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Utbildningsvärlden är under förändring. I en värld där allt 
snurrar lite snabbare för var dag, blir också suget efter 
kunskap allt större. Vi som vill utvecklas och lära oss mer 
blir allt fler.

Att få tag i ny information är inte svårt, utmaningen är att hitta 
rätt information. Det är här vi på Liber kommer in i bilden. För 
samtidigt som tiderna förändras – och vi med dem – står vi fast 
på en punkt: Det djupa och breda innehållet. Vi kommer aldrig 
att tumma på kvaliteten. Oavsett hur vindarna blåser, fortsätter 
vi att samarbeta med de bästa författarna och de bästa fors-
karna. Och vi fortsätter presentera kunskap på ett sätt som gör 
att alla kan ta den till sig. Tillsammans kan vi skapa förutsätt-
ningar för alla att lyckas med sina studier.

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

• Våra kostnadsfria utvärderings-
exemplarhjälper dig att förstå 
hur boken skulle passa din un-
dervisning och dina studenter. 
Beställ ditt exemplar på liber.se/
hogskola

• Vi erbjuder ofta kompletta paket 
med böcker och extramaterial 
som hjälper studenterna att 
lyckas

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

Idag är du viktigare än någonsin
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AMBULANSSJUKVÅRD ANESTESI, INTENSIVVÅRD & RADIOLOGI

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

Denna nya upplaga är nu uppdaterad 
och utökad enligt den senaste utveckling-
en på området och beskriver vården vid 
trauma med utgångspunkt från kroppens 
alla delar.

Boken är rikt illustrerad och innehåller 

många foton, teckningar och röntgenbil-
der som underlättar lärandet. Kapitlen 
följer en tydlig indelning som tillsammans 
med bokens layout bildar en pedagogisk 
struktur. 

Bokens målgrupp är studenter på 
grund- och avancerad nivå på läkar- och 
sjuksköterskeprogrammet samt yrkes-
verksamma sjuksköterskor och läkare 
inom alla de områden av sjukvården som 
ansvarar för omhändertagande av skadade 
såväl i skadeområde, under transport som 
på sjukhus.  
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Traumatologi
Sten Lennquist (red.)

Prehospital akutsjukvård

Katastrofmedicin 

Prehospital akutsjukvård belyser den 
prehospitala akutsjukvården ur ett med-
icinskt och vårdvetenskapligt perspektiv. 
Denna andra upplaga är innehållsmässigt 
reviderad; dessutom har nya områden 
tillkommit. Boken tar bland annat upp den 
prehospitala vårdmiljön, vårdkedjan, vård-
processen, dokumentationen, prehospi-
tala medicintekniken, optimala vårdnivån 
och vårdkedjan samt vårdprogram men 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 vårdveten-
skaplig analys av det prehospitala omhän-
dertagandet. En rad forskare och andra 
experter inom området är medförfattare 
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 vård- 
behovet överstiger vad som kan klaras 
med tillgängliga resurser. Den täcker hela 
omhändertagandekedjan från skadeom- 
rådet till definitiv behandling på sjukhus. 

Denna upplaga av Katastrofmedicin är 
en helt ny bok, utökad till innehållet och 

uppdaterad mot bakgrund av den om-
fattande 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.
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FÖRFATTARE: STEN LENNQUIST 
Bokens redaktör, professor Sten Lennquist, och bokens medförfattare har alla stor erfarenhet 
av både praktisk traumatologi och pedagogisk verksamhet.

FÖRFATTARE: STEN LENNQUIST
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. Han var initiativtagare till och grundare av Katastrofmedicinskt centrum i 
Linköping, är chefredaktör för International Journal of Disaster Medicine och ordförande för 
sektionen för Disaster & Military Surgery inom European Society for Trauma & Emergency 
Surgery, där han varit president 2006–2008.

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 utkommer nu i en helt omar-
betad 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 skandina-
visk anestesiologi och intensivvård. 

Ett sjuttiotal svenska och internationel-
la experter medverkar som kapitelförfat-
tare och ger tillsammans en uppdaterad, 
vetenskapligt och empiriskt väl under-
byggd bild av klinisk handläggning, 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, psyko-
logiska, etiska, omvårdnadsmässiga, or-
ganisatoriska och medikolegala aspekter 
på modern anestesiologisk handläggning 
i en krävande klinisk vardag. Konsekvent 
strukturerade textavsnitt i genomtänkt 
samspel med klargörande illustrationer, 
faktarutor och fallbeskrivningar speglar 
relevanta delar av specialiteten och äm-
nesområdet med patienten i centrum. 

Jonas Åkeson är överläkare i anestesiologi och intensivvård vid Skånes universitetssjukhus.  
Sten GE 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.

FÖRFATTARE: JONAS ÅKESON, STEN GE LINDAHL, OLA WINSÖ (RED.)

Intensivvård
Andra upplagan av Intensivvård bygger på 
samma framgångsrika koncept som för-
sta upplagan från 2005. Den inleds med 
kapitel om basala mekanismer följt av ka-
pitel som tar upp modern diagnostik och 
behandling av akut intensivvårdskrävande 
organsvikt. Boken blandar konkreta råd vid 
specifika sjukdomstillstånd med beskriv-
ningar av bakomliggande patofysiologi 
och kan därför användas både ”bedside” 
och som en informationskälla om modern 
intensivvård. Varje kapitel hänvisar till 
aktuella referenser för vidare läsning.

Boken riktar sig till läkare och sjukskö-
terskor under utbildning i intensivvård, 
men kan med fördel också användas 
under grundutbildningen. Den är även 
värdefull för färdiga specialister inom spe-
cialiteten samt övriga läkare och sjukskö-
terskor som vill inhämta aktuell kunskap 
om modern intensivvård. Intensivvård är 
skriven av ledande experter från Skan-
dinavien som alla arbetar kliniskt eller 
forskningsmässigt med intensivvård inom 
sina specialområden.

47-09958-0 | 776 sid | Uppl 2 | 2012

FÖRFATTARE: STEN RUBERTSSON, ANDERS LARSSON (RED.)
Anders Larsson är överläkare vid Anestesi- och intensivvårdskliniken, Akademiska sjukhuset 
och professor i anestesiologi och intensivvård med inriktning respirationsfysiologi vid Uppsala 
universitet. Sten Rubertsson är överläkare vid Anestesi- och intensivvårdskliniken, Akademiska 
sjukhuset och professor i anestesiologi och intensivvård vid Uppsala universitet.

47-11362-0 | 220 sid | Uppl 1 | 2017

Akut radiologi – handbok i akutserien
Akut radiologi beskriver radiologins roll 
och möjligheter i vårdkedjan för pa-
tienter som söker för akut medicinisk 
sjukdom eller skada. Texten är anpassad 
till nordiska förhållanden och täcker de 
vanligaste akuta tillstånd som kräver 
avbildning eller intervention.

Boken är indelad i fem delar. Den 

första handlar om traumatiska tillstånd, 
den andra om icke-traumatiska tillstånd. 
De följande behandlar pediatriska akuta 
tillstånd samt radiologiska undersök-
ningar av intensivvårdspatienter. Slutli-
gen beskrivs radiologiska interventioner 
och indikationer.

FÖRFATTARE: SEPPO KOSKINEN, ROBERTO BLANCO SEQUEIROS (RED.)
Seppo K. Koskinen, professor och överläkare i bild- och funktionsmedicin vid Karolinska 
Institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Han har en klinisk bakgrund inom sarkom-, 
trauma- och muskuloskeletal radiologi samt har en omfattande verksamhet inom forskning 
relaterad till extremitetsskador och multitrauma.
Roberto Blanco Sequeiros, verksamhetschef och professor i Egentliga Finlands Avbildnings-
central vid Åbo universitetscentralsjukhus. Han har en klinisk bakgrund inom interventionell 
och muskuloskeletal radiologi samt har en omfattande verksamhet inom forskning relaterad 
till cancer och magnetisk resonanstomografi.

