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Libers utgivning vilar på vetenskaplig grund och är tydligt förankrad 
på kurser inom vård, medicin och folkhälsovetenskap. Vi lägger, i 
nära samarbete med våra författare, stor vikt vid den redaktionella 
processen med avseende på struktur, innehåll, illustrationer och 
fallbeskrivningar. Böcker från Liber är både vetenskapliga och 
studentnära. 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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AKUTVÅRD AKUTVÅRD

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 multidisci-
plinärt samarbete och kommunikation, men också på 
förmågan att hantera kriser, oro och rädsla hos patienter och 
närstående. Traumaomvårdnad belyser bland annat skade-
mekanismer, akut omhändertagande, fysiologiska reaktioner, 
smärtbehandling 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  
omvårdnad patienten kräver för att återfå hälsan. Med hjälp av fallbeskriv-
ningar illustrerar författarna sjuksköterskans roll i traumateamet och 
omhändertagandet 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.

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

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

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



4 5hitta fler böcker i ämnet››     provläs ››     beställ utvärderingsexemplar ››     www.liber.se/hogskola hitta fler böcker i ämnet ››     provl ä s ››     beställ ut värderingse xempl ar ››     w w w.liber.se/hogskol a

ANESTESI & INTENSIVVÅRD OBSTETRIK & GYNEKOLOGI

47-11423-8 | 640 sid | Uppl 2 | 2017

Traumatologi

Traumatologi är en heltäckande lärobok inom ämnet som är anpassad till svenska förhållanden. 
Den fungerar både som lärobok och instruktiv handbok i primärt omhändertagande på olycks-
platsen, under transporten, i akutrummet, i den primära kirurgiska behandlingen samt vid 
radiologisk diagnostik, anestesi och intensivvård. 

Denna upplaga är uppdaterad och utökad enligt den senaste utvecklingen på området och 
beskriver vården vid trauma med utgångspunkt från kroppens alla delar.

Bokens målgrupp är studenter på grund- och avancerad nivå på läkar- och sjuksköterskepro-
grammet samt yrkesverksamma sjuksköterskor och läkare inom alla de områden av sjukvården 
som ansvarar för omhändertagande av skadade såväl i skadeområde och under transport som  
på sjukhus.  

Prehospital akutsjukvård

Katastrofmedicin 

Prehospital akutsjukvård belyser den prehospitala akutsjukvården ur ett medicinskt och vård-
vetenskapligt perspektiv. Denna andra upplaga är innehållsmässigt reviderad, dessutom har nya 
områden tillkommit. Boken tar bland annat upp den prehospitala vårdmiljön, vårdkedjan, vård-
processen, dokumentationen, prehospitala medicintekniken, optimala vårdnivån och vårdked-
jan samt vårdprogram med mera vid olika prehospitala händelser.

Vårdprogrammen utgår som regel från ett patientfall följt av patientens och/eller vårdarens 
berättelse. Detta ligger sedan till grund för en medicinsk och vårdvetenskaplig analys av det 
prehospitala omhändertagandet. En rad forskare och andra experter inom området är med- 
författare i boken. 

Prehospital akutsjukvård är primärt avsedd för specialistutbildningen inom prehospital 
akutsjukvård, men är även av stort värde för all personal som arbetar prehospitalt.

Denna bok beskriver hur man ska hantera den svåra uppgiften att bedriva sjukvård på effektivast 
möjliga sätt i alla de olika typer av situationer där det akuta vårdbehovet överstiger vad som kan 
klaras med tillgängliga resurser. Den täcker hela omhändertagandekedjan från skadeområdet  
till definitiv behandling på sjukhus. 

Denna upplaga av Katastrofmedicin är en helt ny bok, utökad till innehållet och uppdaterad 
mot bakgrund av den omfattande utveckling som präglat detta ämnesområde sedan föregående 
upplaga. Katastrofmedicin kan användas som läromedel vid utbildning på alla nivåer och som 
en lättillgänglig handbok. Den vänder sig till såväl personal i prehospital vård som till läkare och 
sjuksköterskor på sjukhusens akutmottagningar och inom berörda specialiteter.

47-11474-0 | 560 sid | Uppl 2 | 2016

47-08481-4 | 448 sid | Uppl 3 | 2009

FÖRFATTARE: STEN LENNQUIST (RED.)
Bokens redaktör, professor Sten Lennquist, och bokens medförfattare har alla stor  
erfarenhet av både praktisk traumatologi och pedagogisk verksamhet.

FÖRFATTARE: STEN LENNQUIST (RED.)
Huvudförfattare och samordnare är professor Sten Lennquist, kirurg och tidigare klinikchef 
vid Universitetssjukhuset i Linköping. Han är välkänd för sina insatser inom såväl svensk som 
internationell katastrofmedicin och har haft internationella undervisningsuppdrag för både 
EU, WHO och ett flertal länder i olika delar av världen. År 1991 blev han Sveriges förste 
professor i katastrofmedicin. 

FÖRFATTARE: BJÖRN-OVE SUSERUD,  LARS LUNDBERG (RED.)
Björn-Ove Suserud, professor, PreHospen – Centrum för Prehospital forskning, Akademin 
för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås.  Lars Lundberg, läkare, specialist i kirurgi 
och akutsjukvård, professor i prehospital akutsjukvård, Försvarsmedicincentrum, Göteborg 
samt Högskolan i Borås.

47-10054-5 | 660 sid | Uppl 3 | 2016

Anestesi
Anestesi utkom 2016 i en helt omarbetad tredje upplaga. Strukturen har gjorts om från 
grunden, och innehållet har breddats och fördjupats för att spegla 2000-talets genomgripande 
kliniska och vetenskapliga utveckling inom skandinavisk anestesiologi och intensivvård. 

Ett sjuttiotal svenska och internationella experter medverkar som kapitelförfattare och ger 
tillsammans en uppdaterad, vetenskapligt och empiriskt väl underbyggd bild av klinisk hand-
läggning, såväl i samband med medicinska tillstånd utlösta av akut sjukdom, olycksfall eller 
svår smärta, som inför, under och efter olika typer av kirurgiska rutiningrepp inom öppen eller 
sluten vård.

Boken belyser fysikaliska, fysiologiska, farmakologiska, medicintekniska, psykologiska, etis-
ka, omvårdnadsmässiga, organisatoriska och medikolegala aspekter på modern anestesiologisk 
handläggning i en krävande klinisk vardag. 

Intensivvård
Intensivvård kommer nu i en tredje, grundligt omarbetad och utökad upplaga. Den bygger 
på samma framgångsrika koncept som föregående upplagor med inledande kapitel om basala 
mekanismer följt av kapitel som tar upp modern diagnostik och behandling av akut intensiv-
vårdskrävande organsvikt. 

Boken innehåller konkreta råd vid specifika sjukdomstillstånd samt beskrivningar av bakom- 
liggande patofysiologi och kan därför användas både ”bedside” och som en kunskapskälla till 
modern intensivvård. Varje kapitel hänvisar till aktuella referenser för vidare läsning.

