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Tillsammans skapar  
vi förutsättningar för  
studenterna att lyckas

 

DITT UPPDRAG ÄR SPECIELLT. Att förse 
studenter, som har resten av yrkeslivet i  
sikte, med en gedigen kunskapsgrund görs 
inte i en handvändning. Det är ett idogt arbete 
att lyckas föreläsa, undervisa och utmana 

studenterna med rätt verktyg.

Vårt mål är att underlätta ditt uppdrag. Genom att  
utveckla kurslitteratur som bygger på vetenskap, 
aktuell forskning och klinisk erfarenhet stöttar vi din 
undervisning. Författarna vi samarbetar med är alla 
ämnesexperter med lång erfarenhet och hög kompe-
tens. Vår redaktion bidrar med språklig och pedago-
gisk bearbetning av texter och bildmaterial – allt för 
att rusta studenterna för den framtid inom hälso- och 
sjukvård som väntar dem efter utbildningen. 

Hör gärna av dig om du vill veta mer om vår utgivning, 
vill träffa oss på ett bokbordsbesök, vill tipsa om en 
bokidé eller är intresserad av att skriva själv.

Kristina Iritz Hedberg
Förläggare vård och medicin
kristina.iritzhedberg@liber.se
08-690 90 75

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

■  Våra kostnadsfria utvärderingsexemplar hjälper dig  
att förstå hur boken skulle passa din undervisning och 
dina studenter. Beställ ditt exemplar på 
liber.se/kurslitteratur

■  När du letar ny litteratur till din kurs finns våra  
förläggare som stöd.

Aktuella titlar

Innehåll
■ 2   Omvårdnad och vårdvetenskap

■ 7  Ledarskap och organisation

■ 10   Forskningsmetodik

■ 12   Medicinsk vetenskap

■ 16   Författningshandboken

”Genom sitt engagemang har  
förläggare och förlagsredaktör gett 
ovärderligt stöd, och uppmuntrat och 
inspirerat oss och alla medförfattare. 
Arbetet med boken har bidragit till 
glädje, lärande, inspiration och många 
nya kontakter. Det var fantastiskt 
roligt att slutligen få se den i tryck 
och använda den i undervisning och 
verksamhetsutveckling.”
MARIANNE SPANTE och ELISABETH  
ALMGREN ERIKSSON, aktuella med  
Professionella möten på distans (sid. 4)
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OMVÅRDNAD OCH VÅRDVETENSKAP OMVÅRDNAD OCH VÅRDVETENSKAP

Sjuksköterskans  
kliniska färdigheter   
Kliniska färdigheter är en grundläggande  
förutsättning för sjuksköterskans uppdrag  
att ge en god och patientsäker vård. 

DE KLINISKA FÄRDIGHETERNA beskrivs med en teoretisk 
bakgrund och stegvisa anvisningar för genomförande av 
vanligt förekommande arbetsmoment. Boken ger läsaren 
möjlighet att utveckla sina kliniska färdigheter och bättre 
förutsättning att klara lärandemål i klinisk träning och på 
verksamhetsförlagd utbildning. Arbetsmomenten inklude-
rar provtagningar, sonder och urinkatetrar, sugning av övre 
luftvägar samt hantering av centrala och perifera infarter. 
Kapitlens pedagogiska struktur, illustrationer och bildserier 
underlättar lärandet och lägger 
grunden för att arbeta systema-
tisk och patientsäkert.

Pediatrisk omvårdnad   
Omvårdnad av barn är en mångfasetterad och 
svår uppgift som handlar om att främja hälsa, 
förebygga ohälsa samt att stödja, vårda och 
lindra barn som är sjuka. 

PEDIATRISK OMVÅRDNAD ger grundläggande kunskap om 
omvårdnad av barn genom barnets olika utvecklingsskeden 
och i nära samarbete med dess familj. Boken behandlar 
pediatrisk omvårdnad på alla vårdnivåer och den pediatriska 
omvårdnaden beskrivs genomgående utifrån vetenskap och 
beprövad erfarenhet, och utgår från en professionsetik.

Den snabba utvecklingen inom pediatrisk omvårdnad gör att 
denna nya upplaga genomgående har uppdaterats. Eftersom 
hälsofrämjande insatser och tidig upptäckt av sjukdom har 
visat sig göra stor skillnad för barn, familj och samhälle har 
boken även ett hälsofrämjande fokus.

Boken riktar sig främst till blivande sjuksköterskor, barn-
sjuksköterskor och distriktssköterskor, andra specilistutbild-
ningar samt barnmorskeutbildning på grund- och avancerad 
nivå. Den rekommenderas också för andra professioner som 
arbetar med barn, ungdomar och familjer inom hälso- och 
sjukvård och kommunal verksamhet.

Boken om  
demenssjukdomar   
Den expansiva utvecklingen inom området 
kognitiva sjukdomar avspeglas i den nya  
uppdaterade upplagan av Boken om  
demenssjukdomar.

HÄR TAR DU DEL av nya diagnoskriterier, nya riktlinjer för ut-
redning och behandling samt de senaste rönen inom omvård-
nadsforskning och arbetsterapi. Boken omfattar dessutom 
information om stöd för närstående, juridiska frågeställningar 
samt fakta om den palliativa vårdfilosofin inom svensk  
demensvård och hur man vårdar personer i livets slutskede. 

Utgångspunkten för boken är en personcentrerad vård och 
omsorg av personer med demenssjukdom – ett förhållnings-
sätt som har fått stor genomslagskraft både nationellt och 
internationellt. Det kräver en vård och omsorg där vårdarna 
i samråd med personen och dennes närstående planerar för 
en vård och omsorg i samverkan och utifrån den demens-
sjukes livsmönster och värderingar, samt med respekt för 
personens känslor och upplevelser. Det förutsätter även ett 
aktivt stöd av kvarvarande funktioner och kompensation av 
nedsatta förmågor.

47-14436-5  | 392 sidor | uppl 2 | 2023

FÖRFATTARE: 
Hans Basun, Margareta Skog, 
Lars-Olof Wahlund, Helle Wijk 
(red.)

Redaktörer för boken är Hans 
Basun, professor i geriatrik vid 
Uppsala universitet, Margareta 
Skog, leg. sjuksköterska och med. 
dr i omvårdnad med inriktning 
mot äldre vid Karolinska sjukhu-
set, Lars-Olof Wahlund, professor 
i geriatrik vid Karolinska institutet 
och Helle Wijk, leg. sjuksköterska 
och  professor i omvårdnad vid In-
stitutionen för vårdvetenskap och 
hälsa vid Göteborgs universitet.