Revideras
Ny upplaga 

kommer
HT -19.
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AKUTVÅRD AKUTVÅRD

Farmakologi 
Farmakologi är ett heltäckande lärome-
del som spänner över hela ämnesom-
rådet, från basal till klinisk farmakologi. 
Boken täcker hela farmakologin med 
generella begrepp inom farmakodyna-
mik och farmakokinetik, genomgång av 
verkningsmekanismer för alla betydan-
de läkemedel, småmolekylära såväl som 
biologiska, liksom praktisk läkemedels- 
användning och läkemedelsutveckling. 

Denna tredje utgåva är rikt illustrerad och använder sig av 
enhetliga bildsymboler som hjälper till att förklara läke-
medlens mekanismer.

Vätsketerapi 
Sjukdomstillstånd med rubbningar i 
vätske- och syra–basbalans är en vanlig 
utmaning för både läkare och sjukskö-
terskor i den kliniska vardagen. För ett 
fullgott vårdresultat behövs då kunskap 
om såväl utlösande patofysiologiska  
mekanismer som adekvata behandlings- 
alternativ. Boken beskriver både grund-

läggande aspekter och den pågående debatten kring 
optimal vätsketerapi samt presenterar väl underbyggda, 
aktuella riktlinjer för klinisk vätskebehandling.

Smärta och smärtbehandling
Detta är en heltäckande grundbok. 
Den beskriver smärta i vid bemärkelse: 
smärtfysiologi, smärtanalys, problem 
vid speciella diagnoser, psykologiska 
aspekter och mycket annat. Denna 
andra genomarbetade upplaga spänner 
över både fysiologisk nociception liksom 
det komplexa smärtlidandet och hur 
detta yttrar sig i ett beteendeperspektiv. 

Boken ger användbara kliniska exempel genom ett stort 
antal fallbeskrivningar.

Fysiologisk bildordbok 
Boken är upplagd som en kort och 
koncis lärobok som täcker hela den 
mänskliga fysiologin. Varje kapitel inleds 
med en fallbeskrivning som visar 
betydelsen av prekliniska studier för 
kliniska frågeställningar. Boken vänder 
sig främst till studenter inom medicin 
och odontologi, men också inom biologi 
och närliggande naturvetenskapliga 
ämnen. Den är även tänkt som en 

sammanfattning och repetitionskurs för läkare.

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

FÖRFATTARE: CHRISTER SVENSÉN, HANS HJELMQVIST (RED.)
Huvudredaktörer är Christer Svensén, professor, överläkare vid 
Karolinska Institutet och Södersjukhuset, Stockholm, och Hans 
Hjelmqvist, docent, universitetslektor, överläkare vid Karolinska 
Institutet samt vid ANOPIVA-kliniken, Karolinska universitetssjuk-
huset, Huddinge.

FÖRFATTARE: MADS WERNER, IDO LEDEN (RED.)
Mads Werner är anestesiolog och överläkare vid Multidisciplinärt 
smärtcentrum, Rikshospitalet, Köpenhamn, samt docent i klinisk 
smärtforskning vid Lunds universitet. Ido Leden, reumatolog och 
överläkare, är grundare av Reumatologsektionen, Centralsjukhu-
set i Kristianstad.

FÖRFATTARE: CHRISTOPH FAHLKE, WOLFGANG LINKE,  
BEATE RASSLER, RUDOLF WIESNER
Översättare: Björn Dahlborn.
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Anatomisk bildordbok
Anatomisk bildordbok är en atlas kombi-
nerad med lexikon där termerna är ord-
nade efter organsystem. Ett litet format 
men ändå ett rikt term- och bildmaterial 
gör Anatomisk bildordbok till ett bekvämt 
referensverk vid läsning av annan medi-
cinsk litteratur.

Denna femte upplaga är en översätt-
ning av den tyska nionde, omarbetade 
upplagan från 2005. Boken är försedd 

med såväl latinskt som svenskt termregister.

FÖRFATTARE: WOLFGANG DAUBER, HEINZ FENEIS
Översättare: Ingrid Brinkman.

Revideras
Ny upplaga 

kommer

EKG-boken, bok med eLabb 
En praktisk handbok för tolkning av EKG. 
Den omfattar basal EKG-fysiologi, 
arytmier, retledningshinder, kranskärls-
sjukdom, pacemaker och pediatriskt 
EKG. Varje avsnitt innehåller typiska 
patientfall som illustreras av både 
EKG-registreringar och hjärtats elektro-
fysiologi. Med boken följer även en 
EKG-linjal, och på pärmens insidor finns 
dels en praktisk checklista för att 
underlätta EKG-tolkningen, dels ett 
HLR-schema.

Rättsmedicin 
Rättsmedicin innehåller bidrag av 
ledande experter i de nordiska länderna. 
Här finns kapitel om såväl våldsformer, 
dödsorsaker och lesionstyper som 
rättsodontologi, rättspsykiatri och 
rättsgenetik. 

Målgruppen är i första hand läkar- 
studerande och praktiserande läkare, 
men Rättsmedicin vänder sig också till 
verksamma inom polisen och rätts- 
väsendet.

Människans fysiologi  
Detta är en omfattande och engagerande 
lärobok i fysiologi. Boken riktar sig främst 
till medicinstuderande men passar även 
för andra grupper av hälso- och sjuk-
vårdsstuderande. Boken är rikt illustrerad 
och innehåller en mängd kliniska exempel.

FÖRFATTARE: YLVA LIND, LARS LIND
Ylva Lind är AT-läkare och initiativtagare till denna bok. Lars Lind 
är professor i medicin med lång erfarenhet  av forskning inom 
området hjärt–kärlsjukdomar. Båda författarna är verksamma vid 
Akademiska sjukhuset  i Uppsala.

FÖRFATTARE: JØRGEN LANGE THOMSEN
Jørgen Lange Thomsen är professor i rättsmedicin vid Retsmedi-
cinsk Institut vid Syddansk universitet i Odense. Översättare: 
Gunnel A. Wallgren.

FÖRFATTARE: OLAV SAND, ØYSTEN V. SJAASTAD, EGIL HAUG
Författarna är professorer, aktiva forskare och lärare på 
universitet och högskolor i Norge.
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På akuten, bok med eLabb 
På akuten handlar om hur verklighe-
ten ser ut på akutmottagningen för 
en nybakad läkare som tar sina första 
självständiga steg i den kliniska varda-
gen. Boken fokuserar på mötet med 
patienten i stället för ren sjukdoms- 
kunskap. Utifrån realistiska fallbeskriv-
ningar ställs läsaren inför situationer 
som han eller hon kan förvänta sig på 
en akutmottagning. Patientfallen bygger 
på en mer skönlitterär beskrivning av 

situationen och är dessutom traditionellt uppbyggda utifrån 
anamnes, status, undersökningar, handläggning osv. Varje 
fall avslutas med kunskapsfrågor. Med boken följer även 
eLabbet, en övningswebb med mer komplexa interaktiva 
fallbeskrivningar och frågor.

FÖRFATTARE: JENNY ARHAMMAR, BIRGITTA WAGRELL
Jenny Arhammar, specialistläkare i anestesi och intensivvård vid 
Danderyds sjukhus, och Birgitta Wagrell, överläkare på akutmottag-
ningen vid Enköpings lasarett.

På liber.se hittar du hela vår utgivning  
inom medicin, vård och hälsa! 