Boken riktar sig till läkare och sjuksköterskor under utbildning i intensivvård, men kan med 
fördel också användas under grundutbildningen liksom av färdiga specialister inom specialiteten 
och övriga läkare och sjuksköterskor som vill inhämta aktuell kunskap om dagens intensivvård. 
Intensivvård är skriven av ledande experter från Skandinavien som alla arbetar inom sitt respek- 
tive specialområde kliniskt eller forskningsmässigt med intensivvård.

47-12588-3 | 840 sid | Uppl 3 | 2020

FÖRFATTARE:  STEN RUBERTSSON, ANDERS LARSSON, MIKLOS LIPCSEY, DAVID SMEKAL
Sten Rubertsson, Anders Larsson och Miklos Lipcsey är överläkare vid Verksamhetsområdet anestesi, operation och intensivvård (AnOpIVA), 
Akademiska sjukhuset i Uppsala. David Smekal, var tidigare överläkare vid Verksamhetsområdet anestesi, operation och intensivvård 
(AnOpIVA), Akademiska sjukhuset i Uppsala.

FÖRFATTARE: STEN G.E. LINDAHL, OLA WINSÖ, JONAS ÅKESON (RED.)
Sten G.E. Lindahl är professor emeritus i anestesiologi och intensivvård vid Karolinska Institutet. Ola Winsö är professor emeritus vid Institutionen  
för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Norrlands universitetssjuhus. Jonas Åkeson är överläkare i anestesiologi och intensivvård vid  
Skånes universitetssjukhus.

(...) Boken är fantastiskt välgjord och bred, och lämpar sig  
väl för läkare och sjuksköterskor inom intensivvården, liksom 
för all sjukvårdspersonal som hanterar akuta tillstånd.

ur BTJ-häftet nr 6, 2020. Lektör Per Björgell

Revideras

Ny
upplaga
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OBSTETRIK & GYNEKOLOGI DISTRIKTSSKÖTERSKA & VÅRD AV ÄLDRE

Problemorienterad gynekologi och obstetrik,  
bok med eLabb

I Problemorienterad gynekologi och obstetrik är 
utgångspunkten ett kliniskt presenterat symtom 
eller problem som föranleder ett läkarbesök. 
Bokens kapitel följer en tydlig struktur där 
problemet inleder beskrivningen, varefter 
författarna presenterar differentialdiagnostiska 
överväganden inklusive anamnes, undersök-
ning, behandling och slutligen ett eller flera 
fördjupningsavsnitt. 

FÖRFATTARE: MARIE BIXO, TORBJÖRN BÄCKSTRÖM (RED.)
Huvudredaktörer för boken är Marie Bixo och Torbjörn Bäckström, 
professorer och överläkare på Institutionen för  klinisk vetenskap, 
obstetrik och gynekologi vid Umeå universitet.

47-11725-3 | 608 sid | Uppl 1 | 2014

Öva med  
e-labb,
bokens  
IT-stöd!

Öppenvårdsgynekologi 

Öppenvårdsgynekologi är en lärobok som riktar 
sig främst till läkarstuderande och allmän- 
medicinare. Vanliga åkommor och problem 
belyses och boken tar upp aktuella behand-
lingsråd och riktlinjer som går att tillämpa i  
det dagliga sjukvårdsarbetet.

Obstetrisk öppenvård

I denna tredje upplaga av Obstetrisk öppen-
vård ger några av landets främsta specialister 
praktiskt inriktad information om det moderna 
omhändertagandet av gravida inom öppen-
vården. Här beskrivs bland mycket annat 
rådgivning, undersökningar och övervakning 
vid normala och komplicerade graviditeter, 
omhändertagandet av gravida med kronisk 
sjukdom samt handläggning av komplikationer 
under graviditet och puerperium.

Sexologi
Sexologi är ett tvärvetenskapligt samlingsverk 
skrivet av Sveriges främsta experter på området. 
Denna tredje upplaga har fått ett ännu bredare 
innehåll än tidigare och omfattar nu både fler 
och nya kunskapsområden. Boken är indelad i 
tio avsnitt som motsvarar olika aspekter på 
sexualiteten. De medicinska och naturveten-
skapliga kapitlen handlar dels om anamnes, 
undersökning, diagnostik och behandling,  
dels om sjukdomar som medför skador som 

direkt drabbar funktioner som är väsentliga för sexuallivet.

Kvinnor och alkohol 
– diagnos, riskbruk och beroende 

Boken ger råd om hur vi samtalar med människor 
om deras livssituation och hur de väljer att 
hantera sin hälsa. Den ger en grundläggande 
kunskap om alkoholens negativa effekter på 
hälsan både fysiskt och psykiskt. Oavsett vilken 
specialitet man väljer att arbeta inom kommer 
man att träffa patienter som har en riskfylld 
eller skadlig alkoholkonsumtion, vilken kan 
komma att påverka behandlingsresultatet.

BeGreppbart – Sexualitet 
Sexualitet är ett laddat och mångfasetterat be-
grepp som de flesta har egna upplevelser av och 
som de flesta på något sätt kan relatera till. Men 
det är också ett föränderligt fenomen, utifrån ett 
historiskt, kulturellt och samhälleligt perspek-
tiv. I den här boken redogörs för en socialkon-
struktivistisk syn på sexualitet, och dessutom 
granskas och diskuteras olika sätt att förstå och 
analysera begreppet.

FÖRFATTARE: CLAES GOTTLIEB, BO VON SCHOULTZ (RED.)
Huvudredaktörerna, docent Claes Gottlieb och professor Bo von Schoultz, 
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, är liksom övriga författare enga-
gerade i utbildning av läkarstuderande i ämnet obstetrik och gynekologi.

FÖRFATTARE: KAREL MARSÁL, LARS GRENNERT

FÖRFATTARE: P.O. LUNDBERG, LOTTA LÖFGREN-MÅRTENSON
Per Olov Lundberg är professor i neurologi vid Uppsala universitet. Han 
har arbetat med sexologiska frågeställningar sedan slutet av 1960-talet. 
Lotta Löfgren-Mårtenson är docent i hälsa och samhälle, inriktning 
sexologi, vid Malmö universitet, samt NACS-auktoriserad specialist i 
klinisk sexologi. 

FÖRFATTARE: MONA GÖRANSSON, ÅSA MAGNUSSON
Mona Göransson är legitimerad barnmorska. Åsa Magnusson arbetar 
som överläkare i psykiatri och forskare inom alkoholområdet med fokus 
på kvinnors riskbruk och beroende. 

FÖRFATTARE: LOTTA LÖFGREN-MÅRTENSON
Lotta Löfgren-Mårtenson är verksam som docent i hälsa och samhälle, 
inriktning sexologi, vid Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö 
universitet.

47-05079-6 | 296 sid | Uppl 2 | 2004 

47-09959-7 | 384 sid | Uppl 3  | 2011

47-01545-0 | 472 sid | Uppl 3 | 2010 

47-09973-3 | 136 sid | Uppl 1  | 2012 

47-09785-2 | 128 sid | Uppl 1 | 2013 

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  
vården. 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.  
Texten 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  
perspektiv 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.

Ny

Revideras

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

Näringslära för högskolan
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.

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.