Har du frågor  
eller vill du ha hjälp 
med din kurslista?

Prata med mig!
Planerar du för en ny kurs?
Vill du jämföra ditt nuvarande kursläromedel 
med ett mer aktuellt? Är du nyfiken på den 
senaste och kommande utgivningen inom  
ditt fält?

Kontakta mig gärna!

KRISTINA IRITZ HEDBERG
Förläggare vård och medicin
Tel 08-690 90 75
kristina.iritzhedberg@liber.se 

 

47-14601-7 | 444 sidor | Uppl 3 | 2023

FÖRFATTARE: 
Inger Kristensson Hallström, 
Mariette Derwig (red.)

Inger Kristensson Hallström är 
barnsjuksköterska och professor 
i pediatrisk omvårdnad vid Insti-
tutionen för hälsovetenskaper, 
Medicinska fakulteten, Lunds 
universitet. 

Mariette Derwig är barnläkare, 
med. dr och forskare vid Lunds 
universitet. 

Bokens övriga författare är alla 
specialister inom pediatrisk vård 
och omvårdnad i Sverige.  

47-13798-5 | 264 sidor | Uppl 1 | 2023

FÖRFATTARE: 
Monica Bergqvist, Ingela  
Lennström 

Monica Bergqvist är leg. sjuk-
sköterska och med. dr. Monica 
arbetar som kursansvarig på 
sjuksköterskeprogrammet på 
Karolinska Institutet och på 
Akademiskt primärvårdscentrum 
med fortbildning om läkemedel 
och äldre.

Ingela Lennström är leg. sjuk-
sköterska och fil.mag. Ingela har 
lång erfarenhet från avancerad 
hemsjukvård och arbetar på  
Akademiskt primärvårdscentrum.

Tillsammans har de skapat peda-
gogiska instruktionsfilmer om ett 
flertal kliniska färdigheter.  

Ny upplaga!

Ny upplaga!

TIPS!  
Till boken finns ett kortspel med frågor och 
svar som kan användas enskilt eller i grupp 
för att träna och repetera faktakunskaper.

47-14673-4
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Professionella  
möten på distans
– BEDÖMNING OCH RÅD OM VÅRD

Bedömning och prioritering av patienters  
symtom och besvär, samt att ge hälso- och 
sjukvårdsråd utan ett fysiskt möte, ställer  
höga krav på konsten att samtala, medicinsk 
kunskap och tekniska färdigheter. 

HÄR GES LÄSAREN en gedigen genomgång av metoder  
för personcentrerade och patientsäkra samtal, samt ut-
maningar, fallgropar och risker att vara uppmärksam på. 
Samtalsmodellen samtalsprocessen, som utvecklats genom 
beprövad erfarenhet och evidens, är detaljerat beskriven i 
flera kapitel.

Boken spänner över en bredd av verksamheter och områden 
som bedömning av allmäntillstånd, akut medicinsk rådgiv-
ning, tolksamtal, bedömning av barns och äldres tillstånd, 
samtal med personer med psykisk ohälsa och rådgivning 
vid särskilda händelser. Svåra samtal om kriser, suicidalitet 
eller våldsutsatthet behandlas också. Med hjälp av lärakti-
viteter, fallbeskrivningar och reflektionsfrågor får läsaren 
möjlighet att fördjupa sina kunskaper.

Hälsa och mångfald
–  ETT KLINISKT PERSPEKTIV

En föränderlig värld medför att även hälso- 
och sjukvården blir en alltmer mångkultu-
rell miljö. En ökad mångfald bland kliniskt 
verksamma och patienter innebär att allt fler 
möten sker mellan människor som inte delar 
exempelvis kulturell bakgrund eller språk. 
Det kan innebära olika synsätt på hälsa, 
sjukdom och behandling, liksom olika sätt att 
kommunicera om dessa frågor.

HÄLSA OCH MÅNGFALD – ett kliniskt perspektiv är en 
antologi där varje kapitelförfattare, utifrån forskning och 
professionell erfarenhet, beskriver olika aspekter av hälsa 
och mångfald med relevans för mötet med patienter såväl i 
primärvård som specialistvård. Kunskapen som de förmed-
lar är i stor utsträckning sådan som kliniskt verksamma ofta 
förväntas lära sig genom erfarenhet. Mångfald inbegriper 
en variation vad gäller exempelvis kön, social tillhörighet, 
etnicitet, ålder eller sexuell läggning. Boken ämnar att dels 
synliggöra grupper som riskerar att missgynnas i vården, 
dels belysa vikten av ett personcentrerat förhållningssätt i 
mötet med patienten. Boken vänder sig till studerande samt 
yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård.

Teoretiska grunder  
för vårdande 
Boken belyser vårdvetenskaplig teori på ett 
både överskådligt och fördjupande sätt, och 
tränger in i kärnan av vad hälsa är och vad  
vårdande handlar om. 

ATT TA HAND OM MÄNNISKOR som behöver hjälp, råd 
och stöd för att behålla eller återta sin hälsa kräver djup 
kunskap och god omdömesförmåga. Teoretiska grunder för 
vårdande ger en beskrivning av och vägledning i hur sjukskö-
terskor och andra professioner inom hälso- och sjukvården 
kan tänka, känna och handla i ett vårdande yrke i utveckling. 

Författarna har sina vårdvetenskapliga utgångspunkter dels 
i livsvärldsteori, dels i en caritativ grundsyn – teorier som 
kompletterar varandra i djup och bredd. Gemensamt träder 
patientperspektivet och mötets betydelse för utveckling av 
hälsa fram. I denna andra uppdaterade upplaga av boken har 
författarna låtit det hälsofrämjande perspektivet framträda 
tydligare.

Texterna utgör ett fundament för studier i omvårdnad och 

47-14033-6 | 540 sidor | Uppl 1 | 2022

FÖRFATTARE: 
Marianne Spante, Elisabeth  
Almgren Eriksson (red.)

Marianne Spante är universi-
tetsadjunkt vid Institutionen för 
hälsa och välfärd, Högskolan 
Dalarna samt distriktssköterska 
och avancerad specialistsjukskö-
terska.

Elisabeth Almgren Eriksson är leg. 
sjuksköterska, omvårdnadshand-
ledare, utbildare och föreläsare 
samt metod- och utbildningsan-
svarig på Inera.