•  Beställ utvärderingsexemplar
•  Provläs böckerna
•  Läs mer om böckerna och författarna
•  Testa eLabbet
•  Kontakta förläggaren

 liber.se
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OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI

Problemorienterad gynekologi och obstetrik,  
bok med eLabb

I Problemorienterad gynekologi och obstetrik är utgångspunkten ett kliniskt presen-
terat symtom eller problem som föranleder ett läkarbesök. Bokens kapitel följer en 
tydlig struktur där problemet inleder beskrivningen, varefter författarna presenterar 
differentialdiagnostiska överväganden inklusive anamnes, undersökning, behandling 
och slutligen ett eller flera fördjupningsavsnitt. Syftet är att efterlikna den kliniska 
situationen då patienter i allmänhet inte söker för en i förväg känd diagnos utan för 
ett symtom.

Boken följer core curriculum för grundutbildningen av läkare 
och har en tydlig förankring i grundvetenskaperna. Därmed 
förbereder den studenten väl inför allmäntjänstgöringen 
(AT). Fokus ligger på handläggning av tillstånd som man ofta 
träffar på i primärvården samt på initial handläggning av 
potentiellt livshotande tillstånd.

Med boken följer eLabbet där studenten kan träna på 
beslutsfattande genom att praktiskt handlägga ett större 
antal realistiska interaktiva patientfall som utgår från 
patienter med olika kliniska symtom och problem. De 
interaktiva kunskapsfrågorna ger också möjlighet att träna 
på bokens innehåll och testa kunskaperna inom gynekologi 
och obstetrik.

Specialister i obstetrik och gynekologi från hela Sverige 
har bidragit till boken och eLabbet. Boken vänder sig i första 
hand till studerande på läkarprogrammet men är även 
lämplig för AT-läkare och barnmorskestuderande.

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.

• Den kliniska vardagen flyttar in i föreläsningssalen.
• Fyller ett tomrum i svensk litteratur, skräddarsydd för 

dagens grundutbildning av morgondagens läkare och 
barnmorskor.

• Utgår från det kliniska problem som gör att patienten 
uppsöker sjukvården.

• Beskriver väl kunskapsområdets kärna med moderna 
pedagogiska principer.

• Rikt illustrerat faktainnehåll kopplat till interaktiva 
övningar och fallstudier underlättar inlärningen.

Unikt med boken

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 läkarstude-
rande och allmänmedicinare. Vanliga 
åkommor och problem belyses och 
boken tar upp aktuella behandlingsråd 
och riktlinjer som går att tillämpa i det 
dagliga sjukvårdsarbetet.

Obstetrisk öppenvård
I denna tredje upplaga av Obstetrisk 
öppenvård ger några av landets främsta 
specialister praktiskt inriktad information 
om det moderna omhändertagandet av 
gravida inom öppenvården. Här beskrivs 
bland mycket annat rådgivning, under-
sökningar och övervakning vid normala 
och komplicerade graviditeter, omhän-
dertagandet av gravida med kronisk 
sjukdom samt handläggning av komplika-
tioner under graviditet och puerperium.

Sexologi
Sexologi är ett tvärvetenskapligt sam-
lingsverk skrivet av Sveriges främsta 
experter på området. Denna tredje upp-
laga 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 naturvetenskapliga kapitlen handlar 

dels om anamnes, undersökning, diagnostik och behand-
ling, 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 mång- 
facetterat begrepp 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 
perspektiv. I den här boken redogörs för 
en socialkonstruktivistisk syn på sexuali-
tet, och dessutom granskas och disku-
teras 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 engagerade 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 högskola, samt 
NACS-auktoriserad specialist i klinisk sexologi. 

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

FÖRFATTARE: LOTTA LÖFGREN-MÅRTENSON
Lotta Löfgren-Mårtenson är verksam som docent i hälsa och 
samhälle, inriktning sexologi, vid Fakulteten för hälsa och 
samhälle, Malmö högskola.
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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 hem-
sjukvården utifrån ett systemteoretiskt 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 säker-
het och orsaken till att olyckor sker eller inte sker. Boken be-
lyser patientsäkerhet inom olika områden som palliativ vård 
i hemmet, hemrehabilitering och öppenvårdspsykiatri, samt 
etiska dilemman och specifika riskområden som finns inom 
hemsjukvård, såsom hot och våld. Vidare tar boken upp pa-
tienters 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.

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

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

47-11277-7 | 448 sid | Uppl 1 | 2019

Den orättvisa hälsan
– om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

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

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

Ny  
upplaga

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 livs-
cykeln 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, samhälls- 
vetenskapliga ämnen, vård och medicin. Den riktar sig även  
till verksamma, policyformulerare och beslutsfattare inom  
folkhälsoområdet.

• Ojämlikhet i hälsa utifrån sociala bestämnings- 
faktorer under olika faser i livscykeln.

• Pedagogisk presentation av ett komplext  
forskningsfält.

• Ger förslag på policyimplikationer och visar på  
kopplingar till Kommissionen för jämlik hälsa.

Unikt med boken

”
”

Denna bok, vilken på ett sammanhållet sätt 
behandlar hur ojämlikhet i hälsa kommer till 
uttryck i Sverige och hur olika slags livsvill-
kor och omständigheter bidrar till ojämlik-
heter i hälsa, har en viktig roll att fylla som 
kunskapsunderlag och utgångspunkt för 
pågående diskussioner. Den ojämlika hälsan 
är en utmaning för hela samhället, och jag 
hoppas därför att denna bok kan bidra till att 
ytterligare öka medvetenhet om problemen 
och stimulera olika samhällsaktörer att se 
sin och roll bidra med lösningar.

Olle Lundberg
Professor, ordförande för Kommissionen  

för jämlik hälsa 2015–2017.

(Citat ur bokens förord.)

Ny
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SoL/LSS
•	 Kattlådan ska placeras på en stol för att Helga ska kunna tömma lådan.
•	 Helga ska tillsammans med hemtjänstpersonal gå för att hälsa på maken.
•	 Man ska hjälpa Helga att vattna blommor som en del i träning i hemmet.
•	 Helga ska erbjudas promenader tillsammans med hemtjänstpersonal.

HSL 
•	 Gruppgymnastik och balansträning
•	 Gånghjälpmedel (t.ex. rollator)
•	 Nutrition, utredning och information
•	 Kontroller av blodtryck, puls och vikt
•	 Läkemedelsgenomgång
•	 Fysioterapeut tar fram program för balans- och styrketräning
•	 Blodprover (t.ex. Hb)
•	 Kontroll av urinbesvär (SFS 2017:30).

Figur 11.2 Helgas mindmap kring fallrisk (Hagfors kommun: Isa Nyberg (MAS och verk-
samhetschef för HSL) & Carina Wiberg (MAR och verksamhetschef för Rehab).
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journalgranskning
Markörbaserad journalgranskning (MJG) är ett sätt att systematiskt granska 
ett urval journaler med tillhörande information, exempelvis blodprovsresul-
tat och läkemedelslistor. Detta för att hitta tecken på att skador inträffat under 
eller i samband med patienters vård. Ett stort antal journalgranskningar en-
ligt denna metodik har gjorts inom somatisk slutenvård. Det har också gjorts 
granskningar inom psykiatrin och barnsjukvården.

Under 2016 gjordes en granskning av drygt 600 patientjournaler inom 
hemsjukvård som visade att vårdrelaterade infektioner, fallskador och tryck-
sår var de vanligaste skadorna, vilket också överensstämmer med flera in-
ternationella studier (Schildmeijer m.fl. 2018). Skadeförekomsten inom hem-
sjukvård är fortfarande lite undersökt, jämfört med sjukhusvården.