Ny
upplaga

Kommer  
hösten 
 2021
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DISTRIKTSSKÖTERSKA & VÅRD AV ÄLDRE DISTRIKTSSKÖTERSKA & VÅRD AV ÄLDRE

Vård och omsorg 
– om personer med funktionsnedsättningar 

Vet du vad du ska tänka på när du möter perso-
ner med funktionsnedsättningar i vården? I den 
här boken får du genom samlad aktuell forsk-
ning en unik översikt av och fördjupad kunskap 
om personer med funktionsnedsättningar och 
deras anhöriga. Personer med funktionsned-
sättningar är en grupp med stort vård- och 
omsorgsbehov som det oftast är anhöriga som 
tillgodoser. Forskning visar att många som 

arbetar inom vården saknar kunskap om och erfarenhet av att bemöta 
personer med funktionsnedsättningar.

FÖRFATTARE: ULRIKA HALLBERG
Ulrika Hallberg är socionom, filosofie doktor och docent i folkhälsoveten-
skap. Hon har de senaste 25 åren forskat om personer med funktions-
nedsättningar och deras anhöriga.

47-11330-9 | 160 sid | Uppl 1 | 2017

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 fö-
rebyggande 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.

FÖRFATTARE: MARGARETHA MAGNUSSON, ELISABET  
HAGELIN, CLAES SUNDELIN, MARGARETA BLENNOW (RED.)
Margaretha Magnusson, Elisabet Hagelin och Claes Sundelin är samtliga 
knutna till Akademiska sjukhuset i Uppsala. Margareta Blennow är 
barnhälsovårdsöverläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.

Planering och dokumentation av vård  
och omsorg av äldre

I Planering och dokumentation av vård och 
omsorg av äldre beskrivs ett arbetssätt med 
teamet som nav 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/patienten bibehållet helhets-
perspektiv.

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

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 verksamhetskonsult på Tieto och 
jobbar med teamarbete inom lagrummen HSL, SoL och LSS över hela 
Sverige. Arne Sjöberg är geriatriker och chef för geriatriken på 
Länssjukhuset i Kalmar.

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

Salutogenes 
– om hälsans ursprung

Denna bok ger ett vetenskapligt perspektiv 
på salutogenes – det goda livets ursprung. 
Forskningsfältet salutogenes beskrivs här med 
utgångspunkt från människors strävan efter 
det goda livet, mitt i arbetet med att ta hand om 
barn och familj och att göra en fullödig insats 
inom arbetslivet, antingen som ledare eller 
medarbetare. Boken är skriven av forskare med 
god kännedom om området och den bidrar med 
ny kunskap då salutogenes sätts i ett sammanhang. 

FÖRFATTARE: MONICA ERIKSSON (RED.)
Monica Eriksson är politices doktor och docent i socialpolitik med 
inriktning på  hälsofrämjande. Övriga författare är verksamma vid 
Högskolan Väst och Centrum för  salutogenes och arbetar dagligen med 
frågor kring hälsa i olika sammanhang.

47-11133-6 | 224 sid | Uppl 1 | 2015

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 medicin-
tekniska produkter och lyfter fram grunderna 

för avvikelsehantering, hygien, digitalisering och upphandling kopplat 
till medicintekniska produkter. 

Läkande samtal 

Sjukdom och olycksfall kan medföra att 
kroppen plötsligt vägrar samarbeta, gör ont 
eller helt enkelt inte fungerar. 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. 

Boken inleds med en teoretisk grund för 
hur människors hälsoprocesser kan uppmärk-
sammas, stödjas och stärkas genom samtal. 

Övriga kapitel illustrerar olika sätt att genomföra läkande samtal med 
patienter och närstående. 

Läkande samtal riktar sig till professionella och studerande i yrkes-
grupper för vilka det mellanmänskliga mötet står i fokus.FÖRFATTARE: HENRIK REVENÄS, MATTIAS DEREBORG 

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.

FÖRFATTARE: KARIN DAHLBERG (RED.) 
Karin Dahlberg är professor emerita i vårdvetenskap.

47-13061-0 | 116 sid | Uppl 1 | 2019 47-12844-0 | 372 sid | Uppl 1 | 2020
47-11277-7 | 448 sid | Uppl 1 | 2019

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 system- 
teoretiskt 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 belyser  
patientsäkerhet inom olika områden som palliativ vård i hemmet, hemrehabilitering och öppen- 
vårdspsykiatri, 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 utmaningar och möjligheter för en 
patientsäker vård som följer av digitalisering och ny teknik.

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.

Hälsopromotion i teori och praktik
– olika arenor och målgrupper

Den orättvisa hälsan
– om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

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.

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

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

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.

Denna andra upplaga har uppdaterats med nya forskningsrön, statistik och aktuella referenser.
Boken vänder sig till studerande inom folkhälsa, samhällsvetenskapliga ämnen, vård och medicin. 

Den riktar sig även till verksamma, policyformulerare och beslutsfattare inom folkhälsoområdet.

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

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

FÖRFATTARE: ÅSA BRINGSÉN, PETRA NILSSON LINDSTRÖM (RED.)
Åsa Bringsén och Petra Nilsson Lindström är båda lektorer och undervisar i folkhälso- 
vetenskap 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 folkhälso- 
vetenskap 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.

Ny
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DISTRIKTSSKÖTERSKA & VÅRD AV ÄLDRE MEDICIN & KIRURGI

Akuta hudsjukdomar

Många människor söker hjälp i sjukvården för 
plötsligt utvecklade och besvärande hudför-
ändringar, det kan gälla allt från insektsbett 
och eksem till mer allvarliga hudsjukdomar.  
Innehållet i Akuta hudsjukdomar är inriktat 
på symtombeskrivning, differentialdiagnos, 
undersökning och behandling. Detta tillsam-
mans med den tydliga strukturen, den strikta 
stilen och det rika bildmaterialet gör denna 

bok till ett verkligt praktiskt stöd i den dagliga verksamheten. Denna 
reviderade andra upplaga innehåller sju nya kapitel och ett uppdaterat 
bildmaterial.     

FÖRFATTARE: CLAUS ZACHARIAE, ROBERT GNIADECKI
Översättning: Kristina Olsson och Inger Bolinder-Palmér. Svensk 
bearbetning: Professor Lennart Emtestam.

Grundbok i eHälsa

Grundbok i eHälsa ger en inblick i områden som 
studenter inom hälso- och sjukvård behöver för 
att möta digitaliseringen. Genom att tillämpa en 
tvärvetenskaplig strategi för att beskriva digitalise- 
ringen inom hälso- och sjukvården synliggörs 
komplexiteten i olika situationer när eHälso- 
lösningar introduceras och implementeras.

FÖRFATTARE: MALIN HOFFLANDER
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, implemen-
teringsprocesser och värdebaserat ledarskap. Malin är även lektor på 
Linnéuniversitetet i Kalmar och forskar inom implementeringsprocesser.

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

47-11398-9 | 208 sid | Uppl 2 | 2013

Stress 
– gen, individ, samhälle

Boken har etablerat sig som den ledande 
kursboken om stress. Idag är det ingen som 
ifrågasätter att stress är en av våra största folk-
hälso- och nationalekonomiska utmaningar. 
De senaste 20 årens hjärnforskning har gett 
ovärderlig kunskap om hjärnans plasticitet, om 
hur miljön formar vår hjärnhälsa.
Boken belyser stress ur många olika infalls-
vinklar och hur människan påverkas kroppsligt, 

psykiskt och socialt. Nytt i denna upplaga är beskrivningen av hur 
miljö och gener samverkar och styr vårt biologiska maskineri, det vill 
säga epigenetik. 