■ Högaktuellt ämnesområde inom en växande 
vårdform.

■ Samtliga medförfattare är experter och belyser 
vårdformens komplexitet.

47-14283-5 | 376 sidor | Uppl 1 | 2022

FÖRFATTARE: 
Solvig Ekblad, Erica Rothlind (red.)

Solvig Ekblad är leg. psykolog vid 
Akademiskt primärvårdscentrum, 
Region Stockholm och adjung-
erad professor i mångkulturell 
hälso- och sjukvårdsforskning 
vid Institutionen för lärande, 
informatik, management och etik 
(LIME) och forskargruppsledare 
för Cultural medicine, Karolinska 
institutet.

Erica Rothlind är specialist i all-
mänmedicin och med.dr, och ar-
betar vid Institutionen för lärande, 
informatik, management och etik 
(LIME) samt Cultural medicine 
på Karolinska institutet, med in-
riktning på medicinsk pedagogik 
och interkulturella konsultationer. 
Hon är också medicinsk expert 
vid Kammarkollegiet.

47-14452-5 | 340 sidor | Uppl 2 | 2022

FÖRFATTARE: 
Maria Arman, Karin Dahlberg, 
Margaretha Ekebergh (red.)

Bokens huvudredaktörer är Maria 
Arman, docent i vårdvetenskap, 
universitetslektor vid Karolinska  
Institutet, Karin Dahlberg, 
professor i vårdvetenskap, senast 
vid Linnéuniversitetet i Växjö, och 
Margaretha Ekebergh, professor 
i vårdvetenskap vid Högskolan 
i Borås. Både huvudredaktörer 
och medförfattare till kapitlen 
är tongivande i aktuell nordisk 
vårdforskning.

OMVÅRDNAD OCH VÅRDVETENSKAP OMVÅRDNAD OCH VÅRDVETENSKAP

 

Beställ ditt kostnadsfria 
utvärderingsexemplar

Passar boken  
till kursen? 

”Jag blir imponerad och slår igen boken med en 
känsla av att jag haft ett gott samtal med författar-
na. Jag hoppas att deras generositet i att låta läsaren 
lära av de missförstånd, men också läkande möten 
de upplevt, tillsammans med de teorier, analytiska 
verktyg och kliniska rekommendationer som varje 
kapitel innehåller, kommer att ge inspiration till 
studier och (fortsatt) arbete inom området hälsa och 
mångfald.” 

ANNA SARKADI, professor i socialmedicin,  
Uppsala universitet

vårdvetenskap, där aktuell vårdvetenskaplig forskning 
sammanfattas och där relevanta grundläggande begrepp 
presenteras. Fallbeskrivningar och situationsbeskrivningar 
illustrerar och levandegör de teoretiska begreppen, faktaru-
tor och reflektionsfrågor finns för att underlätta lärandet och 
sökord samt referenser ger hjälp vid egen vidare fördjupning.
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47-14541-6 | 212 sid | Uppl 1 |  2023

OMVÅRDNAD OCH VÅRDVETENSKAP LEDARSKAP OCH ORGANISATION

Traumaomvårdnad
– VÅRD AV SVÅRT SKADADE PATIENTER

Att vårda svårt skadade människor ställer  
höga krav på såväl kompetens inom medicin 
och omvårdnad som multidisciplinärt sam- 
arbete 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, 
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 behand-
ling och fortsatt vård.

Traumaomvårdnad ger läsaren grundläggande kunskaper om 
trauma, hur trauma påverkar olika delar av kroppen samt vil-
ken behandling och omvårdnad patienten kräver för att återfå 
hälsan. Med hjälp av fallbeskrivningar illustrerar författarna 

Studenthandledning i 
vårdande verksamhet
– TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH 
DIDAKTISKA METODER

Studenthandledning i vårdande verksamhet be-
lyser studenthandledning ur både ett teoretiskt 
och ett praktiskt perspektiv. Utgångspunkten är 
en studenthandledning med en tydlig vårdve-
tenskaplig förankring som sammanflätar den 
vårdande kunskapen med studentens lärande i 
verksamhetsförlagd utbildning.

BOKEN BESKRIVER HUR didaktiska strategier för handled-
ning kan implementeras, och presenterar konkreta didaktis-
ka metoder och tillvägagångssätt. Detta levandegörs genom 
fallbeskrivningar av olika handledningssituationer. Varje 
kapitel avslutas med frågor som syftar till reflektion över 
hur texten kan relateras till läsarens egen handledning av 
studenter.

Boken vänder sig till alla som handleder studenter i vår-
dande verksamhet. Den lämpar sig som kurslitteratur för 
utbildning av studenthandledare inom hälso- och sjukvård.

Implementering av 
sjuksköterskans 
kärnkompetenser
Implementering av sjuksköterskans kärn-
kompetenser är den tredje boken som handlar 
om sjuksköterskans kärnkompetenser. Boken 
vill inspirera alla som söker kunskap om hur 
sjuksköterskans kärnkompetenser kan  
implementeras i hälso- och sjukvården  
och äldreomsorgen.   

I BOKEN BELYSER författarna hur implementeringen av de 
sex kärnkompetenserna: personcentrerad vård, samverkan i 
team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård 
och informatik kan genomföras.

Boken bidrar med kunskap, handlingsberedskap och förstå-
else för att kunna möta och hantera dagens och framtidens 
krav på en kvalitativt god hälso- och sjukvård. I det inledande 
kapitlet presenteras begreppet implementering och imple-
menteringsstrategi. I de kommande kapitel ges exempel 
på hur implementering av de sex kärnkompetenserna kan 
genomföras.

Boken är avsedd som kurslitteratur för studenter på grund-
läggande och avancerad nivå, men passar även kliniskt 
verksamma sjuksköterskor och andra yrkesverksamma 
inom hälso- och sjukvård.

Samverkan i vården
– FRÅN SYSTEM TILL PRAKTIK

Svensk hälso- och sjukvård har jämförelsevis 
goda resultat men brister i exempelvis konti-
nuitet och koordinering. Till följd av  vårdens 
ökade specialisering behövs förmågan att 
samverka för en säker vård och ett effektivt 
utnyttjande av resurser.  