FAKTARUTA 11.3 Vårdhandboken

Vårdhandboken (vardhandboken.se) är en evidensbaserad kunskapskälla 
som ger den som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvis-
ningar. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten 
och ger effektivare vårdprocesser. Vårdhandboken är öppen för alla och krä-
ver ingen inloggning.

 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Alla vårdgivare ska ha ett ledningssystem för kvalitet, det vill säga ett system 
för att fastställa principerna för ledning av verksamheten. Ledningssystemet 
omfattar även riskbedömning och riskhantering. Ett ledningssystem är såle-
des det formaliserade och beslutade systemet som ska användas för att göra 
en verksamhet effektivare med avseende på att nå uppställda mål.

Mycket enkelt uttryckt innebär arbetet med ledningssystemet ett långsik-
tigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga 
förbättringar i verksamheten. En viktig uppgift i ledningssystemet är egen-
kontrollen, det vill säga att sammanställa information från olika källor för att 
ge beslutsfattare en övergripande och korrekt bild av kvaliteten i vården. Med 
hjälp av ledningssystemet kan ledningen se eventuella kvalitetsbrister och var 
dessa uppstår i verksamheten, liksom vilka patienter som drabbas. Lednings-

pat IentSäkeRHetSRISkeR OcH HeMSJUkVÅRdenS ORganISat IOn
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Bild 19.3 Bricka med plats för mindre 
mängd material som lätt förflyttas och 
kan avlasta i säng, i soffa eller på ett bord. 
Design av Elida Hall Lindqvist, Johanna 
Petersson och Caroline Hansson.

Bild 19.4.1 och bild 19.4.2 Hopfällbar pall för att avlasta i situationer då personalen 
annars sitter på huk eller på knä på golvet. Design av Joel Westerlund, Oscar Borg och 
Marcus Skantz.

19 Den enes arbetsplats den andres hem
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benStöd

Benstödet är en ställning, som kan hålla uppe ett ben som behöver läggas om 
på en sängliggande vårdtagare. Det skulle kunna lösa den obekväma ställning 
som den sjuksköterska som håller i benet tvingas till. Redan idag finns många 
benstöd på marknaden men de är ofta tunga att transportera eller komplexa 
att fälla upp, vilket bidrar till att de inte används i den utsträckning de borde. 
Detta förslag kom från en av sjuksköterskorna från ett äldreboende och har 
speciellt designats med enkelhet för användaren i åtanke.

utruStning för att öppna bliSterförpackningar

Att öppna medicinförpackningar eller trycka ut stora mängder av tabletter ur 
så kallade blisterförpackningar kan vara mycket slitsamt för händer, speciellt 
för tummar. Det togs fram flera olika exempel på utrusning som kan använ-
das för att trycka ut tabletter ur portionsförpackning och som skulle kunna 
avhjälpa förslitningsskador på personalens händer. Dessa är enbart på enklare 
prototypstadie men mängden idéer (ca. 20 stycken) som kom fram visar på 
möjligheten med vidareutveckling av befintliga lösningar på marknaden.

lampa

Belysningen är ofta undermålig på just den plats där vårdmomentet ska ut-
föras och utmaningen är att hitta en flexibel lösning som ger personal, som 
exempelvis ska lägga om sår eller ta blodprover, bättre belysning i just den 

Bild 19.5 Benstöd som tagits fram med 
enkelhet för användaren i åtanke då pro - 
dukten är lätt att transportera och själv- 
instruerande i användningen. Design av 
Jenny Svensson.

HeMSJUkVÅRdenS Ol Ika  anSIkten

4711277700 Hemsjukvard_inlaga_.indd   362 05/12/18   11:41 AM
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Alkoholberoende
– diagnos, komplikationer och behandling

Alkoholens roll i olika sociala samman-
hang och umgängesformer är många 
gånger självklar och ifrågasätts sällan. 
Vi tar ofta ett glas vin till fredagsmidda-
gen, en nubbe till sillen på midsommar 
eller en öl med arbetskamraterna efter 
jobbet. Men när och hur utvecklas en 
icke-skadlig alkoholkonsumtion till miss-

bruk eller beroende? Vad händer med kropp och själ? Boken 
redogör för olika metoder och instrument vid beroendedi-
agnostik, de olika abstinensfaserna, återfallsprevention och 
behandling vid alkoholberoende.

Vård och omsorg 
– om personer med funktionsnedsättningar 

Vet du vad du ska tänka på när du möter 
personer med funktionsnedsättningar 
i vården? I den här boken får du genom 
samlad aktuell forskning 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 tillgo-
doser. Forskning visar att många som arbetar inom vården 
saknar kunskap om och erfarenhet av att bemöta personer 
med funktionsnedsättningar.

FÖRFATTARE: BENGT STERNEBRING
Bengt Sternebring har 35 års erfarenhet av beroendesjukdomar 
och har under de senaste 20 åren varit verksamhetschef och 
överläkare vid Beroendecentrum Malmö, Skånes universitets-
sjukhus Malmö.

FÖRFATTARE: ULRIKA HALLBERG
Ulrika Hallberg är socionom, filosofie doktor och docent i 
folkhälsovetenskap. Hon har de senaste 25 åren forskat om 
personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

47-09963-4 | 264 sid | Uppl 1  | 2012 

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

Barnhälsovård
– att främja barns hälsa

I denna nya och 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 förut-

sättningar för den roll och funktion för barnhälsovården 
som rekommenderas i Socialstyrelsens publikation Vägled-
ning 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 omsorgs-
planer har en naturlig plats. Författarna 
vill även underlätta den vård och om-
sorg som befinner sig i gråzonen mellan 
lagrummen HSL och SoL så att samver-

kan mellan professioner kan utvecklas och ske med ett för 
brukaren/patienten bibehållet helhetsperspektiv.

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 verksamhets-
konsult 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 per-
spektiv 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. Principer för tillämpning i arbetslivet 
diskuteras också. Boken är skriven av forskare med god 
kännedom om området och den bidrar med ny kunskap då 
salutogenes sätts i ett sammanhang. 

Hälsans praxis 
–  i liv och i arbete 

Intresset för att arbeta hälsofrämjande 
har vuxit starkt under de senaste åren. 
Då man utgår från erfarenheter och 
teoretisk kunskap om hälsa framträder 
olika valmöjligheter för människan. Ge-
nom att betona hälsoresurser i form av 
dygder kan man öka delaktigheten i sitt 
liv. Det kan hjälpa människan genom att 

ange en riktning för livet. I den här boken får du lära dig att 
synliggöra en helhetssyn på människan och det menings- 
fulla i hälsa och arbete. Det vårdande samtalet beskrivs 
ingående med teori och exempel.

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.

FÖRFATTARE: CAROLA WÄRNÅ-FURU 
Carola Wärnå-Furu är professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi. 
Hennes forskning är huvudsakligen inom området vårdvetenskap 
med inriktning mot hälsofrämjande verksamhet.

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

47-11170-1 | 160 sid | Uppl 1 | 2014

Akuta hudsjukdomar
Många människor söker hjälp i sjuk-
vården för plötsligt utvecklade och 
besvärande hudförändringar, det kan 
gälla allt från insektsbett och eksem till 
mer allvarliga hudsjukdomar.  Innehåll-
et i Akuta hudsjukdomar är inriktat på 
symtombeskrivning, differentialdiagnos, 
undersökning och behandling. Detta 
tillsammans 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 7 nya kapitel och 
ett uppdaterat bildmaterial.     

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

Näringslära för högskolan
– från grundläggande till avancerad 
nutrition 

Ett svenskt standardverk inom utbild-
ningar på högskolenivå sedan 30 år tillba-
ka. Boken vänder sig till universitets- och 
högskolestudenter inom näringslära, 
kost och hälsa samt till yrkesverksamma 
inom hälsoområdet, t.ex. lärare, dietister, 
nutritionister, läkare och sjuksköterskor. 
Den fungerar också utmärkt som inne-
hållsrik uppslagsbok. 

