
– fysiologi och anatomi

Människans fysiologi är ofattbart komplicerad. Vi har fyrtiotusen miljarder 
självständiga celler som bildar en helhet i en kropp.

Principerna för hur processerna i kroppen regleras är emellertid ganska lika, och huvuddragen i 
vår anatomi och fysiologi är lätta att förstå.

Kunskap om dessa processer och strukturer förmedlas i Människokroppen i ett bra samspel 
mellan text och illustrationer. Ett stort antal hänvisningar knyter ihop kapitel och ämnesområ-
den. Arbetsboken är ett komplement till läroboken Människokroppen, ett praktiskt hjälpmedel 
som underlättar inlärningen av fysiologi och anatomi för studenter vid högskolor och universitet.

FÖRFATTARE: OLAV SAND, ØYSTEN V. SJAASTAD, EGIL HAUG, JAN G. BJÅLIE
Författarna är professorer, aktiva forskare och lärare på  universitet och högskolor i Norge.  
Översättning: Inger Bolinder-Palmér,  Karin Grönwall, Kristina Olsson.

47-01535-1 | 192 sid | Uppl 2 | 2008

47-08435-7 | 544 sid | Uppl 2 | 2007

47-13064-1 | 144 sid | Uppl 1 | 2019

Den friska människan
– anatomi och fysiologi

Den friska människan är en helt ny typ av bok som beskriver sambanden 
mellan struktur och funktion i en normalt fungerande och frisk människo-
kropp. Boken ger också ett åldrandeperspektiv på kroppens funktioner samt 
förklarar hur och varför störningar i dessa funktioner gör att individen blir sjuk. 

Den friska människan tar upp alla de områden som återfinns i den svenska sjuksköterskeutbild-
ningens kunskapskrav för ämnet anatomi och fysiologi. Den består av följande sex delar:

Boken är avsedd för grundläggande utbildning om människokroppens byggnad och funktion, i 
första hand för blivande sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, biomedicinska analyti-
ker, logopeder, tandläkare, naprapater och kiropraktorer.

• Integrerar struktur och funktion.
• Täcker alla organsystem.
• Innehåller intressanta tillämpningar och kliniska exempel.
• Samlad framställning av nervsystemets högre funktioner.
• Väl illustrerad med färgbilder.

• kroppens uppbyggnad
• kommunikation och styrning
• fortplantning och utveckling samt det friska 

åldrandet 

• kroppens försörjning
• stöd och rörelse samt anatomisk atlas
• kroppens försvar.

FÖRFATTARE: HÅKAN ALDSKOGIUS, BO RYDQVIST
Håkan Aldskogius är leg. läkare och professor emeritus i medicinsk strukturbiologi vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. 
Bo Rydqvist är seniorprofessor i fysiologi vid Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet, Stockholm.

Rikt 
illustrerad

Vårdhygien är samlingsnamnet för alla de rutiner och  
åtgärder som görs för att minska antalet vårdrelaterade 
infektioner. Enligt forskning borde 30 procent eller fler av de 
vårdrelaterade infektionerna kunna förebyggas. Vårdhygien 
hamnar i fokus när spridningen av antibiotikaresistenta 
bakterier ökar och nya typer av samhällsfarliga epidemiska 
infektionssjukdomar uppstår.

I boken beskrivs de mikroorganismer som orsakar vårdrelaterade infek- 
tioner, principer för antibiotikabehandling, antibiotikaresistenta bakterier, 
infektionsrisker vid olika typer av behandlingar och ingrepp, förebyggande 
åtgärder, hur smittspridning går till inom sjukvården, åtgärder för att för- 
hindra smitta, rutiner som ska fungera – som till exempel städning, tvätt- 
hantering och desinfektion. Vidare görs en genomgång av hur smittskydd 
och vårdhygien är organiserat i Sverige, av lagar och förordningar, föreskrifter 
och allmänna råd och slutligen vart en patient som har synpunkter eller 
klagomål kan vända sig.