DENNA ANTOLOGI SYFTAR till att ge en förståelse av 
samverkan som fenomen, men också till att kontextualise-
ra förutsättningar för samverkan i hälso- och sjukvården. 
Boken beskriver och problematiserar samverkan i relation 
till större systemomställningar, lokala förutsättningar, etiska 
frågeställningar och mellanmänskliga relationer. Därutöver 
behandlas exempelvis bedömning och vårdplanering vid 
vård övergångar, men också teamsamverkan med exempel 
från psykiatri, diabetesvård och sluten vård för sköra äldre.

Boken vänder sig till studenter inom hälso- och sjukvård 
samt omsorg, liksom till yrkesverksamma som samverkar 
mellan olika professioner, vårdformer eller vårdgivare i mö-
tet med patienter och närstående inom hälso- och sjukvår-
dens alla delar. 

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

FÖRFATTARE: 
Gunilla Wihlke, Rebecka Schmidt 
(red.)

Huvudredaktörerna Gunilla Wihlke 
och Rebecka Schmidt har båda 
många års samlad erfarenhet av 
traumasjukvård och utbildning. 
De är också kliniskt verksam-
ma inom sina specialiteter på 
Karolinska universitetssjukhuset. 
Deras medförfattare är sjuk-
sköterskor, läkare, psykologer 
och fysioterapeuter, som alla är 
förankrade inom forskning och 
kliniskt verksamma inom olika 
regioner runtom i Sverige.

47-14032-9 | 352 sidor | Uppl 1 | 2022

FÖRFATTARE: 
Ann-Helén Sandvik,  
Margaretha Ekebergh (red.)

Bokens huvudredaktörer är Ann-
Helén Sandvik, universitetslektor 
i vårdvetenskap, och Margaretha 
Ekebergh, professor i vårdveten-
skap. Båda är verksamma vid 
Högskolan i Borås.

47-12837-2 | 300 sidor | Uppl 1 | 2022

FÖRFATTARE: 
Janeth Leksell, Margret Lepp 
(red.)

Janeth Leksell är legitimerad 
sjuksköterska, specialistsjukskö-
terska, med.dr och docent. Hon 
har en tjänst som omvårdnads-
forskare vid Medicinska vetenska-
per, Uppsala universitet.

Margret Lepp är legitimerad 
sjuksköterska, specialistsjukskö-
terska, auktoriserad drama-
pedagog, fil.dr i pedagogik och 
professor i vårdvetenskap med 
inriktning mot vårdpedagogik vid 
Institutionen för vårdvetenskap 
och hälsa, Sahlgrenska akademin 
vid Göteborgs universitet, och 
vid Høgskolen i Østfold, Halden, 
Norge.

sjuksköterskans roll i traumateamet och omhändertagandet 
av patienten under hela livscykeln. Fallbeskrivningarna bely-
ser även patient- och närståendeperspektivet.

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

FÖRFATTARE: 
Annika Eklund, Christian Gadolin 
(red.)

Annika Eklund är universitetslek-
tor och fil.dr i pedagogik med in-
riktning arbetsintegrerat lärande 
vid Högskolan Väst. Hon forskar 
bland annat om samverkan 
mellan offentliga organisationer 
vid större olyckor.

Christian Gadolin är universitets-
lektor och docent i företagseko-
nomi vid Högskolan Väst. Hans 
forskning berör förutsättningarna 
för och utfallet av ledarskap och 
förändring i offentlig sektor med 
fokus på hälso- och sjukvården.

Margret Lepp och Janeth Leksell tilldelades Läromedelsförfattarnas pris 2021 
i kategorin kurslitteratur. De har även skrivit böckerna Sjuksköterskans kärn-
kompetenser och Vårdpedagogik. FOTO: Emelie Asplund
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47-14677 | 180 sidor | Uppl 1 | 2023

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

Jämställdhets-
integrering i högre  
utbildning 
Syftet med boken är att bemöta frågor som 
lärare på svenska lärosäten har kring hur de 
kan följa lagkravet att integrera jämställdhet  
i undervisningen. 

BAKOM BOKEN LIGGER forskare, lektorer, professorer och 
pedagogiska utvecklare. Utifrån olika erfarenheter skri-
ver de om motstånd och utmaningar, men framför allt om 
möjligheter för arbetet med jämställdhetsintegrering i högre 
utbildning.

Bakgrunden till boken är den stora osäkerhet som råder  
vid lärosäten om vad kravet på att bedriva en genus- och 
jämställdhetsmedveten undervisning egentligen innebär. 
Även när lärare lyckats integrera dessa perspektiv i sin 
under   visning är många osäkra på om de har gjort det på 
”rätt sätt”.

I boken lyfter författarna, med hjälp av konkreta exempel 
fram hur de tänkt och arbetat med frågor om genus och 
jämställdhet i undervisningen.

FÖRFATTARE: 
Felicia Garcia, Kristin Ewins (red.)

Felicia Garcia är fil.dr i socialan-
tropologi och har tidigare jobbat 
som lektor i genusvetenskap. Hon 
är nu pedagogisk utvecklare med 
inriktning mot jämställdhetsinte-
grering och hållbar utveckling vid 
Högskolepedagogiskt centrum vid 
Örebro universitet. 

Kristin Ewins är docent och före-
ståndare för Högskolepedagogiskt 
centrum vid Örebro universitet. 
Hennes forskning handlar om 
pedagogiskt ledarskap och ut-
veckling av högre utbildning. 

■ Utgör ett teoretiskt och praktiskt stöd för 
jämställdhetsintegrering i högre utbildning.

■ Ger alternativa resonemang kring 
myndighetsuppdraget och exempel från olika 
discipliner.

■ Visar att mångfalden av perspektiv från olika ämnen 
berikar arbetet.

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

Våga leda omvårdnad
•  Varför behöver sjuksköterskan ha kunskaper  
 och färdigheter att leda omvårdnaden och  
 fatta beslut som baseras på evidens?

• Hur kan sjuksköterskans ledarskap ta sig  
 uttryck i praktiken?

• Hur kan den nya vårdinformationsmiljön  
 skapa möjligheter till gemensamma besluts-  
 och processtöd för olika vårdgivare och leda  
 till ökad patientsäkerhet?

BOKEN BESKRIVER HUR omvårdnadsprocessen och  
kliniska resonemang hänger ihop och bör användas av  
sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården.