FÖRFATTARE: LILLEMOR ABRAHAMSSON, AGNETA ANDERSSON, 
GERD NILSSON (RED.)
De 20 författarna – många nytillkomna sedan förra upplagan  
– är alla erfarna universitetslärare, nutritionister, dietister och 
forskare.

47-10520-5 | 480 sid | Uppl 6 | 2013

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 folkhälso- och national-
ekonomiska 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 infallsvinklar 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, dvs. 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

Farmakologi 
Farmakologi är ett heltäckande lärome-
del som spänner över hela ämnesom-
rådet, från basal till klinisk farmakologi. 
Boken täcker hela farmakologin med 
generella begrepp inom farmakodyna-
mik och farmakokinetik, genomgång av 
verkningsmekanismer för alla betydande 
läkemedel (småmolekylära såväl som 

biologiska) liksom praktisk läkemedelsanvändning och 
läkemedelsutveckling. Denna tredje utgåva är rikt illustrerad 
och använder sig av enhetliga bildsymboler som hjälper till 
att förklara läkemedlens mekanismer.

Grundläggande 
folkhälsovetenskap 
Folkhälsoarbete förutsätter gedigna 
kunskaper om hur man kan påverka de 
levnadsförhållanden som har betydelse 
för folkhälsan. Utbildning inom folkhälso- 
vetenskap spelar också en stor roll för 
att folkhälsoarbetet ska kunna bedrivas 
på ett framgångsrikt sätt. Grundläggande 

folkhälsovetenskap ger dig dessa kunskaper!

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

FÖRFATTARE: KRISTINA PELLMER WRAMNER, HÅKAN WRAMNER, 
BENGT WRAMNER
Kristina Pellmer Wramner är samhällsplanerare och har dispute-
rat i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälsofrämjande 
arbete. Håkan Wramner är folkhälsovetare och utredare med 
erfarenhet av styrning och utveckling inom både hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. Bengt Wramner är legitimerad läkare 
och har disputerat inom medicinsk vetenskap med inriktning mot 
epidemiologi.

47-11422-1 | 448 sid | Uppl 3 | 2014 

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

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

Detta är den andra upplagan av Pe-
diatrik. Den beskriver barnets normala 
utveckling, barn- och ungdomsårens 

sjukdomar liksom diagnostiska hjälpmedel och behand-
lingsprinciper. Förutom att samtliga kapitel har uppdaterats 
har den nya upplagan utökats med ett nytt kapitel om akut 
pediatrik.

FÖRFATTARE: CHRISTIAN MOËLL, JAN GUSTAFSSON
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

Revideras
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MEDICIN & KIRURGI MEDICIN & KIRURGI

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: Leif Stenke,  
Ulf Dahlström,  
Stergios Kechagias (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 hals-
sjukdomar, huvud- och 
halskirurgi
Författare:  Matti Anniko (red.)

• Kunskapskälla och upp-
slagsbok sedan första 
utgåvan 1978.

• Varje sjukdomstillstånd 
beskrivs grundligt.

• 6:e reviderade upplagan, 
skriven av experter och 
framstående forskare.

• Rikt illustrerad, med ett 
stort antal hänvisningar.

• Alla kapitel belyser den cen-
trala handläggningen med 
nyskrivna kliniska fall.

• Läroboken Kirurgi är sedan 
mer än 30 år en av grund-
stenarna 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 9:e upplaga har all 
text reviderats och anpas-
sats till rådande utrednings- 
och behandlingsprinciper.

• Denna upplagan har ett  
omskrivet kapitel om chock.

• Spänner över hela fältet av 
psykiatriska sjukdomar och 
redogör för bl.a. symtom, 
psykopatologi, etiologi, för-
lopp och behandling.

• För att underlätta använd-
ningen på olika utbild-
ningsnivåer har texten 
disponerats i grundtext, 
fördjupningsavsnitt och 
illustrativa patientexempel.

• 8:e 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 beskriv-
ningen, varefter differential-
diagnostiska överväganden 
presenteras inklusive anam-
nes, undersökning, behand-
ling och slutligen ett eller 
flera fördjupningsavsnitt.

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

• Nyskriven lärobok i barn- 
medicin.

• Alla författare är specialis-
ter inom sina områden.

•  Beskriver barnets normala 
utveckling samt aktuella 
diagnostiska hjälpmedel 
och behandlingsprinciper.

• Rikt illustrerad i färg.
• Viktig och relevant informa-

tion presenteras i lättlästa 
faktarutor och tabeller.

• Etablerad lärobok på läkar-
utbildningen.

• Beskriver och förklarar 
skador, sjukdomstillstånd, 
läkningsstörningar och 
missbildningar hos barn, 
vuxna och äldre.

• Tyngdpunkten ligger på 
diagnostik och behandling.

• Texten kompletteras med 
ett rikt urval illustrationer 
och röntgenbilder.

• Mycket rikt illustrerad med 
ett stort urval relevanta 
illustrationer och kliniskt 
bildmaterial.

• Standardverk i grund- 
utbildningen.

• 4:e 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   
www.liber.se/Digitalt.  

Ny  
upplaga

47-10790-2 | Uppl 5 |  2013 47-11431-3 | Uppl 3 | 2015

47-10364-5 | Uppl 1 | 2011 47-08401-2 | Uppl 2 | 2008 47-09331-1 | Uppl 4 | 200947-08413-5 | Uppl 2 | 2010

47-11432-0 | Uppl 4 | 2014 47-09318-2 | 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 Suh (red.)

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

Diabetes
Författare: Carl-David Agardh, 
Christian Berne (red.)

Smärta och 
smärtbehandling
Författare: Mads Werner,  
Ido Leden (red.)

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

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

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

• Skriven av landets ledande 
specialister i ämnet.

• Omfattande reviderad 
5:e upplaga som avspeg-
lar den ”nya neurologin”, 
dvs. förvandlingen från en 
diagnostiserande till en 
alltmer behandlingsinriktad 
specialitet.

• Förbättrad tydlighet och 
pedagogisk stringens samt 
följsamhet till moderna 
hygienregler.

• Heltäckande bok om de 
endokrina sjukdomarna.

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

• Omarbetad, uppdaterad 3:e 
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 diag-
nostik 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 cancervår-
dens kvalitet och utveckling.

• Har ett vårdkedjeperspektiv 
som täcker allt ifrån preven-
tion till vård i livets slutskede.

• 2:a upplagan där samtliga  
kapitel grundligt reviderats 
och nya tillkommit.

• Senaste kunskapen inom 
området.

• Skriven av Sveriges främsta  
experter inom diabetes.

• Kan med fördel både an-
vändas i utbildning och som 
referensbok.

• En heltäckande grundbok 
som beskriver smärta i vid 
bemärkelse.

• 2:a genomarbetade uppla-
gan som spänner över både 
fysiologisk nociception och 
det komplexa smärtlidandet 
och hur detta yttrar sig i ett 
beteendeperspektiv.

• Kliniska exempel genom ett 
stort antal fallbeskrivningar.

• Bokens författare är alla 
kända experter inom sina 
områden.

• Bred framställning av da-
gens diagnostik och terapi av 
medicinska njursjukdomar.

• Samtliga kapitel har ge-
nomgått en omfattande 
bearbetning och moderni-
sering i 4:e upplagan, och en 
tredjedel av kapitlen har helt 
skrivits om av nya författare.

• Författad av ledande svens-
ka experter som skrivit om 
sina specialområden med 
stark pedagogisk framtoning.

• Fyller även ett stort behov 
som uppslagsbok i den klinis-
ka vardagen.