FÖRFATTARE: BENGT ARNETZ, ROLF EKMAN (RED.)
Huvudredaktörer är professor Bengt Arnetz och professor Rolf Ekman. 
Båda är internationellt verksamma, med lika mycket engagemang i 
vetenskapen som i samhällsdebatten om stress, hälsa och prestation.

47-10541-0 | 344 sid | Uppl 3 | 2013

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 allvarli-
ga akuta sjukdomstillstånd och olyckor.

Sedan den förra upplagan har boken genom-
gått en omfattande revidering med utgångs-
punkt från nya kunskaper om diagnostik och 
behandling samt aktuella vårdprogram.

Grundläggande folkhälsovetenskap 
Folkhälsoarbete förutsätter gedigna kunskaper 
om hur man kan påverka de levnadsförhållan-
den som har betydelse för folkhälsan. Utbild-
ning inom folkhälsovetenskap spelar också 
en stor roll för att folkhälsoarbetet ska kunna 
bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Grundläg-
gande folkhälsovetenskap ger dig dessa kun-
skaper! Denna fjärde upplaga har bland annat 
kompletterats med avsnitt om jämlikhet i hälsa, 
migration och folkhälsa samt olika aktörers roll i 
folkhälsoarbetet.

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

FÖRFATTARE: KRISTINA PELLMER WRAMNER,  
HÅKAN WRAMNER, BENGT WRAMNER
Kristina Pellmer Wramner har disputerat i medicinsk vetenskap med 
inriktning mot hälsofrämjande arbete. Håkan Wramner är folkhälso- 
vetare och utredare inom styrning och utveckling av hälso- och sjukvård. 
Bengt Wramner är leg. läkare och har disputerat inom medicinsk 
vetenskap med inriktning mot epidemiologi.

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

47-11327-9 | 260 sid | Uppl 4 | 2017

Pediatrik
Pediatrik är en barnmedicinsk lärobok som 
framför allt är avsedd att användas inom utbild-
ningen av läkare. Den täcker in alla områden 
inom barnmedicin och kan med fördel även an-
vändas av övrig personal inom barnsjukvården.

Detta är den andra upplagan av Pediatrik. 
Den beskriver barnets normala utveckling, 
barn- och ungdomsårens sjukdomar liksom 
diagnostiska hjälpmedel och behandlings- 
principer. Förutom att samtliga kapitel har  

uppdaterats har den nya upplagan utökats med ett nytt kapitel om  
akut pediatrik.

FÖRFATTARE: CHRISTIAN MOËLL, JAN GUSTAFSSON (RED.)
Christian Moëll är universitetslektor i pediatrik vid Lunds universitet och 
överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Jan Gustafsson är 
professor i pediatrik vid Uppsala universitet och överläkare vid 
Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.

47-11296-8 | 632 sid | Uppl 2 | 2017

Ny

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.

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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47-11326-2  | Uppl 6 | 2018 47-11298-2  | Uppl 9 | 2017

47-11428-3 | Uppl 8 | 2015 47-11725-3 | Uppl 1 | 201447-11296-8 | Uppl 2 | 2017

47-10539-7 | Uppl 4 | 2014 47-10776-6 | Uppl 4 | 2012

Internmedicin
Författare: Ulf Dahlström,  
Stergios Kechagias, Leif Stenke (red.)

Kirurgi
Författare: Bertil Hamberger,  
Ulf Haglund (red.)

Psykiatri
Författare: Jan-Otto Ottosson (red.)

Problemorienterad  
gynekologi och obstetrik
Författare: Marie Bixo,  
Torbjörn Bäckström (red.)

Pediatrik
Författare: Christian Moëll,  
Jan Gustafsson (red.) 

Ortopedi
Författare: Urban Lindgren,  
Olle Svensson (red.)

Öron-, näs- och halssjuk- 
domar, huvud- och hals- 
kirurgi
Författare:  Matti Anniko (red.)

• Kunskapskälla och uppslagsbok 
sedan första utgåvan 1978.

• Varje sjukdomstillstånd beskrivs 
grundligt.

• Sjätte reviderade upplagan, skri-
ven av experter och framstående 
forskare.

• Rikt illustrerad, med ett stort 
antal hänvisningar.

• Alla kapitel belyser den centrala 
handläggningen med nyskrivna 
kliniska fall.

• Läroboken Kirurgi är sedan mer 
än 30 år en av grundstenarna i 
utbildningen av nya läkare.

• Både bok och eLabb är skrivna 
av  Sveriges ledande läkare och 
forskare och är anpassade till de 
svenska kursmålen i kirurgi.

• I denna nionde upplaga har all 
text reviderats och anpassats 
till rådande utrednings- och 
behandlingsprinciper.

• Denna upplaga har ett  
omskrivet kapitel om chock.

• Spänner över hela fältet av 
psykiatriska sjukdomar och 
redogör för bland annat symtom, 
psykopatologi, etiologi, förlopp 
och behandling.

• För att underlätta användningen 
på olika utbildningsnivåer har 
texten disponerats i grundtext, 
fördjupningsavsnitt och illustra-
tiva patientexempel.

• Åttonde upplagans struktur 
utgår från den senast utkomna 
klassifikationen av psykiska 
störningar, DSM-5, från 2013.

• Lärobok som utgår från ett 
kliniskt presenterat problem  
som föranleder ett läkarbesök.

• Följer en tydlig struktur där 
problemet inleder beskrivningen, 
varefter differentialdiagnostiska 
överväganden presenteras in-
klusive anamnes, undersökning, 
behandling och slutligen ett eller 
flera fördjupningsavsnitt.

• Fokus ligger på handläggning av 
tillstånd som man ofta träffar på i 
primärvården.

• Täcker in alla områden inom 
barnmedicin.

• Alla författare är specialister 
inom sina områden.

•  Beskriver barnets norma-
la utveckling samt aktuella 
diagnostiska hjälpmedel och 
behandlingsprinciper.

• Rikt illustrerad i färg.
• Viktig och relevant information 

presenteras i lättlästa faktarutor 
och tabeller.

• Nytt kapitel om akut  
pediatrik.

• Etablerad lärobok på läkar- 
utbildningen.

• Beskriver och förklarar skador, 
sjukdomstillstånd, läkningsstör-
ningar och missbildningar hos 
barn, vuxna och äldre.

• Tyngdpunkten ligger på dia- 
gnostik och behandling.

• Mycket rikt illustrerad med ett 
stort urval relevanta illustra-
tioner och kliniskt bildmaterial.

• Standardverk i grund- 
utbildningen.

• Fjärde utgåvan med omarbetat 
och helt uppdaterat innehåll.

• Samtliga författare är  
specialister.

• Alla avsnitt är balanserade i 
förhållande till den kliniska 
omfattningen av varje sjuk-
domspanorama.

• Rikt illustrerad, genom- 
gående i fyrfärg.