Boken inleds med ett kapitel om sjuksköterskans kärn-
kompetensområden och ett reflekterande ledarskap samt 
beslutsstöd. Andra kapitel handlar om magnetsjukhus samt 
ledarskap och beslutsfattande inom en rad vårdområden: 
prehospital akutsjukvård, kommunal hälso- och sjukvård, 
perioperativ vård och intensivvård, pediatrisk omvårdnad, 
sjuksköterskeledda mottagningar, palliativ omvårdnad, 
psykiatrisk omvårdnad samt förlossningsvård. Alla kapitel 
innehåller fallbeskrivningar med reflektionsfrågor för för- 
djupad kunskap.

Ledarskap i vård  
och omsorg
– ATT LEDA MED MOD OCH TILLIT

Ledarskap i vård och omsorg går igenom  
faktorer och verktyg som tillsammans kan  
hjälpa dig att bli en tryggare, bättre och  
modigare ledare. Boken utgår från individen, 
den egna personen och personligheten, och  
går vidare till gruppen och organisationen.  

BOKEN INNEHÅLLER TRE DELAR:

• Person och roll

• Kommunikation och livslångt lärande

• Organisation och förändring.

ALLA KAPITEL INNEHÅLLER exempel hämtade från vår-
dens och omsorgens vardag samt avslutas med övningar och 
reflektionsfrågor för den som vill fördjupa och utveckla sina 
ledarfärdigheter.

47-12839-6 | 236 sidor | Uppl 1 | 2022

FÖRFATTARE: 
Kristina Ziegert (red.)

Bokens huvudredaktör Kristina 
Ziegert är leg. sjuksköterska, 
med.dr, professor i omvårdnad vid 
Akademin för hälsa och välfärd, 
Högskolan i Halmstad.

47-14418-1 | 156 sidor | Uppl 1 | 2022

FÖRFATTARE: 
Charlotte Klinga, Teresa  
Söderhjelm

Charlotte Klinga är socionom, leg. 
hälso- och sjukvårdskurator och 
med.dr. Hennes forskning handlar 
om ledarskap och organisering av 
vård och social omsorg.

Teresa Söderhjelm är leg. 
psykolog och har forskat om, un-
dervisat i och doktorerat på team 
och teamledarskap vid Karolinska 
institutet.

Boken passar som kurslitteratur för studerande på utbild-
ningar inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Bokens 
målgrupp är alla med chefsansvar inom vård och omsorg, 
även de som ännu inte har något formellt ansvar, eftersom 
vård- och omsorgsarbete ofta innebär arbetssituationer där 
man behöver kunna iklä sig en ledarroll.

Hör gärna av dig!

Har du en utgivningsidé som 
du vill bolla med mig?

KRISTINA IRITZ HEDBERG
Förläggare vård och medicin
Tel 08-690 90 75
kristina.iritzhedberg@liber.se 

 

Är du vår nästa 
författare?

”Genom sitt engagemang har förläggare  
och förlagsredaktör gett ovärderligt stöd, och 
uppmuntrat och inspirerat oss och alla med-
författare. Arbetet med boken har bidragit 
till glädje, lärande, inspiration och många 
nya kontakter. Det var fantastiskt roligt att 
slutligen få se den i tryck och använda den i 
undervisning och verksamhetsutveckling.”
MARIANNE SPANTE och ELISABETH  
ALMGREN ERIKSSON, aktuella med  
Professionella möten på distans (sid. 4)
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FORSKNINGSMETODIK FORSKNINGSMETODIK

Vetenskapsteori
Vetenskapsteori ger en grundläggande  
presentation av ämnet, framför allt hur  
teorierna kan belysa det praktiska vård- 
arbetet och hur de kan tillämpas där. 

MED UTGÅNGSPUNKT i konkreta exempel diskuterar förfat-
taren de centrala vetenskapsteoretiska riktningarna, bland 
annat positivism, hermeneutik, fenomenologi och kritisk 
teori. Han beskriver dessutom utförligt de mest väsentliga 
nyckelorden, exempelvis kunskap, sanning, bevisföring, 
teori, objektivitet, förståelse och förklaring.

Den tredje upplagan är uppdaterad och uppfyller kun-
skapskraven i ämnet vetenskapsteori. Med belysande 
exempel från hälso- och sjukvården förmedlas vetenskaps-
teorin på ett klart och precist språk med särskilt fokus på att 
förankra ämnet i praktiken.

Boken är främst tänkt som en grundbok i vetenskapsteori för 
studenter på program och kurser inom hälso- och sjukvård.

Forskningsprocessen
– KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA  
PERSPEKTIV

Denna fjärde upplaga av Forskningsprocessen 
beskriver den vetenskapliga metodens kvalita-
tiva 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 uppslags-
bok 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-, arbetstera-
pi- och läkarutbildningar. Den är också lämplig för studenter 
inom beteende- eller samhällsvetenskapliga ämnen.

47-14031-2 | 328 sidor | Uppl 4 | 2021

FÖRFATTARE: 
Henny Olsson, Stefan Sörensen

Henny Olsson är fil. dr. och profes-
sor emerita i omvårdnadsforsk-
ning och Stefan Sörensen var fil. 
dr. och docent i medicinsk sociolo-
gi. Båda har bedrivit forskning och 
undervisat i såväl grundutbildning 
som forskarutbildning.

Handbok i kvalitativa 
metoder
I boken delar forskare från olika ämnesområ-
den med sig av sina praktiska erfarenheter av 
att arbeta med kvalitativa metoder.

HANDBOK I KVALITATIVA metoder är indelad i tre delar. I 
den första delen diskuteras när det är lämpligt att använda 
sig av kvalitativa metoder och hur en kvalitativ undersök-
ning kan planeras. I den andra delen går författarna in 
på tre huvudsakliga sätt att framställa data: intervjuer, 
observationer och textanalys. I denna del finns också spe-
cialkapitel om livshistorieintervjuer, fokusgruppsdiskussio-
ner, skuggning, forskning på internet, diskursanalys samt 
användning av bilder. I den tredje och avslutande delen av 
boken diskuteras analys av kvalitativa data och vad det kan 
innebära att skriva akademiskt.

47-14007-7 | 300 sidor | Uppl 2 | 2022

FÖRFATTARE:
Göran Ahrne, Peter Svensson 
(red.)

Bokens redaktörer är Göran  
Ahrne, professor i sociologi 
vid Stockholms universitet och 
verksam vid SCORE i Stockholm, 
och Peter Svensson, docent i 
företagsekonomi vid Ekonomihög-
skolan i Lund. Övriga författare: 
se liber.se

Skriva uppsats med 
kvalitativ metod
– EN HANDBOK

I början av arbetet med att skriva en uppsats 
uppstår många frågor hos studenten. Denna 
bok är en lättillgänglig handbok som på ett 
överskådligt sätt ger  svar på dessa frågor  
– och många fler. 