• Första heltäckande svenska  
kursboken inom området.

• Ger en helhetssyn på och 
samlad kunskap om ämnet.

• De olika kardiovaskulära 
sjukdomarna beskrivs med 
patientfall och ett rikt bild-
material.

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

Öva med
bokens  
IT-stöd

Öva med
bokens  
IT-stöd

Öva med
bokens  
IT-stöd

       Prickserien
– blivande specialisters stöd i studierna

Revideras
Ny upplaga 

kommer
2019.
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MEDICIN & KIRURGI VÅRD AV ÄLDRE

47-09387-8 | Uppl 3 | 2009 47-11424-5 | Uppl 2 | 2014

47-11362-0 | Uppl 1 | 2017

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

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

•  Tar upp differentialdiagno-
ser vid några vanliga sym-
tombilder, diagnoser och 
behandling, intoxikationer 
samt tillstånd, behandlings-
principer och tekniker som 
traditionellt används inom 
intensivvården.

•  3:e omarbetade upplagan.
•  Enhetlig och detaljerad 

struktur.

• En handbok om omhänder- 
tagandet av den akuta kirur-
gipatienten.

• För varje sjukdom får man 
snabbt och enkelt informa-
tion om orsak, anamnes, 
kliniska fynd, utredning, 
handläggning m.m.

• Tar också upp vanliga  
röntgen- och endoskopi- 
undersökningar samt  
smärtbehandling.

• Handfasta och praktiska råd.
•  Reviderad upplaga där alla 

kapitel uppdaterats med  
avseende på diagnostik och 
behandling, vilka antibiotika 
som används och vilka radiolo-
giska metoder som utnyttjas.

• 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 avbild-
ning eller intervention. 

• Beskriver hur man handläg-
ger patienter som kommer 
till akutmottagningen med 
skador eller sjukdomstill-
stånd 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, pre-
operativ bedömning, skador, 
smärttillstånd, infektioner 
och posttraumatiska tillstånd 
behandlas i handboken.

• Beskriver hur man pro-
fessionellt kan handlägga 
patienter på akutmottag-
ningen 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 vård- 
personalen.

• Denna 5:e upplaga återger 
nya behandlingsmetoder och 
nytillkomna författningar.

        Akutserien
– studentens bäste vän

Revideras
Ny upplaga 

kommer
2019.

Geriatrisk omvårdnad 
– god omsorg till den äldre patienten

Boken handlar om den äldre patienten 
och beskriver de principer och särdrag 
som kännetecknar geriatrisk omvård-
nad. Den innehåller särskilda kapitel 
om den geriatriska patienten i hemmet, 
i olika former av äldreboende och på 
sjukhus. En av delarna beskriver ett 
urval av de vanligaste sjukdomarna och 
besvären som drabbar äldre. Sista delen 
av boken handlar om livets slut.

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

Denna bok beskriver fyra olika områden 
inom äldre- och funktionshindersom-
sorg: regelsystem, organisering, ledar-
skap och organisation. De olika delarna 
är integrerade, men författarna presten-
terar de fyra områdena för sig för att 
göra dem mer lättbegripliga.

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

även stöd till närstående i deras sorgearbete.

FÖRFATTARE: MARIT KIRKEVOLD, KARIN BRODTKORB,  
ANETTE HYLEN RANHOFF
Boken är översatt från norska och anpassad till det svenska 
omvårdnadsarbetet. Översättning: Inger Bolinder-Palmér och 
Kristina Olsson.

FÖRFATTARE: MARIA BENNICH, LARS ZANDERIN
Maria Bennich är filosofie doktor i sociologi och universitetslektor 
i socialt arbete på Institutionen för juridik, psykologi och socialt 
arbete vid Örebro universitet samt verksam vid Avdelningen för 
beteendevetenskap och socialt arbete vid Hälsohögskolan i 
Jönköping.  Lars Zanderin är filosofie licentiat i statsvetenskap, 
filosofie doktor i rättssociologi samt universitetslektor (emeritus) 
i politologi. Han har varit verksam vid Linnéuniversitetet, Växjö, 
Lunds universitet, Högskolan i Kristianstad och Högskolan i 
Kalmar.

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

47-11299-9 | 530 sid | Uppl 2 | 2018 

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

47-10538-0 | 112 sid | Uppl 4 | 2012

Boken om demenssjukdomar
Det pågår en expansiv utveckling inom 
demensforskning och demensutbild-
ning. Denna utveckling presenteras i 
boken. Här tar du del av nya diagnos-
kriterier, nya riktlinjer för utredning och 
behandling samt de senaste rönen inom 
omvårdnadsforskningen. Boken omfattar 
dessutom information om stöd för när-
stående, juridiska frågeställningar samt 

fakta om den palliativa vårdfilosofins framväxt inom svensk 
demensvård.

FÖRFATTARE: HANS BASUN, MARGARETA SKOG,  
LARS-OLOF WAHLUND,  HELLE WIJK
Hans Basun, professor i geriatrik vid Uppsala universitet, 
Margareta Skog, leg. sjuksköterska och med. dr i omvårdnad med 
inriktning mot äldre vid Karolinska sjukhuset, Lars-Olof Wahlund, 
professor i geriatrik vid Karolinska Institutet och Helle Wijk, leg. 
sjuksköterska, docent i omvårdnad vid Institutionen vårdveten-
skap och hälsa vid Göteborgs universitet.

47-10555-7 | 368 sid | Uppl 1 | 2013

Planering och dokumentation  
av vård och omsorg av äldre 

I Planering och dokumentation av vård 
och omsorg av äldre beskrivs ett arbets-
sätt med teamet som nav och där doku-
mentation 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 helhetsperspektiv.

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

Palliativ vård
– ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Fokus i denna bok är det tvärprofessi-
onella teamarbetet inom palliativ vård. 
Författarna går igenom den palliativa 
vårdens fyra hörnstenar: symtom- 
kontroll, kommunikation, teamarbete 
och närståendestöd. 

Bokens innehåll levandegörs med 
hjälp av en autentisk fallbeskrivning, en 

patient och hennes familj som läsarna får följa under tiden 
de får vård av det palliativa teamet. 

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

FÖRFATTARE: INGER BENKEL, ULLA MOLANDER, HELLE WIJK 
Inger Benkel, Ulla Molander och Helle Wijk forskar alla inom 
sjukvård och arbetar kliniskt i palliativ vård respektive på  
universitetets vårdutbildningar.  

Ny  
upplaga

På liber.se hittar du hela vår utgivning  
inom medicin, vård och hälsa! 

•  Beställ utvärderingsexemplar
•  Provläs böckerna
•  Läs mer om böckerna och författarna
•  Testa eLabbet
•  Kontakta förläggaren

 liber.se

47-09402-8 | Uppl 1 | 2010

• Klassiker i den svenska 
medicinska litteraturen.

• Helt inriktad på de omedel-
bara och ofta livräddande 
åtgärder som krävs vid 
allvarliga akuta sjukdoms-
tillstånd och olyckor, med 
fokus på handläggning 
under det första dygnet.

• Reviderad 7:e upplaga 
med nya faktarutor och 
algoritmer som ger precisa 
instruktioner för respektive 
tillstånd.
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BARN & UNGDOM BARN & UNGDOM

Barnhälsovård
– att främja barns hälsa

I denna nya och omarbetade 6:e upp-
laga av Barnhälsovård redovisas aktu-
ell 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 för-
utsättningar för den roll och funktion 
för barnhälsovården som rekommen-

deras i Socialstyrelsens publikation 
Vägledning för barnhälsovård.