Öva med
bokens  
IT-stöd

Öva med
bokens  
IT-stöd

Öva med
bokens  
IT-stöd

       Punktserien
              – från student till läkare

Studera mer  
tidseffektivt  
med eLabbet  
– studentens  
studieverktyg  
på webben!

eLabbet följer bokens 
upplägg och studenten kan 
testa sina kunskaper efter 
varje kapitel! Här finns 
instuderingsfrågor och 
fallstudier att öva på, 
studenten kan göra 
kunskapstester, ta del av 
bonusmaterial och testa 
sina kunskaper inför en 
tentamen.

Med eLabbet blir  
studerandet snabbare  
och mer effektivt!  

Läs mer i boken och på   
https://www.liber.se/
liber-digital/hogskola 

47-11295-1 | 320 sid | Uppl 1 | 2021

Infektionsimmunologi

Vi lever i en värld full av mikroorganismer och innan antibiotika och andra antimikrobiella 
medel var uppfunna, var infektioner en dominerande dödsorsak. Immunsystemet var det enda 
skyddet mot svår sjukdom och död i infektioner. Immunsystemet har olika strategier för att 
bekämpa mångfalden av mikroorganismerna: bakterier, virus, svampar och parasiter. Utan 
immunsystem överlever ingen, inte ens med dagens avancerade sjukvård.

Immunsystemet är fascinerande men komplicerat. Författarna lyckas med konststycket att 
beskriva de mest invecklade skeenden med enkelt språk, kompletterat med pedagogiska bilder 
ritade av författarna själva. 

Bokens första åtta kapitel beskriver immunologins grunder: det medfödda och det förvärvade 
immunsystemets uppbyggnad och funktion. Därefter följer fem kapitel tillägnade hur immun-
systemet hanterar extracellulära och intracellulära bakterier, virus, svampar och parasiter.

FÖRFATTARE: AGNES WOLD, JOHAN MÖLNE
Agnes Wold är professor och överläkare i klinisk bakteriologi och även specialist i klinisk 
immunologi, Göteborgs universitet. Johan Mölne är docent, överläkare, klinisk patologi, 
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Njurmedicin

Neurologi

Njurmedicin presenteras här i sin femte upplaga. Samtliga kapitel har genomgått en omfattande 
bearbetning med utgångspunkt i den senaste evidensen. Ett nyskrivet kapitel om elektrolyt- 
och syra–basreglering har lagts till. Njurmedicin ger därmed en bred framställning av dagens 
diagnostik och terapi av medicinska njursjukdomar.

Boken är indelad i fyra avdelningar som behandlar njurarnas anatomi, funktion och diagnos-
tik, njurens sjukdomar, utredning och behandling av akut och kronisk njursvikt, samt översikter 
av njurarnas roll i generella sjukdomstillstånd som högt blodtryck och hjärtsjukdom.

Neurologi är en pedagogisk lärobok med förankring i diagnostisk och terapeutisk tradition i 
Sverige. I denna sjätte upplaga har texten genomgått en omfattande revision. Boken har fått en 
helt ny disposition samt ett nytt kapitel om funktionella neurologiska sjukdomar. Även i denna 
upplaga betonas alltjämt neurologins fundament, det vill säga noggrann anamnes, somatisk 
undersökning och klinisk analys.

Neurologi är skriven av landets ledande områdesspecialister, och ambitionen har varit att 
göra innehållet tydligare och mer pedagogiskt stringent i syfte att få detta fascinerande ämne 
att bli ännu mer begripligt och roligt.

47-13057-3 | 312 sid | Uppl 5 | 2020

47-12858-7 | 568 sid | Uppl 6 | 2020

FÖRFATTARE: MATTIAS AURELL, OLA SAMUELSSON, GREGOR GURON, ASO SAEED
Redaktörerna Mattias Aurell, Ola Samuelsson, Gregor Guron och Aso Saeed – alla njurmedici-
nare från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg – har samlat ledande svenska 
experter och själva skrivit om sina specialområden.

FÖRFATTARE: DAG NYHOLM, JOACHIM BURMAN (RED.)
Docenterna Dag Nyholm och Joachim Burman är båda neurologer, verksamma vid Akademis-
ka sjukhuset i Uppsala.

Ny

Ny
upplaga

Ny
upplaga

Revideras
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47-11426-9 | Uppl 3 | 2009

47-11424-5 | Uppl 2 | 2014 47-09401-1 | Uppl 1 | 2010

47-11425-2 | Uppl 5 | 2017

Akut medicin
Författare: Lars Lind,  
Thomas Olsson,  
Urban Säfwenberg (red.)

Akut kirurgi
Författare: Johannes Järhult, Miden 
Melle-Hannah (red.)

Akut ortopedi
Författare: Lena Hultman,  
Johannes Järhult (red.)

Akut psykiatri
Författare: Jan-Otto Ottosson,  
Hans Ottosson, Mats Ottosson,  
Ulf Åsgård (red.)

• Praktisk och uppskattad hand-
bok.

•  Tar upp differentialdiagnoser 
vid några vanliga symtombil-
der, diagnoser och behandling, 
intoxikationer samt tillstånd, be-
handlingsprinciper och tekniker 
som traditionellt används inom 
intensivvården.

•  Tredje omarbetade upplagan.
•  Enhetlig och detaljerad struktur.

• En handbok om omhändertagan-
det av den akuta kirurgipatienten.

• För varje sjukdom får man snabbt 
och enkelt information om orsak, 
anamnes, kliniska fynd, utred-
ning, handläggning med mera.

• Tar också upp vanliga röntgen- och 
endoskopiundersökningar samt 
smärtbehandling.

• Handfasta och praktiska råd.
•  Reviderad upplaga där alla kapitel 

uppdaterats med avseende på 
diagnostik och behandling, vilka 
antibiotika som används och vilka 
radiologiska metoder som utnyttjas.

• Beskriver hur man handlägger 
patienter som kommer till 
akutmottagningen med skador 
eller sjukdomstillstånd i 
rörelseapparaten.

• För varje tillstånd beskrivs 
kortfattat vad läsaren ska och kan 
göra själv, men också när det är 
lämpligt att konsultera en mer 
erfaren kollega.

• Undersökningsmetodik, 
preoperativ bedömning, skador, 
smärttillstånd, infektioner och 
posttraumatiska tillstånd 
behandlas i handboken.

• Beskriver hur man professionellt 
kan handlägga patienter på 
akutmottagningen så att de 
upplever sig väl omhänder- 
tagna och som unika individer.

• Ett omsorgsfullt hanterat möte på 
den psykiatriska akutmottagning-
en kan vara livsavgörande för 
patienten och berikande för vård- 
personalen.

• Denna femteh upplaga återger nya 
behandlingsmetoder och 
nytillkomna författningar.

        Akutserien
              – studentens bäste vän

47-11362-0 | Uppl 1 | 2017

Akut radiologi
Huvudredaktörer: Seppo 
Koskinen, Roberto Blanco 
Sequeiros (red.)

Akut pediatrik
Författare: Svante Norgren, Jonas 
F. Ludvigsson, Mikael Norman 
(red.)

• Beskriver radiologins roll och 
möjligheter i vårdkedjan för 
patienter som söker för akut 
medicinsk sjukdom eller skada.

• Anpassad till nordiska  
förhållanden. 

• Täcker de vanligaste akuta  
tillstånd som kräver avbildning 
eller intervention. 