DET KAN VARA FRÅGOR SOM TILL EXEMPEL: 

• Hur vet jag att jag formulerat ett relevant problem?

• Har jag valt rätt empiriskt material?

• Är det lämpligt med intervjuer eller observationer?

• Hur ska jag strukturera min text för att få fram min  
 poäng på bästa sätt?

• Vad är egentligen en teori?

• Hur ska kvaliteten i arbetet kunna bedömas?

BOKEN KAN ANVÄNDAS både under introduktionskurser, 
där du som student för kanske första gången möter metod-

frågor, ända upp till examensarbetesnivå, där den ger en 
snabb överblick över olika tillgängliga metoder och visar 
på frågeställningar som du måste hantera under uppsats-
processen. Förhoppningen är att du efter att ha läst boken 
förstår hur en akademisk text fungerar och hur kvalitativ 
metod kan användas.

I denna tredje upplaga har ett helt nytt kapitel om själva 
skrivarbetet lagts till.

47-14563-8 | 188 sidor | Uppl 3 | 2023

FÖRFATTARE:
Johan Alvehus

Johan Alvehus är professor vid 
Institutionen för service manage-
ment och tjänstevetenskap, Lunds 
universitet.

47-14577-5 | 160 sidor | Uppl 3 | 2022

FÖRFATTARE: 
Jacob Birkler

Jacob Birkler är fil.mag. i filosofi 
och psykologi och lektor vid  
Köpenhamns universitet.

Översättare: Kristina Olsson och 
Inger Bolinder-Palmér.

Ny upplaga!

Ny upplaga!

Ny upplaga!

”Boken utgör ett mycket värdefullt bidrag till fältet 
och fungerar utmärkt både som introduktion till 
kvalitativa metoder och som ett stöd i den fortsatta 
forskningsprocessen.”

Helhetsbetyg 5 av 5. Marie Leijon, BTJ nr 18, 2022.



12      LIBER SJUKSKÖTERSKEPROGAMMET OCH SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMEN 2023      13HÄMTA MER INFORMATION, LÄS SMAKPROV OCH BESTÄLL UTVÄRDERINGSEXEMPLAR PÅ LIBER.SE

MEDICINSK VETENSKAP MEDICINSK VETENSKAP

Prehospital  
akutsjukvård
Prehospital akutsjukvård belyser den  
prehospitala akutsjukvården från ett  
helhetsperspektiv.

BOKEN BESKRIVER DET prehospitala arbetets olika  
beståndsdelar och moment, d.v.s. prehospital vårdmiljö,  
teamarbete, grundläggande bedömning, handläggning vid 
akuta tillstånd/situationer samt extraordinära situationer.  
De flesta kapitel innehåller också exempel på verklighets-
baserade situationer som prehospital personal kan ställas 
inför i sitt dagliga arbete.

Sedan den andra upplagan har boken genomgått en omfat-
tande revidering. Den har bland annat fått en helt ny dispo-
sition och en del nya kapitel samtidigt som det medicinska 
perspektivet har fördjupats.

Prehospital akutsjukvård är skriven av kliniskt verksamma 
experter och forskare i ämnet. Den är främst avsedd för 
blivande specialistsjuksköterskor med inriktning på ambu-
lanssjukvård, men är också värdefull för alla som arbetar 
prehospitalt, läkare under grundutbildning samt blivande 
specialistläkare inom akutsjukvård och anestesi/intensivvård.

Infektionsimmunologi
Människan lever i en värld full av mikro- 
organismer – bakterier, svampar, parasiter 
och virus. Immunsystemet har olika strategier 
för att bekämpa dessa. Infektionsimmunologi 
förklarar hur immunsystemet är uppbyggt 
med utgångspunkt från hur det har skräddar- 
sytts för att skydda människan mot hotet från 
mikroorganismerna.
•  Bokens första åtta kapitel beskriver immunologins  

grunder - det medfödda och det förvärvade immun- 
systemets uppbyggnad och funktion.

•  Därefter följer fem kapitel som handlar om hur immun-
systemet hanterar extracellulära respektive intracellulära 
bakterier, virus, svampar och parasiter.

•  Det sista kapitlet ägnas åt vaccination: vilken typ av 
immunsvar som behövs för att skydda oss mot de olika 
typerna av mikroorganismer och hur vacciner konstrueras 
för att uppnå sådana skyddande immunsvar.

PÅ ETT LÄTTFÖRSTÅELIGT, strukturerat och pedagogiskt 
sätt förklarar författarna principerna för immunsystemet och 
dess strategier mot olika typer av mikroorganismer. De mest 
invecklade skeenden beskrivs med ett enkelt språk och bok-
en innehåller över 250 bilder som författarna själva har ritat.

Farmakologi
Farmakologi beskriver såväl basal som klinisk 
farmakologi.  
BOKEN INLEDS MED allmän farmakologi och praktisk  
läkemedelsanvändning. Därefter följer kapitel som utgår 
från grundläggande förklaringar av organens funktioner  
i kroppen och de sjukdomar eller symtom som olika  
läkemedel avser att behandla. Boken avslutas med en  
beskrivning av läkemedelsutveckling och hållbarhet  
utifrån miljöpåverkan.

Läkemedelsbehandling har en mycket central roll i modern 
sjukvård, inte minst för att antalet tillgängliga läkemedel 
konstant ökar och nya principer för läkemedelsbehandling 
ständigt tas fram. Farmakologi vänder sig till studenter på 
grund- och vidareutbildning inom vård och medicin samt till 
dem som studerar till apotekare, receptarie, biomedicinsk 
analytiker, läkemedelskonsulent och produktspecialist.

47-14207-1 | 480 sidor | Uppl 3 | 2022

FÖRFATTARE: 
Lars Lundberg, Denise Bäckström, 
Magnus Andersson Hagiwara 
(red.)

Lars Lundberg är specialistläkare 
i kirurgi och akutsjukvård, docent 
i kirurgi vid Institutionen för 
kliniska vetenskaper, Sahlgrenska 
akademin, Göteborgs universitet 
och professor em. i prehospital 
akutsjukvård vid PreHospen – 
Centrum för prehospital forskning, 
Högskolan i Borås.