Boken riktar sig till studerande och yrkesverksamma inom hälso- och 
sjukvården. Den kan med fördel även läsas av beslutsfattare inom hälso- och 
sjukvården, journalister och allmänhet för att ge ökad kunskap på området.

47-13407-6  | 156 sid | Uppl 1 | 2020

Ny

Vårdhygien
–  vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens

FÖRFATTARE:  GÖRAN HEDIN
Göran Hedin är legitimerad läkare, specialist i klinisk mikrobiologi, medicine doktor och även magister i smittskydd och vårdhygien. Han har 
forskat om laboratoriemetoder för att upptäcka antibiotikaresistens hos bakterier och smittspridningsvägar inom sjukvården. Sin nuvarande 
yrkesroll har han inom klinisk mikrobiologi men han har även arbetat som hygienläkare, bland annat på Karolinska universitetssjukhuset, 
Stockholm. Inom CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, representerar han Sverige som specialist på desinfektionsmedel.

Revideras

Illustration luftburen smitta och droppsmitta  
på sidan 81 i boken

Illustration infektion  
på sidan 74 i boken

lllustration indirekt kontaktsmitta
på sidan 80 i boken

Boken är ytterst genomarbetad och detaljerad. Vissa avsnitt 
övergår lekmannens nivå men ansatsen och bredden i 
framställningen i kombination med angelägenhetsgraden gör 
Vårdhygien till obligatorisk läsning inom vård och omsorg.

Publicerat i BTJ-häftet nr 21, 2020. Lektör Matts Lindberg
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BIOMEDICIN BIOMEDICIN

• Omfattande bearbetning av bildmaterialet.
• Rikligt med fallbeskrivningar som underlättar studentens lärande.
• Pedagogiska faktarutor som ger överblick.

FÖRFATTARE: JOHANNES JÄRHULT, KARSTEN OFFENBARTL, MANNE ANDERSSON
Johannes Järhult är professor emeritus i kirurgi vid Linköpings universitet. Karsten Offenbartl är docent i kirurgi vid Lunds universitet och 
arbetar inom verksamhetsområdet kirurgi, Region Jönköpings län. Manne Andersson är disputerad inom området akut kirurgi vid 
Linköpings universitet samt överläkare vid kärlkirurgiska länssektionen, kirurgkliniken, Region Jönköpings län.

47-12773-3 | 656 sid | Uppl 6 | 2019

Kirurgiboken
– vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar

Kirurgiboken är allt sedan den första upplagan 1992 en av de mest välkända 
och mest använda läroböckerna på sjuksköterskeutbildningen. I denna sjätte 
upplaga har samtliga kapitel genomgått den hittills mest omfattande 
revideringen av såväl text som bild.

Utifrån en humanistisk grundsyn och ett sjuksköterskeperspektiv beskriver boken utförligt och 
lättförståeligt de vardagliga sjukdomar och sjukdomstillstånd som förekommer inom områdena 
kirurgi, urologi och ortopedi. Främst handlar det om hur sjukdomar uppstår, diagnostiseras och 
behandlas i dagens svenska sjukvård. I denna upplaga har även ett flertal lärosätens lektorer, 
lärare och forskare inom omvårdnadsvetenskap bidragit med viktiga synpunkter.

De teoretiska avsnitten varvas med autentiska fallbeskrivningar, där läsaren själv får 
möjlighet att fundera över och ta ställning till den aktuella situationen. Flertalet fallbeskriv-
ningar följs av kommentarer från författarna.

Kirurgiboken vänder sig i första hand till sjuksköterskestudenter men kan med fördel också 
användas i utbildningen av fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Den lämpar sig också väl som 
uppslagsverk på sjukvårdens mottagningar och vårdavdelningar.