47-11427-6 | Uppl 8 | 2019

• Aktuell och omfattande akut- 
pediatrisk handbok.

• Helt inriktad på de omedelbara 
och ofta livräddande åtgärder 
som krävs vid allvarliga akuta 
sjukdomstillstånd.

• Reviderad utifrån ny  
evidens för diagnostik och 
behandling samt aktuella vård-
program.

47-12858-7 | Uppl 6 |  2020 47-11431-3 | Uppl 3 | 2015

47-10364-5 | Uppl 1 | 2011 47-08401-2 | Uppl 2 | 2008

47-13057-3 | Uppl 5 | 2020 47-09385-4 | Uppl 1 | 2010

Neurologi
Författare: Jan Fagius,  
Dag Nyholm (red.)

Endokrinologi
Författare: Sigbritt Werner (red.)

Gastroenterologi och 
hepatologi
Författare: Rolf Hultcrantz, Annika 
Bergquist, Stefan Lindgren, Magnus 
Simrén, Per Stål, Ole B. Suhr (red.)

Onkologi
Författare: Ulrik Ringborg, Tina 
Dalianis, Roger Henriksson (red.)

Njurmedicin
Författare: Mattias Aurell,  
Ola Samuelsson (red.)

Kardiovaskulär medicin
Författare: Ulf Dahlström, Lena 
Jonasson, Fredrik Nyström (red.)

• En lättillgänglig lärobok med 
förankring i diagnostisk och 
terapeutisk tradition.

• Skriven av landets ledande speci-
alister i ämnet.

• Omfattande reviderad sjätte 
upplaga som avspeglar den 
”nya neurologin”, det vill säga 
förvandlingen från en diagnosti-
serande till en alltmer behand-
lingsinriktad specialitet.

• Nytt kapitel om funktionella 
neurologiska sjukdomar.

• Heltäckande bok om de 
endokrina sjukdomarna.

• Kan användas som introduktion 
till ämnet men också som snabb 
hjälp vid specifika patientfrågor i 
både öppen och sluten vård.

• Omarbetad, uppdaterad tredje 
upplaga.

• Stort antal faktarutor och 
pedagogiska bilder samt 
färgbilder av patienter med 
endokrina sjukdomstillstånd.

• Skriven av kliniker och forskare 
från Sveriges alla sjukvårdsregioner.

• Första heltäckande svenska 
kursboken inom området.

• Skriven av ledande experter.
• Pedagogisk presentation av  

sjukdomarnas patogenes och 
patofysiologi, hur de yttrar 
sig kliniskt samt diagnostik 
och behandling med hjälp av 
fallbeskrivningar och ett rikt 
bildmaterial.

• Lämplig som referensverk.

• Ger en helhetsbild av dagens  
cancersjukvård.

• Integrerar kirurgisk onkologi, 
radioterapi och medicinsk  
onkologi med områden som är  
väsentliga för cancervårdens  
kvalitet och utveckling.

• Har ett vårdkedjeperspektiv som 
täcker allt ifrån prevention till  
vård i livets slutskede.

• Andra upplagan där samtliga  
kapitel grundligt reviderats och  
nya tillkommit.

• Bred framställning av dagens di-
agnostik och terapi av medicinska 
njursjukdomar.

• Hela boken har genomgått en 
omfattande bearbetning och 
modernisering i femte upplagan.

• Författad av ledande svenska 
experter som skrivit om sina 
specialområden med stark peda-
gogisk framtoning.

• Fyller även ett stort behov som 
uppslagsbok i den kliniska vardagen.

• Första heltäckande svenska  
kursboken inom området.

• Ger en helhetssyn på och samlad 
kunskap om ämnet.

• De olika kardiovaskulära sjukdo-
marna beskrivs med patientfall 
och ett rikt bildmaterial.

• Författarna – alla experter – 
presenterar kliniska aspekter, 
diagnostik, behandling och 
förebyggande insatser.

Öva med
bokens  
IT-stöd

Öva med
bokens  
IT-stöd

       Prickserien
              – blivande specialisters stöd i studierna

Ny
upplaga

Ny
upplaga

MEDICIN & KIRURGI MEDICIN & KIRURGI

Revideras

Revideras På liber.se hittar du hela vår 
utgivning inom vård.

• Beställ utvärderings- 
exemplar 

• Kika på böckernas  
innehållsförteckning  
och provläs 

• Läs mer om  
böckerna och  
författarna

• Kontakta  
förläggaren

Något av det viktigaste i mitt arbete som för- 
läggare är att få träffas och fånga upp behov 
och önskemål hos er som undervisar, att 
knyta nya författarsamarbeten och förstås 
att få presentera nyheter i vår utgivning. 
      Boka ett digitalt bokbordsmöte med mig 
och dina kollegor, tills vi kan träffas som 
vanligt igen.

Vi hittar nya sätt att träffas  
– boka ett digitalt bokbord!

Kristina Iritz Hedberg
Förläggare  
vård och hälsa
kristina.iritzhedberg@liber.se, 08-690 90 75
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BARN & UNGDOM BARN & UNGDOM

Pediatrik

Pediatrik är en barnmedicinsk lärobok som framför allt är avsedd att användas inom utbildning-
en av läkare. Den täcker in alla områden inom barnmedicin och kan med fördel även användas 
av övrig personal inom barnsjukvården.

Detta är den andra upplagan av Pediatrik. Den beskriver barnets normala utveckling, barn- 
och ungdomsårens sjukdomar liksom diagnostiska hjälpmedel och behandlingsprinciper. 
Förutom att samtliga kapitel har uppdaterats har den nya upplagan utökats med ett nytt kapitel 
om akut pediatrik. Det har dessutom tillkommit nya foton och illustrationer samt tabeller och 
faktarutor med sammanfattande information.

FÖRFATTARE: CHRISTIAN MOËLL, JAN GUSTAFSSON (RED.)
Christian Moëll är universitetslektor i pediatrik vid Lunds universitet och överläkare vid 
Skånes universitetssjukhus i Lund. Jan Gustafsson är professor i pediatrik vid Uppsala 
universitet och överläkare vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.

47-11296-8 | 632 sid | Uppl 2 | 2017

Barnhälsovård
– att främja barns hälsa

I denna omarbetade sjätte upplaga av Barnhälsovård 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 rekommenderas i 
Socialstyrelsens publikation Vägledning för barnhälsovård.

Barnhälsovård är en grundläggande lärobok i barnhälsovård för sjuksköterske- och läkarutbild-
ningen. Den ger en heltäckande belysning av barnhälsovårdens arbete och utgör ett viktigt stöd för 
sjuksköterskor och läkare som arbetar på barnavårdscentralen.

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

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

Unga med psykisk ohälsa, självskadebeteende  
och självmordstankar 
– en kunskapsöversikt

Allt fler unga lider av psykisk ohälsa, självskadebeteende och/eller självmordstankar. Samtidigt 
kan vi se att det fortfarande är tabu att prata om psykisk ohälsa. Vad beror detta på och vad säger 
forskningen om denna utveckling?

Ulrika Hallberg har gått igenom den samlade forskningen inom detta område, och delar på ett 
lättillgängligt sätt med sig av sina erfarenheter av och sin kunskap om ett både angeläget ämne 
och aktuellt samhällsproblem. 