Denise Bäckström är överlä-
kare, med. dr, anestesi- och 
intensivvård, traumaansvarig/
medicinsk ledningsläkare ambu-
lans och akut, Region Gävleborg/
Capio akutläkarbilar Stockholm/
Katastrofmedicinskt centrum 
Linköping.

Magnus Andersson Hagiwara är ambulanssjuksköterska och  professor 
vid PreHospen – Centrum för prehospital forskning samt Akademin för 
vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås.

47-11295-1 | 324 sidor | Uppl 1 | 2022

FÖRFATTARE: 
Agnes Wold, Johan Mölne

Agnes Wold är professor och 
överläkare i klinisk bakteriologi 
samt specialist i klinisk immuno-
logi vid Göteborgs universitet.

Johan Mölne är docent och 
överläkare i klinisk patologi vid 
Sahlgrenska universitets- 
sjukhuset, Göteborg.

47-13119-8 | 424 sidor | Uppl 4 | 2021

FÖRFATTARE: 
Per Norlén, Erik Lindström (red.)

Per Norlén är leg. läkare, specialist 
och docent i klinisk farmakologi, 

Erik Lindström är dr med. vet. i 
farmakologi. Båda arbetar med 
forskning inom läkemedelsindu-
strin.

Psykofarmaka
Den här boken ger en översiktlig bild av  
den grupp av läkemedel som används för  
behandling av psykiska sjukdomar och  
symtom – psykofarmaka. 

HÄR DISKUTERAS DE olika medlens användningsområden, 
hur effektiva de är, vilka biverkningar de har och hur man 
tror att de utövar sin effekt.

Syftet med denna bok är att förmedla tre insikter till läsaren:
1.  Psykofarmaka har ofta mycket gynnsamma effekter.

2.  Kunskaper om hjärnans normala funktion, liksom det  
 biologiska underlaget för psykisk sjukdom är begränsade.

3.  Det sker en snabb kunskapsutveckling inom den basala  
 neurobiologin, vilken möjliggör ett genombrott inom  
 den farmakologiska behandlingen av psykisk sjukdom  
 i framtiden.

Psykofarmaka är ett läromedel som vänder sig till undervi-
sande lärare och studenter inom högre utbildning samt till 
andra intresserade som vill förkovra sig inom ämnet. Boken 
kan också användas som ett uppslagsverk då den innehåll-
er mängder med hänvisningar mellan bokens kapitel.  

47-14564-5 | Uppl 1 | 2023

FÖRFATTARE:  
Författare: Elias Eriksson  

Elias Eriksson är professor vid 
Institutionen för neuroveten-
skap och fysiologi, Göteborgs 
universitet

”Mycket fina illustrationer i färg (av författarna) 
följer alla kapitel och skapar överskådlighet. Trots 
alla, till synes svåra, begrepp lyckas Agnes Wold och 
Johan Mölne på ett härligt sätt göra texten lättill-
änglig. Det är stort!”

Helhetsbetyg: 5 av 5. Per Björgell, BTJ nr 5, 2022.
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MEDICINSK VETENSKAP MEDICINSK VETENSKAP

Problemorienterad 
gynekologi och  
obstetrik
Problemorienterad gynekologi och obstetrik 
utgår från ett symtom eller problem som 
föranleder ett läkarbesök. Symtomet eller 
problemet inleder beskrivningen som följs av 
differentialdiagnostiska överväganden inklu-
sive anamnes, undersökning, behandling och 
fördjupningsavsnitt. 

SYFTET ÄR ATT EFTERLIKNA den kliniska situationen  
då patienter oftast inte söker för en känd diagnos utan  
för ett symtom.

Boken följer core curriculum för grundutbildningen av läkare 
och har en tydlig förankring i grundvetenskaperna. Den 
återspeglar också de nationella målen för den nya sexåriga 
legitimationsgrundande läkarutbildningen. Fokus ligger 
på handläggning av vanliga medicinska tillstånd och initial 
handläggning av potentiellt livshotande tillstånd, vilka ofta 
förekommer inom obstetrik och gynekologi.

Gastroenterologi  
och hepatologi
Gastroenterologi och hepatologi, som även 
omfattar pankreassjukdomar, är den mest 
heltäckande svenska kursboken i ämnet. 
Utifrån ett svenskt hälso- och sjukvårdsper-
spektiv, och med stöd av fallbeskrivningar 
och bilder, presenteras respektive sjukdoms 
patogenes och patofysiologi, hur den yttrar 
sig kliniskt samt hur den diagnostiseras och 
behandlas.

DENNA ANDRA UPPLAGA har fått en ny disposition som 
pedagogiskt vägleder läsaren genom åtta delar, som 
inkluderar klinisk presentation och handläggning av olika 
symtom samt systematiska genomgångar av gastrointesti-
nala sjukdomar och pankreas-, lever- och gallvägssjukdom. 
Samtliga kapitel har uppdaterats enligt aktuell evidens 
och kapitlen om dysfagi, ökat bukomfång och funktionella 
anorektala sjukdomar är helt nyskrivna.

Boken riktar sig till läkare som genomgår specialistutbild-

Akut och cancer- 
relaterad smärta
– SMÄRTMEDICIN VOL. 1

FÖRSTA DELEN GER en smärtmedicinsk grund om bland 
annat fysiologi, psykologi, farmakologi och smärtbedöm-
ning. Andra delen behandlar den akuta smärtans patofysio-
logi och behandling. Postoperativ smärta lyfts tydligt fram 
med flera kapitel. Tredje delen fokuserar på den cancerre-
laterade smärtan med kapitel om bland annat anestesiolo-
gisk smärtbehandling, kirurgiska åtgärder, strålbehandling 
och cancerrelaterad smärta hos barn.

Långvarig smärta
– SMÄRTMEDICIN VOL. 2

FÖRSTA DELEN GER en smärtmedicinsk grund med 
bland annat fysiologi samt psykologiska, humanistiska och 
åldersmässiga aspekter av smärta. Andra delen behandlar 
den långvariga smärtans patofysiologi och behandlingsme-
toder, inklusive frågan om opioidernas plats. Tredje delen 
beskriver olika smärttillstånd såsom exempelvis muskulos-
keletala, neuropatiska, ischemiska och viscerala tillstånd.

FÖRFATTARE: Mads U. Werner, Emmanuel Bäckryd (red.) 