47-13107-5 | 480 sid | uppl 7 | 2021

47-10666-0 | 516 sid | Uppl 5 | 2018

Näringslära för högskolan

Klinisk mikrobiologi
– infektioner, immunologi, vårdhygien

Näringslära för högskolan är ett svenskt standardverk sedan 40 år tillbaka. Denna sjunde upplaga 
har uppdaterats med ny evidensbaserad kunskap och kompletterats med flera nyskrivna delar.  
De sju avsnitten återspeglar ämnesområdets bredd:

• Kostrelaterade sjukdomar beskriver centrala sjukdomars samband med kost och hur  
de kan förebyggas,

• Från mat till metabolism skildrar hur vår kost formas och vad som händer med mat  
och näring i kroppen,

• Rekommendationer och regler sammanfattar regler kring livsmedel och evidensbaserad  
information om kost och näring från myndigheter,

• Energi och näringsämnen handlar om vitaminer, mineraler och energigivande ämnen,

• Övriga bioaktiva ämnen, livsmedel och kostmönster förklarar hur andra aspekter i  
kosten än näringsämnen inverkar på hälsan,

• Nutrition under livscykeln tar upp specifika behov och råd under livets olika skeden,

• Metodik inom kost och nutrition beskriver metoder inom nutritionsområdet.

Boken vänder sig till studenter och yrkesverksamma inom hälsoområdet. Den används som 
lärobok vid olika universitets- och högskoleutbildningar och är ett stöd för exempelvis dietister, 
kostekonomer, hälsovetare, lärare, nutritionister, tandläkare, sjuksköterskor och läkare. Det är 
en omfattande fakta- och uppslagsbok skriven av experter på olika områden inom den mång-
facetterade disciplinen nutrition. De många författarna är erfarna inom såväl forskning som 
verksamhet vid universitet, högskolor, hälso- och sjukvård och/eller myndigheter.

Klinisk mikrobiologi är en klassisk lärobok och beskriver mikroorganismer, 
infektionssjukdomar, immunologi och vårdhygien.

Denna femte upplaga är helt omarbetad och kraftigt utökad, inte minst när det gäller beskriv-
ningen av infektionssjukdomar.

I dagens alltmer globaliserade värld där nya infektioner ständigt gör entré har kontrollen av 
smittspridning och förebyggande vård fått en ökad betydelse i den kliniska vardagen. Det har 
lett till att infektionsområdet kommit i fokus, i synnerhet på grund av problemet med infekteran-
de bakteriers resistensutveckling. Ska vi vinna kampen mot infektionssjukdomarna är gedigna 
kunskaper en avgörande faktor.

FÖRFATTARE: CHRISTINA BERG , CHRISTEL LARSSON, LARS ELLEGÅRD
Christina Berg är legitimerad dietist och verksam som professor i kostvetenskap vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs 
universitet. Christel Larsson är professor i kostvetenskap och arbetar vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.  
Lars Ellegård är överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent i klinisk nutrition vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs 
universitet. Samtliga huvudredaktörer arbetar med forskning och undervisning inom nutrition.

FÖRFATTARE: ELSY ERICSON, THOMAS ERICSON, BORIS KAN (RED.)
Elsy Ericson, f.d. universitetsadjunkt i hälso- och sjukvård. Mångårig erfarenhet av undervisning i mikrobiologi och aktiv läromedelsförfattare.  
Thomas Ericson, f.d. överläkare i allmän internmedicin med mångårig klinisk erfarenhet. Har undervisat på vårdhögskolor och varit aktiv som  
läromedelsförfattare under många år. Boris Kan, med.dr, specialistläkare i reumatologi och infektionssjukdomar.

• Helt omarbetad och utökad, framför allt beskrivningen av infektionssjukdomar.
• Reserelaterade infektioner har fått ett helt eget avsnitt.
• Nya illustrationer och foton som på ett pedagogiskt  

sätt belyser kliniska infektionsförlopp.

FÖRFATTARE: HENRIK REVENÄS, MATTIAS DERNEBORG
Henrik Revenäs (anestesisjuksköterska) och Mattias Derneborg (medicinteknisk ingenjör) har genom sina respektive yrken insett vikten av att 
olika yrkeskategorier samarbetar och möts över sina professioner för att gemensamt sträva efter en säker vårdsituation. Tillsammans har de 
ansvarat för utbildning av vårdpersonal angående säker hantering av medicintekniska produkter.