Boken tar avstamp i författarens egna smärtsamma upplevelse av en älskad dotters psykiska 
ohälsa, självskadebeteende och självmord. 

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.

47-11369-9 | 144 sid | Uppl 1 | 2018

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 med utgångspunkt 
från nya kunskaper om diagnostik och behandling samt aktuella vårdprogram. Samtidigt har 
den behållit sitt ursprungliga fokus på områden som bland annat akut återupplivning av nyfödda, 
infektioner, drunkning, metabola sjukdomar, vätskebehandling, diabetes, akuta hjärtsjukdomar 
med mera. Samtliga läkemedelsdoseringar har dessutom granskats av experter på området. Akut 
pediatrik är skriven av Sveriges främsta experter inom barnmedicin. Boken vänder sig till läkare, 
sjuksköterskor och annan vårdpersonal som träffar akut  sjuka barn i sitt yrke. Boken lämpar 
sig också för allmänläkare, barnmorskor och distriktssköterskor, liksom för blivande läkare och 
sjuksköterskor samt specialistutbildningar av dessa yrkesgrupper.

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.

Barn & unga i utsatta livssituationer 
– perspektiv från forskning och praktik

I denna tvärvetenskapliga antologi skärskådas kopplingar och dynamiker mellan barndom och 
utsatthet av några av Sveriges främsta forskare.

• Vilka möjligheter har barn och unga i utsatthet att göra sin röst hörd och bli lyssnade på?
• Vilka skyldigheter och möjligheter har vuxna att tillgodose barns och ungas rätt?
• Hur kan utsatthet, livsvillkor och egna berättelser förstås utifrån forskning, teori och erfarenheter 

från praktik?

FÖRFATTARE: LINNÉA BRUNO, ZULMIR BECEVIC (RED.)
Linnéa Bruno är lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.  
Zulmir Becevic är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

47-13359-8 | 272 sid | Uppl 1 | 2020

Ny

Hel- 
täckande

belysning av  
barnhälso- 

vårdens
arbete.

Pediatrisk omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad ger grundläggande kunskaper om omvårdnad av barn genom barnets 
samtliga utvecklingsskeden, från födelsen till den vuxna människan, liksom på alla vårdnivå-
er, från primärvård till specialiserad och högspecialiserad vård.

Utvecklingen inom pediatrisk omvårdnad går framåt med snabba steg, och denna nya upplaga 
av boken har därför genomgående uppdaterats. Den har dessutom kompletterats med tre helt 
nya kapitel om barn och stress, könsstympning av flickor och plötslig spädbarnsdöd.

Pediatrisk omvårdnad riktar sig främst till blivande sjuksköterskor, barnsjuksköterskor och 
distriktssköterskor samt barnmorskor på grund- och avancerad nivå. Den rekommenderas även 
för andra professioner och specialiteter där man arbetar med barn, ungdomar och familjer inom 
hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet.

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

FÖRFATTARE: INGER HALLSTRÖM, TOR LINDBERG (RED.)
Inger Hallström är barnsjuksköterska och professor i pediatrisk omvårdnad vid Institutionen för 
hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten, 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.
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PSYKIATRI VÅRDENS KÄRNKOMPETENSER

Akut psykiatri 
Den här boken beskriver hur man professionellt 
kan handlägga patienter på akutmottagningen 
så att de upplever sig väl omhändertagna och 
som unika individer. Ett omsorgsfullt hanterat 
möte på den psykiatriska akutmottagningen kan 
vara livsavgörande för patienten och berikande 
för vårdpersonalen.

FÖRFATTARE: JAN-OTTO OTTOSSON, HANS OTTOSSON,  
MATS OTTOSSON, ULF ÅSGÅRD
Jan-Otto Ottosson, professor emeritus. Hans Ottosson, med.dr, 
specialist i psykiatri, tidigare universitetslektor. Mats Ottosson, 
överläkare och specialist i psykiatri, verksam i psykiatrisk öppenvård 
samt konsultläkare i försäkringsmedicin. Ulf Åsgård, med.dr, specialist.

47-11425-2 | 224 sid | Uppl 5 | 2017

Psykiatri, bok med eLabb
Psykiatri har sedan drygt 30 år använts i 
högskoleutbildningar i psykiatri. Boken, som 
nu föreligger i sin åttonde upplaga, bygger på 
modern kunskap om psykiska störningar, deras 
orsaker, behandling och prevention. Den nya 
upplagans struktur utgår från den senast ut-
komna klassifikationen av psykiska störningar, 
DSM-5, från 2013. Boken kan användas på 
olika utbildningsnivåer tack vare att texten 
disponerats som grundtext, fördjupningsavsnitt 
och belysande patientexempel.

FÖRFATTARE: JAN-OTTO OTTOSSON
Jan-Otto Ottosson är professor emeritus i psykiatri. Han har varit 
verksam vid Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands Universitets-
sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

47-11428-3 | 560 sid | Uppl 8 | 2015

Öva med
bokens  
IT-stöd

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: 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.

47-11249-4 | 300 sid  | Uppl 1 | 2018

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

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor 
är ett komplext och utbrett samhällsproblem. 
Den här boken belyser såväl professionellas som 
drabbade våldsutsatta kvinnors berättelser. Och 
framför allt ger den verksamma inom socialtjänst 
samt hälso- och sjukvård kunskap och verktyg för 
att de på bästa sätt ska kunna skydda och stötta 
alla som drabbas.

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.

47-12576-0 | 384 sid | Uppl 1 | 2018

Läkande samtal 
Sjukdom och olycksfall kan medföra att 
kroppen plötsligt vägrar samarbeta, gör ont 
eller helt enkelt inte fungerar. 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. 

Boken inleds med en teoretisk grund för 
hur människors hälsoprocesser kan uppmärk-
sammas, stödjas och stärkas genom samtal. 

Övriga kapitel illustrerar olika sätt att genomföra läkande samtal med 
patienter och närstående. 

Läkande samtal riktar sig till professionella och studerande i yrkes-
grupper för vilka det mellanmänskliga mötet står i fokus.

FÖRFATTARE: KARIN DAHLBERG (RED.) 
Karin Dahlberg är professor emerita i vårdvetenskap. 

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

Begreppet personcentrering har på kort tid vuxit sig allt 
starkare inom hälso- och sjukvården och boken Personcen-
trering 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 förutsät-
ter 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 pa-
tient/närstående och personal, hur det initieras via lyhört lyssnande och sam-
tal, utvecklas genom gemensam planering och säkerställs via dokumenta-
tion. 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, sjukhus-
vård inom internmedicin 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. I boken behandlas vidare hur styrdokument 
och organisationen inom hälso- och sjukvården kan vägleda beslutsfattare 
och chefer i ett förändringsarbete liksom hur en organisationsförändring går 
hand i hand med ett gemensamt lärande för såväl personal som patienter.

47-12967-6 | 364  sid | Uppl 2 | 2020

Personcentrering inom hälso- och sjukvård
– från filosofi till praktik

FÖRFATTARE:  INGER EKMAN (RED.)
Inger Ekman är seniorprofessor i vårdvetenskap. Hennes forskning handlar om att leva med långvarig sjukdom och att utvärdera  
personcentrerade interventioner i hälso- och sjukvården.

