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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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FÖRFATTARE: NINA JAHREN KRISTOFFERSEN, FINN NORTVEDT, ELI-ANNE SKAUG, JANETH LEKSELL,  
INGALILL KÄLLSTRÖM KARLSSON (RED.)
Huvudredaktörer  för boken är Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt, Eli-Anne Skaug, Janeth Leksell och IngaLill Källström 
Karlsson. Författarna till kapitlen har alla bidragit med  sin teoretiska och kliniska kompetens samt med erfarenheter från 
undervisning på universitet och högskola.

Teoretiska grunder för vårdande

Praktiska grunder för omvårdnad

Boken belyser vårdvetenskapliga teorier och begrepp på ett överskådligt och 
fördjupande sätt samt tränger in i kärnan av vad hälsa är och vad vårdandet 
handlar om. 

Praktiska grunder för omvårdnad beskriver praktiska färdigheter och etiska  
värderingar som utgör fundamentet i sjuksköterskans ansvarsområde.

Att ta hand om människor som behöver hjälp, råd och stöd för att behålla eller återta 
sin hälsa kräver djup kunskap och god omdömesförmåga. Texterna utgör ett funda-
ment för studier i omvårdnad och vårdvetenskap där aktuell vårdvetenskaplig forsk-
ning sammanfattas. Fall- och situationsbeskrivningar illustrerar och levandegör de 
teoretiska begreppen.

Praktiska grunder för omvårdnad redogör för sjuksköterskans ansvar för omvårdnaden i 
förhållande till patienternas fundamentala behov:
•  Hur gör jag när någon har svårigheter att andas?
•  Vad ska jag observera och hur ska jag samla in data när någon har svårigheter att äta?
•  Vilka åtgärder ska jag vidta när någon har hög feber? Och hur ser utvärderingen av  

åtgärderna ut?
•  Hur vårdar jag en människa som är döende och hur bemöter jag dennes anhöriga?

Dessa och många andra frågor får svar i denna lärobok som  
med hjälp av pedagogiskt bearbetade texter och återkommande  
fallbeskrivningar ger den blivande sjuksköterskan en bra  
grund för sin framtida yrkesutövning. Lärandet stöds av ett 
rikt bildmaterial, och i slutet av varje kapitel finns sökord  
på engelska och svenska för den som vill läsa mer.

• Ger grundläggande principer för hur sjuksköterskan kan tänka om och  
förhålla sig till vårdande.

•  Varje kapitel har reflexionsfrågor, faktarutor och sökord för att  
underlätta lärandet.

Unikt med boken
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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 & VÅRDVETENSKAP OMVÅRDNAD & VÅRDVETENSKAP

Både caritativt och  
livsvärldsperspektiv –

sammanfattar  
modern nordisk  
vårdvetenskap

Baserad
på klassikern

Grundläggande
omvårdnad

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.
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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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OMVÅRDNAD & VÅRDVETENSKAP

Personcentrering inom  
hälso- och sjukvård
– från filosofi till praktik

Den personcentrerade vården vilar på 
ett partnerskap mellan patient/närstå-
ende och professionella, där berättelsen 
är utgångspunkten och förutsättningen 
för ett partnerskap. Därefter följer en 
överenskommelse som måste säker-

ställas genom dokumentation. 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. Personcentrering bygger på att patienten 
är en person med vilja, förmågor, ansvar och behov. Ur olika 
perspektiv resonerar bokens författare kring varför det  
personcentrerade förhållningssättet utgör en förutsättning 
för att både människor i behov av vård och hälso- och  
sjukvårdens professionella kan betraktas som experter.

Vårdvetenskap 
– vetenskapen om vårdandet

Samlingsverkets innehåll utgörs av de 
tidigare utgivna böckerna: Vårdprocessen 
(1979), Hälsans idé (1984), Vårdandets idé 
(1987),  Pausen (1987) och Den lidande 
människan (1994). Böckerna ingår med 
sin originaltext och presenteras i den 
ordning de tillkommit förutom Pausen 
som kommer sist och binder samman 

böckerna med det avslutande nyskrivna kapitlet Broar som 
berör de grundläggande frågorna om vårdandet ur ett vidare 
perspektiv.

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

FÖRFATTARE: INGER EKMAN (RED.)
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, 
implementering och utbildning i ett personcentrerat förhållnings-
sätt inom hälso- och sjukvård.

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

Personcentrerad hälso-  
och sjukvård
– rapport från verkligheten

Detta är en unik lärobok som vänder sig 
till studenter och yrkesverksamma inom 
vård, medicin och hälsa. Läsaren får ta 
del av berättelser ur såväl anhörig- och 
patientperspektiv som av yrkesverk-
samma inom psykiatri, internmedicin, 
äldreomsorg och habilitering. Tillsam-

mans bygger de olika berättelserna en sammanhållen bild 
av hur man i praktiken kan arbeta personcentrerat – ett 
stödjande ledarskap, ett tvärprofessionellt samarbete och 
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 kring personcentrerad 
hälso- och sjukvård och etik i praktiken.