Medicintekniska produkter
– grundläggande kunskap för vårdpersonal

Medicintekniska produkter är en förutsättning för dagens högkvalitativa 
hälso- och sjukvård. Utöver tillförlitliga och säkra produkter är det avgörande 
att användaren är bekväm med och behärskar tekniken. Medicintekniska 
produkter ger läsaren en grundläggande förståelse av hur tekniken används 
på ett säkert sätt.

Boken behandlar tekniska grundprinciper, beskriver kraven på utbildning kring medicintekniska 
produkter och lyfter fram grunderna för avvikelsehantering, hygien, digitalisering samt upp-
handling kopplat till medicintekniska produkter. Därutöver fokuserar den på vad användaren av 
medicintekniska produkter behöver känna till för att bli användarskicklig och trygg. Texten är 
lättillgänglig och kombineras med händelsebeskrivningar och reflektionsfrågor för att underlätta 
läsarens inlärning och reflektion.

Boken vänder sig till personer som studerar eller arbetar inom vården samt andra som kommer i 
kontakt med och använder medicintekniska produkter.

47-13061-0 | 116 sid | Uppl 1 | 2019

Ny
upplaga

Kommer  
hösten 
 2021
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AKUTMEDICIN AKUTMEDICIN

Traumaomvårdnad
– vård av svårt skadade patienter

47-12781-8 | 260 sid | Uppl 1 | 2021

Att vårda svårt skadade människor ställer höga krav på såväl 
kompetens inom medicin och omvårdnad som multidisciplinärt 
samarbete och kommunikation, men också på förmågan att 
hantera kriser, oro och rädsla hos patienter och närstående. 
Traumaomvårdnad belyser bland annat skademekanismer, 
akut omhändertagande, fysiologiska reaktioner, smärtbe-
handling och rehabilitering.

Oavsett var mötet med patienten sker, prehospitalt eller på sjukhus, måste 
snabba beslut fattas och en strukturerad undersökning genomföras för att 
identifiera de svåraste skadorna, stabilisera patienten samt ge livräddande 
behandling och fortsatt vård.

Traumaomvårdnad ger läsaren grundläggande kunskaper om trauma, hur 
trauma påverkar olika delar av kroppen samt vilken behandling och omvård-
nad patienten kräver för att återfå hälsan. Med hjälp av fallbeskrivningar 
illustrerar författarna sjuksköterskans roll i traumateamet och omhänderta-
gandet av patienten under hela livscykeln. Fallbeskrivningarna belyser även 
patient- och närståendeperspektivet.

Boken vänder sig till sjuksköterskestudenter och andra yrkeskategorier som 
är verksamma inom alla delar av traumavårdkedjan, från det prehospitala 
omhändertagandet till den efterföljande rehabiliteringsfasen.

Bilden visar en blockvändning  
från sidan 49 i boken

Illustration av en tryckvåg  
från sidan 39 i boken

FÖRFATTARE: GUNILLA WIHLKE, REBECKA SCHMIDT
Huvudredaktörerna Gunilla Wihlke och Rebecka Schmidt har båda många års samlad erfarenhet av traumasjukvård och utbildning. De är också 
kliniskt verksamma inom sina specialiteter på Karolinska universitetssjukhuset. Deras medförfattare är sjuksköterskor, läkare, psykologer och 
fysioterapeuter, som alla är förankrade inom forskning och kliniskt verksamma inom olika regioner runtom i Sverige.

Akut och cancerrelaterad smärta
– smärtmedicin vol.1

• Bygger på den välrenommerade boken Smärta och smärtbehandling  
(Werne & Leden 2010).

• Kan användas som både kurslitteratur och uppslagsverk för yrkesverksamma.
• Författarna är framstående experter som delar med sig av den senaste 

evidensen och sina gedigna kliniska erfarenheter.