Barnhälsovård är en grundläggande 
lärobok i barnhälsovård för sjukskö-
terske- och läkarutbildningen. Den ger 
en heltäckande belysning av barnhäl-
sovårdens arbete och utgör ett viktigt 
stöd för sjuksköterskor och läkare 
som arbetar på barnavårdscentralen.

Pediatrisk omvårdnad 
Pediatrisk omvårdnad ger grundläg-
gande kunskaper om omvårdnad 
av barn genom barnets samtliga 
utvecklingsskeden, från födelsen till 
den vuxna människan, liksom på alla 
vårdnivåer, från primärvård till specia-
liserad och högspecialiserad vård.

Utvecklingen inom pediatrisk om-
vårdnad 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 distriktsskö-
terskor samt barnmorskor på grund- 
och avancerad nivå. Den rekommen-
deras även för andra professioner och 
specialiteter där man arbetar med 
barn, ungdomar och familjer inom 
hälso- och sjukvård och kommunal 
verksamhet.

Unga med psykisk ohälsa, självskadebeteende  
och självmordstankar - en kunskapsöversikt

Allt fler unga lider av psykisk ohälsa, 
självskadebeteende och/eller själv-
mordstankar. 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 angelä-

get ämne och aktuellt samhälls- 
problem. 

Boken tar avstamp i författarens 
egna smärtsamma upplevelse av en 
älskad dotters psykiska ohälsa, själv-
skadebeteende och självmord. Sedan 
följer en strukturerad och pedagogisk 
redovisning av forskningen inom detta 
fält, som ger stöd och kunskap åt alla 
som i sina professioner möter med 
psykisk hälsa och självskadebeteende.

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 barnhälso-
vårdsöverläkare och professor emeritus i socialpediatrik, samtliga knutna till Akademis-
ka sjukhuset i Uppsala, samt Margareta Blennow, med.dr och barnhälsovårdsöverläkare 
vid Södersjukhuset i Stockholm.

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

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.

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

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

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

Ny

Hel- 
täckande

belysning av  
barnhälso- 

vårdens
arbete.

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

Detta är den andra upplagan av Pe-
diatrik. Den beskriver barnets normala 
utveckling, barn- och ungdomsår-

ens sjukdomar liksom diagnostiska 
hjälpmedel och behandlingsprinciper. 
Förutom att samtliga kapitel har upp-
daterats 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.

Akut pediatrik 
Akut pediatrik är en klassiker i den 
svenska medicinska litteraturen och 
en första handbok för läkare och 
sjuksköterskor i deras arbete med 
sjuka barn och ungdomar. Boken är 
helt inriktad på de omedelbara och 
ofta livräddande åtgärder som krävs 
vid allvarliga akuta sjukdomstillstånd 
och olyckor. Denna sjunde upplaga har 

kompletterats med flera nya kapitel, 
bland annat ett introduktionsavsnitt 
om det akut svårt sjuka barnet. Alla 
kapitel är reviderade med målgruppen 
i åtanke – primärjour – och med fokus 
på handläggning under det första 
dygnet. Boken har många nya fakta-
rutor och algoritmer som ger precisa 
instruktioner för respektive tillstånd.

FÖRFATTARE: CHRISTIAN MOËLL, JAN GUSTAFSSON
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.

FÖRFATTARE: SVANTE NORGREN, JONAS F.  LUDVIGSSON, MIKAEL NORMAN (RED.)
Boken är skriven av vårt lands främsta specialister under redaktion av Svante Norgren, 
Jonas F. Ludvigsson och Mikael Norman.

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

Kommunikation med barn och unga i vården
De flesta som arbetar inom vården 
träffar i sitt dagliga arbete barn och 
unga människor. För att vårdpersonal 
ska kunna möta dessa barn och unga 
krävs god kunskap om både kommu-
nikation och kommunikationsteorier, 
speciellt med fokus på hälso- och 
sjukvård. Vidare behövs kunskap om 
barns och ungdomars livssituation, de-
ras erfarenheter av möten med vården 
liksom deras kognitiva och kommuni-
kativa förmåga.

I boken behandlas generella aspek-
ter på kommunikation med barn och 
barns kommunikativa utveckling. Här 
diskuteras också hur man möter och 
samtalar med barn i olika åldrar och 
i olika situationer – från det nyfödda 
barnet, småbarnsperioden och barn i 
skolåldern, till samtal med tonåringar.

Boken behandlar även kommuni-
kation med barn i speciella vårdsitu-
ationer, till exempel vid smärta eller 
samtal om döden.

FÖRFATTARE: MAJA SÖDERBÄCK
Maja Söderbäck är barnsjuksköterska och docent i vårdvetenskap vid Mälardalens 
högskola.

47-11406-1 | 216 sid | Uppl 1 | 2014

47-09402-8 | 392 sid | Uppl 1 | 2010

Revideras
Ny upplaga  

kommer
2019.
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PSYKIATRI VÅRDENS KÄRNKOMPETENSER

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 utkomna 
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.

Psykiatri 
– själ – kropp – samhälle

Boken ger en överblick över utvecklingen 
av centrala behandlingstraditioner, såväl 
den psykoanalytiska/psykodynamiska 
som den medicinskt-naturvetenskap-
liga och den kognitiva, och följer deras 
utlöpare och förgreningar fram till 
dagens revolutionerande hjärnforskning 
och den nya s.k. mentaliseringsbaserade 
terapiformen. 

Akut psykiatri 
Den här boken beskriver hur man pro-
fessionellt 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
Jan-Otto Ottosson är professor emeritus i psykiatri. Han har varit 
verksam vid Karolinska universitetssjukhuset, Norrlands 
universitetssjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

FÖRFATTARE: FINN SKÅRDERUD, SVEIN HAUGSGJERD,  
ERIK STÄNICKE
Finn Skårderud är psykiater och professor i psykiatri. Svein 
Haugsgjerd är psykiater och psykoanalytiker och Erik Stänicke är 
psykolog och arbetar som forskare och kliniker inom barn- och 
ungdomspsykiatrin. Denna svenska utgåva är översatt av Eva 
Björkander Mannheimer och granskad av Per Johnsson.

FÖRFATTARE: JAN-OTTO OTTOSSON, HANS OTTOSSON, MATS 
OTTOSSON, ULF ÅSGÅRD
Jan-Otto Ottosson, professor emeritus och författare till många 
böcker inom området. Hans Ottosson, med.dr, specialist i 
psykiatri, tidigare universitetslektor samt författare till Psykiatri-
boken. Mats Ottosson, överläkare och specialist i psykiatri, 
verksam i psykiatrisk öppenvård samt konsultläkare i försäkrings-
medicin. Ulf Åsgård, med.dr, specialist i psykiatri, tidigare konsult 
inom polisväsendet och kriminalvården.

47-11428-3 | 560 sid | Uppl 8 | 2015 47-09954-2 | 528 sid | Uppl 1 | 2011

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

Öva med
bokens  
IT-stöd

Relationella perspektiv på 
handledning
Relationella perspektiv på handledning 
betonar hur samspelet som uppstår mel-
lan patient och terapeut, och även mellan 
terapeut och handledare, 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 under-
stryker relationens betydelse för såväl 
behandling som handledning.

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 sam-
hällsproblem. Den här boken belyser såväl 
professionellas som drabbade vålds- 
utsatta kvinnors berättelser. Och framför 
allt ger den verksamma inom socialtjänst, 
hälso- och sjukvård kunskap och verktyg 
för att de på bästa sätt ska kunna skydda 
och stötta alla som drabbas.

Föräldraskap och funktions-
nedsättning – en kunskapsöversikt
Att personer med kognitiva eller uttalade 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
uttrycker en önskan om att bli föräldrar 
och faktiskt också blir det, blir allt vanliga-
re men att personer med den här typen av 
funktionedsättningar blir föräldrar är inte 
okomplicerat. Boken vänder sig till yrkes-
verksamma som kommer i kon takt med 
vuxna med funktionsnedsättning (med 
barn) och deras familjer.