Mads U. Werner är anestesiolog, överläkare vid Multidisciplinärt smärt-
centrum, Rigshospitalet i Köpenhamn och docent inom smärtforskning 
vid Lunds universitet. Emmanuel Bäckryd är universitetslektor och docent 
i anestesiologi och intensivvård, särskilt smärtmedicin, vid Linköpings 
universitet och överläkare vid Smärt- och rehabiliteringscentrum, Region 
Östergötland.

”Boken [vol. 1] ger en heltäckande bild av alla de 
komplicerade aspekter som vårdgivare måste ha 
kännedom om för att kunna hjälpa smärtdrabbade 
patienter på rätt sätt.”

TORSTEN GORDH, professor emeritus i klinisk smärtforskning,  
överläkare, Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset.

”[…] volym 2 är otroligt väl bearbetad där alla  
kapitel är väl underbyggda och uppdaterade, 
genomgående illustrerade med figurer, tabeller, 
faktarutor och patientfall.”

HARALD BREIVIK, professor emeritus, Oslo universitet,  
grundare av Scandinavian Journal of Pain.

■ Bygger på den välrenommerade boken Smärta och 
smärtbehandling (Werner & Leden, 2010).

■ Kan användas som både kurslitteratur och 
uppslagsverk för yrkesverksamma.

■ Kan användas på utbildningar för läkare, 
sjuksköterskor och fysioterapeuter samt övriga 
professioner som i sitt yrke möter människor med 
smärta.

■ Ett nytt gediget verk med ett omfattande 
referensmaterial baserat på den senaste evidensen.

Smärtmedicin vol. 1

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

Smärtmedicin vol. 2

47-11288-3 | 784 sidor | Uppl 1 | 2021Denna andra upplaga har genomgått en genomgripande 
revision. Dispositionen är densamma, men vissa kapitel har 
slagits ihop och det har tillkommit kapitel om graviditetens 
fysiologi, vulvasmärta, könsdysfori, trötthet under graviditet 
och förlossningsbristningar.

Specialister i obstetrik och gynekologi från hela Sverige har 
bidragit till bokens innehåll.

ning i gastroenterologi och internmedicin, specialister i in-
ternmedicin, kirurgi och allmänmedicin samt övriga läkare 
och sjukvårdspersonal med intresse för området. Den kan 
med fördel även användas som referensverk.

47-14190-6 | 508 sidor | Uppl 2 | 2022

FÖRFATTARE: 
Marie Bixo, Inger Sundström 
Poromaa (red.)

Marie Bixo är professor och 
överläkare vid Institutionen för 
klinisk vetenskap, obstetrik och 
gynekologi, Umeå universitet, och 
Centrum för obstetrik och gyne-
kologi Västerbotten, Norrlands 
universitetssjukhus, Umeå.

Inger Sundström Poromaa är 
professor och överläkare vid  
Institutionen för kvinnors och 
barns hälsa, Uppsala universitet, 
och Kvinnokliniken, Uppsala 
akademiska sjukhus, Uppsala.

47-14191-3 | 740 sidor | Uppl 2 | 2023

FÖRFATTARE: 
Magnus Simrén, Annika  
Bergquist, Rolf Hultcrantz,  
Pontus Karling, Stefan Lindgren, 
Per Stål (red.)

Författarna är alla ledande 
experter inom sina respektive 
områden. 

Utöver huvudredaktören profes-
sor Magnus Simrén, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset, utgörs bok-
ens redaktionsgrupp av professor 
Annika Bergquist, Karolinska 
universitetssjukhuset, professor 
Rolf Hultcrantz, Karolinska uni-
versitetssjukhuset, docent Pontus 
Karling, Norrlands universitets-
sjukhus, professor Stefan Lind-
gren, Skånes universitetssjukhus 
och professor Per Stål, Karolinska 
universitetssjukhuset.
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Näringslära för  
högskolan
Näringslära för högskolan har i sjunde  
upplagan uppdaterats med ny evidensbaserad  
kunskap och kompletterats med flera  
nyskrivna delar. De sju avsnitten återspeglar 
ämnesområdets tvärvetenskapliga natur.

•  Kostrelaterade sjukdomar beskriver vanliga sjukdomars 
samband med kost och hur de kan förebyggas.

•  Från mat till metabolism skildrar hur våra kostvanor for-
mas 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 energigivande äm-
nen, vitaminer och mineraler.

•  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.

47-13107-5 | 496 sidor | Uppl 7 | 2021

FÖRFATTARE: 
Christina Berg, Lars Ellegård, 
Christel Larsson (red.)

Christina Berg är leg. dietist och 
verksam som professor i kostve-
tenskap vid Institutionen för kost- 
och idrottsvetenskap, Göteborgs 
universitet.

Lars Ellegård är överläkare vid 
Sahlgrenska universitetssjukhuset 
och docent i klinisk nutrition vid 
Sahlgrenska akademin vid Göte-
borgs universitet.

Christel Larsson är nutritionist och 
folkhälsovetare, professor i kost-
vetenskap vid Institutionen för kost- 
och idrottsvetenskap, Göteborgs 
universitet.

liber.se

Läs mer om
kurslitteraturen

Upptäck hela 
vår utgivning

Få personlig 
rådgivning 

Beställ  
utvärderingsexemplar

Bläddra i 
böckerna digitalt

Prenumerera på  
nyhetsbrev

liber.se

Författningshandboken innehåller medicinal-
författningar samt andra bestämmelser och 
anvisningar för personer som utför hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. 

DETTA GEDIGNA STANDARDVERK är systematiserat i 
23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det 
innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland 
annat beskriver hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar, 
reglerna kring delegering samt hur man läser och tolkar 
författningstexter.

Sedan förra årets upplaga har det som vanligt tillkommit 
nya lagar och förordningar, samtidigt som några helt har 
upphört eller ersatts av nya. Sammanlagt rör det sig om 
knappt åttio uppdateringar av olika slag.

Bland årets nyheter återfinns de relativt stora förändringar-
na i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS (SFS 1993:387). I och med dessa stärks den personliga 
assistansen, främst när det gäller grundläggande behov. 
En annan nyhet är lagen om sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation (SFS 2022:913). Enligt denna ska 
vård- och omsorgsgivare kunna ta del av personuppgifter 
hos andra vård- och omsorgsgivare genom direktåtkomst 
eller annat elektroniskt utlämnande.

47-14755-7 | 1088 sidor | Uppl 54 | 2023

MEDICINSK VETENSKAP

FÖRFATTNINGSHANDBOKEN
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