47-11287-6 | 608 sid | Uppl 1 | 2019

Akut och cancerrelaterad smärta – smärtmedicin (Vol. 1) och Långvarig 
smärta (Vol. 2) är ett nytt gediget samlingsverk med ett omfattande refe-
rensmaterial baserat på den senaste evidensen och klinisk praxis och kan 
läsas som fördjupningslitteratur eller uppslags verk. Böckerna kan använ-
das på utbildningar för läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter samt 
övriga professioner som i sitt yrke möter människor med smärta. 

DEL I ger en smärtmedicinsk grund om bland annat fysiologi, psykologi, farmakologi och 
bedömning. DEL II behandlar den akuta smärtans patofysiologi och behandling. Postoperativ 
smärta lyfts tydligt fram med flera kapitel som visar på kopplingar till anestesi, multimodal 
smärtbehandling och ERAS (Enhanced Recovery after Surgery). DEL III avslutar med den 
viktiga cancerrelaterade smärtan med kapitel om bland annat anestesiologisk smärtbehand-
ling, kirurgiska åtgärder, strålbehandling, cytostatika, barn, palliativ medicin och psykosocial 
cancervård.

Akut och cancerrelaterad smärta (Vol. 1) kompletteras av Långvarig smärta (Vol. 2). Böck-
erna bygger på den välrenommerade boken Smärta och smärtbehandling och har extensivt 
utökats i omfång och djup tack vare den senaste forskningen inom området. Tillsammans utgör 
de båda volymerna den i särklass mest heltäckande läroboken om smärta på svenska. Långvarig 
smärta (Vol. 2) består av delarna Bakgrund, Behandlingsmetoder och Smärttillstånd.

FÖRFATTARE: MADS U. WERNER, EMMANUEL BÄCKRYD (RED.)
Mads U. Werner är anestesiolog, överläkare vid Multidisciplinärt smärtcentrum, Rigshospitalet i Köpenhamn, och docent inom smärtforskning 
vid Lunds universitet. Mads har sedan 1992 arbetat kliniskt med akut, cancerrelaterad och långvarig smärta. Emmanuel Bäckryd är specialist i 
anestesi och intensivvård (2006) samt smärtlindring (2009). Emmanuel är överläkare vid Smärt- och rehabiliteringscentrum, Region Östergöt-
land, och docent i anestesiologi och intensivvård, särskilt smärtmedicin, vid Linköpings universitet. Alla medförfattare är framstående experter 
på respektive område.

Långvarig smärta
– smärtmedicin vol. 2

47-11288-3 | 784 sid | Uppl 1 | 2021

Ny

Ny

Redaktörerna har i boken samlat traumakunniga sjuksköterskor, läkare, fysioterapeut och psykolog/psykoterapeut, 
som tillsammans med förlagets skickliga medicinska illustratörer gör boken lätt att läsa och förstå. Boken är så 
heltäckande att den kan och bör läsas av både läkare, sjuksköterskor och annan omvårdnadspersonal, oavsett tidigare 
erfarenhet inom ämnet trauma. Den har sin givna plats inom studentlitteraturen och kommer att bli ett viktigt stöd 
när enkla som svåra medicinska beslut och omvårdnadsfrågor behöver lösas.

Louis Riddez, docent i kirurgi, tidigare Traumacentrum,  
Karolinska Universitetssjukhuset

Komplett bok om smärta – på svenska. Boken är enligt mitt tycke så komplett 
den kan bli med bakgrund, terminologi, farmakologi, fallbeskrivningar och 
historia. I och med den nya uppdelningen har man även tagit hänsyn till 
skillnaderna mellan de professioner som oftast sysslar med smärta: den akuta, 
interventionella anestesin och intensivvården samt den mer långsiktiga, 
multimodala och multiprofessionella rehabiliteringsmedicinen.