FÖRFATTARE: HANS-INGE PERSSON, MIKAELA JAVINGER,  
INGER EKMAN (MED FLERA)
Hans-Inge Persson är författare, föreläsare och samhällsdebat-
tör. Mikaela Javinger är medie- och kommunikationsvetare, 
föreläsare och skribent. Inger Ekman är leg. sjuksköterska och 
professor i omvårdnad vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs 
universitet. Hon är också föreståndare för Centrum för person-
centrerad vård (GPCC).
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Vägen till patientens värld och 
personcentrerad vård
– att bli lyssnad på och förstådd

Kan du förstå hur jag har det? Det är en 
fråga som många personer ställer när de 
drabbas av ohälsa. Kan man förstå det? 
Och hur vet man att man förstår en 
annan människa? 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 förståel-
sens värde för att skapa en samsyn mellan patient och 
professionella i vården.

FÖRFATTARE: KARIN DAHLBERG, INGER EKMAN (RED.)
Huvudredaktörer är Karin Dahlberg, leg. sjuksköterska och 
professor i vårdvetenskap, senast vid Linnéuniversitetet i Växjö, 
och Inger Ekman, leg. sjuksköterska och professor i omvårdnad 
vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

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

47-11405-4 | 260 sid | Uppl 1 | 2014 47-10665-3 | 520 sid | Uppl 1 | 2018

Ny

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 vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.  

Vårdpedagogik
– vårdens kärnkompetenser från ett  pedagogiskt perspektiv

Sjuksköterskans kärnkompetenser

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

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

Boken beskriver de sex kärnkompetenser (personcentrerad vård, samverkan i 
team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker 
vård och informatik) som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för  
utbildningsfrågor. 

Boken inleds med ett kapitel om begreppet kompetens och följs av kapitel om sjuk- 
sköterskeprofessionen och sjuksköterskan som omvårdnadsexpert. Därefter följer  
kapitel om de sex kärnkompetenserna. Ett kapitel ger dessutom röst åt innebörden av 
att vara patient. Avslutningsvis följer ett kapitel om framtiden med dess förändringar, 
pågående eller förväntade, som har konsekvenser för hälso- och sjukvården och därmed 
även för sjuksköterskans roll och funktion. Författarna vill inspirera, problematisera och 
söka svar på vad sjuksköterskans profession och kompetens innebär, med avsikt att bidra 
till en kvalitativt god vård inom hälso- och sjukvård. I första hand är boken avsedd som 
kurslitteratur för sjuksköterskestudenter på grundläggande nivå. Men även studenter på 
avancerad nivå och kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra inom hälso- och sjuk-
vården kan ha nytta av boken.

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

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

• Ger studenten verktyg för att vara medveten och reflekterande till  
uppgiften att ge omvårdnad.

• Fallbeskrivningar, faktarutor och sökord underlättar lärandet.

Unikt med boken

Unikt med boken

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

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

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

OMVÅRDNAD & VÅRDVETENSKAP

Revideras
Ny upplaga 

kommer
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Vårdande som lindrar lidande 
– etik i vårdandet

När livet förändras eller hotas av sjukdom 
eller olycka aktualiseras en mängd etiska 
frågor. Hur hanterar man människor i livs-
avgörande skeenden? Hur kan man som 
vårdpersonal i sådana situationer se, bli 
delaktig i och lindra lidandet? Vårdande 
som lindrar lidande tar upp dessa viktiga 
frågor. Med nya vårdvetenskapliga teori-

ansatser, inspirerade av Katie Eriksson, omsätter författarna 
det abstrakta vårdtänkandet till ett mer praktiskt vårdande.

Samtalsfärdigheter 
– stöd, vägledning och ledarskap

Efter en inledning av hur samtalsfärdig-
heter utvecklas beskrivs konkreta 
färdigheter i att lyssna, bemöta kritik, 
uttrycka sig, förändra, motivera, medla, 
vägleda och hjälpa till att lösa problem. 
En sista tillämpande del behandlar 
negativa känslor i samtal och hur dessa 

kan övervinnas med träning. Boken ger även en psykologisk 
beskrivning av svårigheter i samtal, balansen mellan föränd- 
ring och acceptans samt vikten av tålamod i situationer som 
är svåra att påverka. Den vänder sig till dig som arbetar inom 
hälsovård, service och ledarskap eller i ett annat yrke där du 
har nytta av god kommunikation. 

Vård och omsorg 
– om personer med funktionsnedsättningar

Vet du vad du ska tänka på när du i vården 
möter personer med funktionsnedsätt-
ningar? 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 tillgodoser. Forskning visar 
att många som arbetar inom vården saknar kunskap om 
och erfarenhet av att bemöta personer med funktionsned-
sättningar, vilket bidrar till att dessa personer riskerar att få 
mindre vård och färre avancerade behandlingar än övriga 
befolkningen.