Ny
upplaga

Det är en omfattande framställning och de som skriver har stor kunskap inom 
området. Målgruppen är företrädesvis aktiva läkare, men även sjuksköterskor och 
annan vårdpersonal. Boken kan utan tvekan rekommenderas till denna målgrupp.

Ur BTJ-häftet nr 20, 2020. Lektör Lars Svensson

Ny

• Kraftigt omarbetad upplaga utifrån ny evidens.
• Presenterar såväl teoretisk grund som praktisk tillämpning.

Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer
Vissa brottsoffer beskrivs befinna sig i en sär- 
skilt 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. 
Bokens syfte är att synliggöra 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. 

47-13830-2 | 200 sid  | Uppl 1 | 2021

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.

Ny
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VÅRDENS KÄRNKOMPETENSER JURIDIK & ORGANISATION

Säker vård
– nya perspektiv på patientsäkerhet

Boken redovisar ett nytt sätt att tänka kring  
patientsäkerhet. Bland annat beskrivs begreppen 
Safety I och Safety II samt metoden FRAM 
som illustreras med praktiska exempel. Läsaren 
får kunskap om sambanden mellan patientsäker- 
het, kvalitet, säkerhetskultur och arbetsmiljö. 
Boken belyser såväl systemperspektivet som de 
överväganden på individnivå som måste göras 
dagligen. 

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

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

Författningshandbok 2021
– för personal inom hälso- och sjukvård

Författningshandboken innehåller medici-
nalförfattningar samt andra bestämmelser och 
anvisningar för personer som utför hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standard-
verk är systematiserat i 23 avdelningar och 
har ett omfattande sakregister. Det innehåller 
dessutom nio orienterande uppsatser som bland 
annat beskriver hälso- och sjukvårdspersona-
lens ansvar, reglerna kring delegering samt hur 
man läser och tolkar författningstexter.

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. Juridi-
kens språk kan upplevas som komplicerat och 
svårförståeligt. Denna bok introducerar ämnet 
på ett sätt som gör det tillgängligt.

Sjuksköterskans kärnkompetenser

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

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

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

FÖRFATTARE: ANN-SOFIE MAGNUSSON (RED.)
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

Medicinsk informatik
Medicinsk informatik handlar om kunskapsinnehållet i vårdens IT-system. Boken beskriver 
hur digitaliseringens 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 informatik, 
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

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

47-13149-5 | 252 sid | Uppl 2 | 2021

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.

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.

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

Ny
upplaga

Ny
upplaga

BOK MED ONLINETJÄNST
Eftersom lagar och förordningar ständigt genomgår förändringar  
ingår även en onlineversion som uppdateras varje kvartal. Är ni fler  
än 50 kollegor som behöver ha tillgång till boken rekommenderas en 
fleranvändarlicens. Kontakta Kundservice för mer information,  
tel. 08-690 90 00, e-post kundservice.liber@liber.se.



22 23hitta fler böcker i ämnet››     provläs ››     beställ utvärderingsexemplar ››     www.liber.se/hogskola hitta fler böcker i ämnet ››     provl ä s ››     beställ ut värderingse xempl ar ››     w w w.liber.se/hogskol a

METOD METOD

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.

Praktisk epidemiologi
– för medicin, vård och folkhälsa

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 introduceras 
i direkt anslutning till epidemiologiska frågeställningar. Formuleringen av forskningsfrågan, 
planeringen, det praktiska genomförandet och rapporteringen av en epidemiologisk undersökning 
ges stort utrymme. Särskild vikt läggs vid att beskriva de unika förutsättningar för befolknings-
forskning som finns i Sverige och i övriga nordiska länder, samt att diskutera hur redan insamlade 
forskningsdata kan återanvändas för nya frågeställningar.

47-12838-9 | 428 sid | Uppl 1 | 2019

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. 

47-11345-3 | 348 sid | Uppl 1 | 2019

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
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

För att vara relevant krävs en uppdaterad approach, vilket  Praktisk epidemiologi 
erbjuder tillsammans med en modern pedagogisk utformning, talrika verklighets-
förankrade 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

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.

Forskningsprocessen
– kvalitativa och kvantitativa perspektiv

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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Att skriva en bra uppsats

FÖRFATTARE: LOTTE RIENECKER, PETER STRAY JØRGENSEN
Boken är skriven av Lotte Rienecker och Peter Stray Jørgensen, med bidrag av Signe Skov, Vanessa Sonne-Ragans, Lotte Thing 
Rasmussen, Charlotte Wien, Kirstin Remvig och Ida Klitgård. Översättare: Ann Lagerhammar.

Med upplaga 4 är denna välstrukturerade handbok i uppsatsskrivning på väg 
att bli en klassiker för studerande på högre utbildningar. Den fungerar som 
en guide genom uppsatsens alla centrala delar, från idéstadiet till färdig 
uppsats, men är även utmärkt att använda som uppslagsbok när man vid 
olika tillfällen fastnar i processen.

Den fjärde upplagan har förutom allmänna uppdateringar fått ett nytt kapitel om hur man 
skriver vetenskapsteoretiskt korrekt i en uppsats. Den vetenskapsteoretiska ansatsen löper nu 
som en röd tråd genom boken och har integrerats i uppgifterna. Kapitlet om litteratur- och 
informationssökning är helt omskrivet för att på bästa sätt lotsa studenten genom detta centrala 
område inom uppsatsskrivning.

Boken vänder sig till alla uppsatsskribenter inom högre utbildning, liksom deras lärare, 
handledare och andra som ska bedöma uppsatsen. Den riktar främst in sig på kandidat- och 
magisteruppsatser men kan med fördel användas även vid andra självständiga uppsatser.
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Grunderna för ett vetenskapligt  
förhållningssätt inom medicinen
Ett vetenskapligt förhållningssätt tar sin utgångspunkt i nyfikenhet, granskande 
och ifrågasättande, men ställer också krav på färdigheter, metodkunskaper och 
förståelse för den vetenskapliga kunskapens natur och begränsningar.

Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen riktar sig till dig som studerar 
eller redan är yrkesverksam inom medicin, biomedicin, hälsovetenskap och psykologi.

Du får viktiga verktyg för att söka och bedöma vetenskaplig information, men också praktisk 
vägledning i planering av examensarbeten och forskningsstudier.

Boken innehåller pedagogiskt upplagda kapitel om vetenskapsteori, informationssökning,  
kvantitativa och kvalitativa metoder, studiedesign, forskningsprocessen i praktiken, grund- 
vetenskaplig och translationell forskning, etik, vetenskaplig kommunikation och evidens- 
baserad medicin som bärs upp av konkreta exempel.

FÖRFATTARE: OLOF NYRÉN, MARTIN GARWICZ, KERSTIN NILSSON, MARIA SHOSHAN (RED.)
Olof Nyrén, professor emeritus i klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet, Martin Garwicz, professor i integrativ neurofysiologi, Lunds  
universitet, Kerstin Nilsson, professor i obstetrik och gynekologi, Universitetssjukhuset Örebro, Maria Shoshan, docent i  experimentell  
onkologi, Karolinska Institutet. 
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