Katarina Landy, anestesiolog/intensivvårdsläkare,  
om Smärtmedicin Vol. 1 i sin recension i Lakartidningen.se 2019-12-05
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PSYKISK OHÄLSA & PSYKIATRI METOD & VETENSKAPSTEORI

Våld i nära relationer
– socialt arbete i forskning, teori och praktik

Boken ger verksamma inom socialtjänst, hälso- 
och sjukvård kunskap och verktyg för att de på 
bästa sätt ska kunna skydda och stötta alla som 
drabbas av våld i nära relationer.

Våld i nära relationer och mäns våld mot 
kvinnor är ett komplext och utbrett samhälls-
problem. Den här boken belyser såväl profes-
sionellas som drabbade våldsutsatta kvinnors 
berättelser. Och framför allt ger den verksamma 
inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård kun-

skap och verktyg för att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta 
alla som drabbas.

Här berättar bland annat Kristina, en av många kvinnor som blivit 
utsatt för våld av en partner, om sina våndor kring att våga anmäla, om 
fortsatta hot och trakasserier (”tar våldet aldrig slut?”), om placering 
på kvinnojour och om vad som händer med barnen.

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Vissa brottsoffer beskrivs befinna sig i en särskilt 
utsatt livssituation utifrån exempelvis ålder, 
sexualitet, könsidentitet, funktionsnedsättning, 
etnicitet, socioekonomisk bakgrund och klass. 
Dessa faktorer kan påverka hur våldet tar sig 
uttryck samt individens möjligheter att bli fri. 
Boken ger en fördjupad kunskap om vissa vålds-
utsatta personers särskilt utsatta livssituation 
och belyser det intersektionella perspektivet på 
våld i nära relationer. Bokens syfte är att synlig-

göra hur våldet kan ta sig uttryck för dessa grupper och hur samhällets 
bemötande och stöd bör utformas så det inte bidrar till ytterligare 
social ojämlikhet. 
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Föräldraskap och funktionsnedsättning 
– en kunskapsöversikt 

Det blir vanligare att personer med kognitiva el-
ler uttalade neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar uttrycker en önskan om att bli föräldrar 
och faktiskt också blir det. Att personer med den 
här typen av funktionsnedsättning blir föräldrar 
är inte okomplicerat. Många barn riskerar att 
påverkas negativt på kort eller lång sikt och en 
del av barnen omhändertas av samhället och 
tvingas växa upp i andra familjer än den egna. 
Men forskning visar att med rätt sorts stöd 

under tillräckligt lång tid klarar de flesta av de här föräldrarna att på 
ett acceptabelt sätt svara upp mot de krav ett föräldraskap ställer. 

Forskning kring området är fortfarande i sin linda, men den här 
boken har samlat en stor del av all internationell vetenskaplig pub- 
l icerad  forskning i ämnet. Syftet med boken är att på ett lättillgängligt 
sätt öka kunskapen kring de här familjerna vad gäller bemötande och 
stödinsatser och därmed bidra till ökad förståelse för och ett förbättrat 
omhändertagande av de utsatta familjerna.

Boken vänder sig till alla som i sitt yrkesliv kommer i kontakt med 
vuxna med funktionsnedsättning (med barn) och deras familjer. 
Den kan också användas i utbildningar inom de sociala, vård- och 
omsorgsvetenskapliga, psykosociala och medicinska fälten.

FÖRFATTARE: ULRIKA HALLBERG 
Ulrika Hallberg är socionom och docent i folkhälsovetenskap. Hon 
har under många år arbetat med forskning kring olika aspekter av 
funktionsnedsättningar och har gett ut ett flertal böcker inom 
området.
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FÖRFATTARE: ROLF HOLMQVIST, DAVID CLINTON (RED.)
Redaktörer för boken är Rolf Holmqvist, professor emeritus i klinisk 
psykologi vid Linköpings universitet, psykolog och psykoterapeut, och 
David Clinton, docent i psykologisk medicin vid Karolinska Institutet i 
Stockholm, forskningschef vid Institutt for spiseforstyrrelser i Oslo, 
psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker.