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.

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 
verksamhetsutveckling från Malmö universitet. Linn har examen 
från Socialhögskolan vid Lunds universitet. Bägge är föreläsare 
och grundare av Arvin Utbildning.

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.

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

47-12576-0 | 384 sid | Uppl 1 | 2018 47-12645-3 | 120 sid | Uppl 1 | 2018

Ny

Ny Ny

Vårdpedagogik 
– vårdens kärnkompetenser från ett 
pedagogiskt perspektiv 

Att ge vård och omvårdnad medför peda-
gogiska utmaningar i det dagliga arbetet. 
Dessa utmaningar kräver  kunskap om 
bland annat lärandeprocesser, patientun-
dervisning, rådgivning och handledning. 
I boken belyser författarna pedagogiska 
aspekter på professionella möten med 

studenter, kollegor, patienter och anhöriga.

FÖRFATTARE: MARGRET LEPP, JANETH LEKSELL (RED.)
Margret Lepp, leg. sjuksköterska, fil.dr och professor vid Institutio-
nen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göte-
borgs universitet. Hennes forskningsområde är lärande och 
handledning med dramapedagogik, internationalisering och 
konflikthantering.  Janeth Leksell, leg. sjuksköterska, med.dr och 
docent vid Högskolan Dalarna och Uppsala universitet. Hennes 
forskningsområde är diabetesvård, sjuksköterskans akademiska 
utveckling och patientutbildning.

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

Personcentrering inom  
hälso- och sjukvård
– från filosofi till praktik
Här diskuteras personcentrering inom 
vård, rehabilitering och omsorg utifrån 
ett filosofiskt och etiskt perspektiv, 
men läsaren får också ta del av er-
farenheter hämtade från olika hälso-
professioner och verksamheter. I boken 
beskrivs konkreta exempel på hur man 

utifrån de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid 
demenssjukdom gått tillväga för att införa personcentrerad 
vård på två olika sjukhusavdelningar och på ett äldreboende. 

FÖRFATTARE: INGER EKMAN
Inger Ekman är leg. sjuksköterska och professor i omvårdnad. 
Hon är också föreståndare för Centrum för personcentrerad vård 
(GPCC) vid Göteborgs universitet, där man genomför forskning i 
implementering av och utbildning i ett personcentrerat förhåll-
ningssätt inom hälso- och sjukvård.

47-11405-4 | 260 sid | Uppl 1 | 2014

Vägen till patientens värld 
och personcentrerad vård
– att bli lyssnad på och förstådd

Denna bok handlar om vikten av att 
lyssna till och  förstå patienter, och hur 
det kan gå till när patient, närstående 
och professionella inom hälso- och 
sjukvården förstår – eller inte förstår 
– varandra när det gäller hur vården, 
omsorgen eller rehabiliteringen ska 
utformas och genomföras. Författarna 

betonar förståelsens värde för att skapa en samsyn mellan 
patient och professionella i vården.

FÖRFATTARE: KARIN DAHLBERG, INGER EKMAN
Karin Dahlberg, leg. sjuksköterska och professor i vårdvetenskap, 
senast vid Linnéuniversitetet i Växjö, och Inger Ekman, leg. sjukskö-
terska och professor i omvårdnad vid Sahlgrenska akademin, 
Göteborgs universitet.

47-11271-5 | 356 sid | Uppl 1 | 2017

Personcentrerad hälso- och 
sjukvård – rapport från verkligheten
Detta är en unik lärobok som vänder 
sig till studenter och yrkesverksam-
ma inom vård, medicin och hälsa. 
Läsaren får ta del av berättelser ur 
såväl anhörig- och patientperspektiv 
som yrkesverksamma inom psykiatri, 
internmedicin, äldreomsorg och habi-
litering. Tillsammans bygger de olika 

berättelserna en sammanhållen bild av hur man i praktiken 
kan arbeta personcentrerat – ett stödjande ledarskap, ett 
tvärprofessionellt samarbete, vikten av att lyssna är viktiga 
aspekter. Resultaten visar sig ofta bli bättre för alla parter. 
Bilden blir komplett med ett kapitel om aktuell forskning om 
personcentrerad hälso- och sjukvård och etik i praktiken.

FÖRFATTARE: HANS-INGE PERSSON, MIKAELA JAVINGER,  
INGER EKMAN (MED FLERA)

47-11331-6 | 180 sid | Uppl 1 | 2017

Sjuksköterskans 
kärnkompetenser 
Boken riktar sig till alla som söker kun-
skap om vad sjuksköterskans profes-
sion och kompetens innebär igår, idag 
och imorgon. Boken beskriver de sex 
kärnkompetenser som ingår i Svensk 
sjuksköterskeförenings strategi för ut-
bildningsfrågor: personcentrerad vård, 
samverkan i team, evidensbaserad vård, 
förbättringskunskap för kvalitetsut-
veckling, säker vård och informatik.

FÖRFATTARE: JANETH LEKSELL, MARGRET LEPP (RED.)
Janeth Leksell, leg. sjuksköterska, med.dr och universitetslektor 
vid Högskolan Dalarna och Uppsala universitet. Margret Lepp, leg. 
sjuksköterska, fil.dr och professor vid Institutionen för vårdveten-
skap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

47-10568-7 | 352 sid | Uppl 1 | 2013

Läs  
recension  
på liber.se
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JURIDIK & EXAMENSARBETE

Författningshandbok 2019
Denna handbok 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 sjukvårds- 
personalens ansvar, reglerna kring 
delegering och hur man läser och tolkar 

författningstexter. Sedan förra årets upplaga har en hel del 
författningar och föreskrifter upphört och nya har tillkom-
mit bland annat vad gäller den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR) och etikprövning inom den nya Etikprövningsmyn-
digheten. Dessutom har nya paragrafer uppdaterats i 
hälso- och sjukvårdslagen och 
Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om läkemedelshante-
ring i hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsrätt
– en introduktion för  
professionsutbildningar 

Hälso- och sjukvårdsrätt är en bok för dig 
som arbetar inom hälso- och sjukvården 
eller som kommer i kontakt med hälso- 
och sjukvårdens rättsliga regleringar.

På ett lättillgängligt sätt redogör boken 
för de delar av juridiken som avhandlar 
området. Den belyser även sjukvårdens 
bestämmelser om samverkan, i synnerhet 
med socialtjänsten, det vill säga anknytan-

de bestämmelser inom andra rättsområden. I anslutning till 
varje kapitel finns instuderingsfrågor och lästips.

Regelsystemen är uppföljda fram till den 1 september 
2017, men hänsyn har även tagits till den nya kommunalla-
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Att skriva en bra uppsats Grunderna för ett  
vetenskapligt förhållnings-
sätt inom medicinen

Att skriva en bra uppsats är med upp-
laga 4 på väg att bli en klassiker för stu-
derande på högre utbildningar i konsten 
att skriva olika typer av uppsatser. Den 
är en av Skandinaviens mest använda 
böcker i ämnet.

Boken tar studenten genom hela 
processen, från problemformulering 
till resultatpresentation. Den fungerar 
som en guide genom uppsatsens alla 
centrala delar, från idéstadiet till färdig 

uppsats. För den som fastnar på vägen – oavsett om det 
gäller problemformulering, litteratursökning eller skrivpro-
cessen – fungerar boken som ett utmärkt uppslagsverk.

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 förhåll-
ningssätt inom medicinen riktar sig till 

dig som studerar eller redan är yrkesverksam inom medicin, 
biomedicin, hälsovetenskap och psykologi.
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