Relationella perspektiv på handledning

Relationella perspektiv på handledning betonar 
hur samspelet som uppstår mellan patient och 
terapeut, och även mellan terapeut och handle-
dare, kan användas för att hjälpa patienten att 
tillfriskna och terapeuten att utvecklas. Boken 
grundar sig på teoretisk litteratur och empirisk 
forskning som i allt högre grad understryker 
relationens betydelse för såväl behandling som 
handledning.

FÖRFATTARE: EVELIINA SINISALO, LINN MOSER HÄLLEN (RED.)
Bokens huvudredaktörer, Eveliina Sinisalo och Linn Moser Hällen, är 
socionomer med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära 
relationer. Eveliina har magisterexamen i socialt arbete och verksam-
hetsutveckling från Malmö universitet. Linn har examen från Socialhög-
skolan vid Lunds universitet. Bägge är föreläsare och grundare av Arvin 
Utbildning. Övriga medförfattare är Linnea Bruno, Mari Brännvall, 
Veronica Ekström, Maria Eriksson, Anna L. Jonhed (f.d. Forssell), 
Lars-Åke Kastling, Kristina Loveby, Tina Mattsson och Karin Örmon.

FÖRFATTARE: LINN MOSER HÄLLEN (RED.)
Bokens huvudredaktör Linn Moser Hällen är socionom, handledare i 
psykosocialt arbete och föreläsare med mångårig erfarenhet av att 
arbeta med våld i nära relationer. Övriga medverkande författare är: 
Rúna í Baianstovu, Frida Darj, Maria Eriksson, Carin Holmberg, Anna 
Jonhed, Therese Lilliesköld, Mikael Skillmark, Goldina Smirthwaite,  
Eva Sundborg, Rickard Ulmestig och Carolina Överlien.

FÖRFATTARE: JONAS BJÖRK
Jonas Björk är professor i epidemiologi vid Lunds universitet, har mångårig erfarenhet av undervisning på grund- och forskarutbildningar  
vid Medicinska fakulteten och är verksam inom nationella nätverk som syftar till att förbättra förutsättningarna för befolkningsforskning.

FÖRFATTARE: HENNY OLSSON, STEFAN SÖRENSEN
Henny Olsson är fil.dr. och professor emerita i omvårdnadsforskning och Stefan Sörensen var fil.dr. och docent i medicinsk sociologi.  
Båda har bedrivit forskning och undervisat i såväl grundutbildning som forskarutbildning.

Praktisk epidemiologi
– för medicin, vård och folkhälsa

Forskningsprocessen
– kvalitativa och kvantitativa perspektiv

Praktisk epidemiologi för medicin, vård och folkhälsa ger dig nödvändiga 
redskap för att kunna läsa, förstå och kritiskt granska epidemiologiska 
forskningsresultat. Den är också skriven för dig som planerar att genomföra 
ett eget projekt eller bedriva epidemiologisk forskning.

Framställningen är problemorienterad: viktiga begrepp och grundläggande metoder introdu-
ceras i direkt anslutning till epidemiologiska frågeställningar. Formuleringen av forsknings-
frågan, planeringen, det praktiska genomförandet och rapporteringen av en epidemiologisk 
undersökning ges stort utrymme. Särskild vikt läggs vid att beskriva de unika förutsättningar 
för befolkningsforskning som finns i Sverige och i övriga nordiska länder, samt att diskutera hur 
redan insamlade forskningsdata kan återanvändas för nya frågeställningar.

Denna fjärde upplaga av Forskningsprocessen beskriver den vetenskapliga 
metodens kvalitativa och kvantitativa perspektiv parallellt. Syftet är att ge en 
systematisk och enkel vägledning vid planering och genomförande av 
examensarbeten, liksom vid analys och utvärdering av olika FoU-projekt.

Boken har uppdaterats med bland annat nya riktlinjer och lagar. Forskningsprocessen beskrivs 
ur ett så brett perspektiv att boken är användbar på såväl grund- som forskarutbildningsnivå. 
Den lämpar sig också som uppslagsbok där studenterna kan få svar på sina frågor, oavsett var 
i processen de befinner sig eller vilket avsnitt i utbildningen som är aktuellt. Boken vänder sig 
i första hand till studenter inom hälso- och sjukvård, det vill säga sjuksköterske-, fysioterapi-, 
arbetsterapi- och läkarutbildningar. Den är också lämplig för studenter inom beteende- eller 
samhällsvetenskapliga ämnen.
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För att vara relevant krävs en uppdaterad approach, vilket Praktisk epidemiologi 
erbjuder tillsammans med en modern pedagogisk utformning, talrika 
verklighetsförankrade exempel, nödvändiga statistiska matematiska uttryck 
och formler, samt till varje kapitel övningsuppgifter för ökat lärande.

                                                   Publicerat i BTJ-häftet nr 21, 2019. Lektör Christian Olsson
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Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökand-
et? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder 
för ”vardaglig” forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt. Problematiseringen utgår från 
såväl klassiska som moderna vetenskapsteoretiska och filosofiska perspektiv. Syftet är att 
behandla dessa komplexa problem på ett översiktligt och otekniskt sätt utan att överförenkla 
konfliktlinjer och fascinerande problemställningar. Denna upplaga innehåller bland annat 
en utvidgad diskussion om förståelse- och tolkningsdimensioner och ett nytt avsnitt om den 
principiella innebörden av att använda referenser.

Denna fjärde upplaga innehåller bland annat ett nytt kapitel om forskningsetik samt tips på 
olika sätt att använda boken i undervisningen.

Problematiseringen utgår från såväl klassiska som moderna vetenskapsteoretiska och filoso-
fiska perspektiv. Syftet är att behandla dessa komplexa problem på ett översiktligt och otekniskt 
sätt utan att överförenkla konfliktlinjer och fascinerande problemställningar.

47-12697-2 | 360 sid | Uppl 4 | 2019

Kunskapens former
– vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik 

FÖRFATTARE: PETER SOHLBERG, BRITT-MARIE SOHLBERG
Peter Sohlberg är professor i samhällsvetenskaplig vetenskapsteori vid Norges Tekniske Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim 
och docent i sociologi vid Uppsala universitet. Han har också under en längre tid arbetat som lärare/forskare vid Institutionen för socialt arbete, 
Stockholms universitet. Britt-Marie Sohlberg är fil.mag., leg. sjuksköterska, bitr. psykolog och har länge arbetat som vårdlärare och universi-
tetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

FÖRFATTARE: HELENA DAHLBERG, SIDSEL ELLINGSEN, BENTE MARTINSEN, SUSANNE ROSBERG (RED.)
Antologins författare kommer från en mångfald av vetenskapliga discipliner, såsom filosofi, pedagogik, vårdvetenskap, fysioterapi och 
psykologi. Författarna kommer från Sverige, Norge och Danmark och boken är därför trespråkig.

Fenomenologi i praktiken
– fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv

Fenomenologi i praktiken är en samnordisk antologi som beskriver varför det 
behövs filosofi och vetenskapsteori som grund i empirisk forskning och varför 
just den fenomenologiska filosofin lämpar sig särskilt väl för en sådan grund.

Boken består av två delar – Praktisk fenomenologi och Fenomenologisk praktik. Ambitionen 
med varje kapitel är att kritiskt reflektera kring och diskutera metodologiska frågor. Den första 
delen tar sin utgångspunkt i den fenomenologiska filosofin och förklarar dess relevans för empirisk 
fenomenologisk forskning. I den andra delen ligger tonvikten på själva det praktiska utförandet, 
hur filosofin omsätts i praktik.

Boken passar alla som vill förstå hur fenomenologisk forskning kan användas i praktiken, men 
riktar sig framför allt till studenter, lärare och handledare på avancerad nivå och forskarnivå.

• Fenomenologi på avancerad nivå.
• Reflektionsfrågor presenteras i varje kapitel. 
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