Vårdprocessen 
Grundboken i vårdprocesstänkandet. 
Sedan förra upplagan av boken kom 
(1983) har det skett ett paradigmskifte 
i vårdtänkandet. Ett mer humanistiskt 
synsätt, med en helhetssyn på människ-
an i vården, har gjort sig gällande. Det är 
dessa tankar som Katie Eriksson utveck-
lar i nya "Vårdprocessen".

Vårdandets idé 
Vårdande berör alla människor och 
människan har en inneboende vilja att 
vårda. Det naturliga vårdandet är en del av 
människans liv men ibland behövs även 
olika former av yrkesmässigt vårdande. 
Risken är stor att vårdandets innersta idé 
glöms bort i dagens högteknologiska 
hälso- och sjukvård, och att vårdandet i 

stället blir utövande av metoder. Det är viktigt att hålla vård- 
andets konst och de ursprungliga idéerna levande. Återin- 
förandet av bådadera är nödvändigt för att vi ska kunna 
utveckla en varmare, mjukare och kvalitativt bättre vård.

PEDIATRIKOMVÅRDNAD & VÅRDVETENSKAP

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, oavsett om man är ledare eller medarbe-
tare. Principer för tillämpning i arbetslivet diskuteras också. 

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

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

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

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.

FÖRFATTARE: KATIE ERIKSSON
Katie Eriksson är professor emerita i vårdvetenskap vid Åbo 
Akademis pedagogiska fakultet i Vasa. Institutionen för vårdve-
tenskap i Vasa, som inrättades den 1 september 1987, har byggts 
upp under hennes ledning.

FÖRFATTARE: KATIE ERIKSSON
Katie Eriksson är i dag professor emerita men fortfarande 
verksam inom vårdvetenskaplig forskning och handledning. Hon 
var under 25 år professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi där 
hon initierade och byggde upp både utbildning och forskning på 
akademisk nivå.

FÖRFATTARE: MARIA ARMAN, ARNE REHNSFELDT
Maria Arman är leg. sjuksköterska, leg. barnmorska, doktor i 
vårdvetenskap och biträdande universitetslektor i omvårdnad vid 
Karolinska Institutet, Stockholm. Arne Rehnsfeldt är leg. 
sjukskötare, docent i vårdvetenskap och universitetslektor vid 
Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.

47-12830-3 | 176 sid | Uppl 3 | 2019 47-11330-9 | 160 sid | Uppl 1 | 2017

47-11496-2 | 136 sid | Uppl 5 | 2014

47-11276-0 | 100 sid | Uppl 2 | 2015

47-02116-1 | 144 sid | Uppl 2 | 2011

Ny  
upplaga

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? Författaren har gått igenom den samlade forsk-
ningen inom detta område, och delar på ett lättillgängligt 
sätt med sig av sina erfarenheter av och sin kunskap om ett 
både angeläget ämne och aktuellt samhällsproblem.

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 kommuni-
kation och kommunikationsteorier, 
speciellt med fokus på hälso- och 
sjukvård. Vidare behövs kunskap om 

barns och ungdomars livssituation, deras erfarenheter av 
möten med vården, liksom deras kognitiva och kommuni-
kativa förmåga.

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.

FÖRFATTARE: MAJA SÖDERBÄCK (RED.)
Maja Söderbäck är barnsjuksköterska och docent i vårdvetenskap 
vid Mälardalens högskola. Hennes avhandling från 1999 handlar 
om föräldramedverkan inom barnsjukvård, främst om hur 
sjuksköterskor gör föräldrar delaktiga.

Pediatrisk omvårdnad
Pediatrisk omvårdnad ger grund- 
läggande kunskaper om omvårdnad 
av barn genom barnets samtliga 
utvecklingsskeden, från födelsen till 
den vuxna människan, liksom på alla 
vårdnivåer, från primärvård till 
specialiserad och högspecialiserad 
vård. Den pediatriska omvårdnaden 
beskrivs genomgående utifrån 

vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från en 
professionsetik.

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

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

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 
Vägledning för barnhälsovård.

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

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

47-11369-9 | 144 sid | Uppl 1 | 2018 47-11406-1 | 216 sid | Uppl 1 | 2014

Ny

På liber.se hittar du hela vår utgivning  
inom sjukvård!

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

 liber.se
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GERIATRISK OMVÅRDNAD &  GERIATRIK  GERIATRISK OMVÅRDNAD &  GERIATRIK  

Äldre- och funktions- 
hindersomsorg
– regelsystem, organisering, ledning  
och personal

Boken beskriver fyra olika områden inom 
äldre- och funktionshindersomsorg: 
regelsystem, organisering, ledarskap och 
organisation. De olika delarna är integre-
rade, men författarna prestenterar de 

fyra områdena var för sig för att göra dem mer lättbegrip-
liga. Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma 
inom socialt arbete. 

Bättre demensvård – NU
Innehållet illustreras i form av olika 
pusselbitar: bättre demensvård, 
kunskap om demens, palliativt arbets-
sätt, positivt tänkande, etiskt förhåll-
ningssätt, ständiga förbättringar, 
säkerhet och trygghet och praktisk 
pedagogik. Pusselbit för pusselbit knyts 
kapitlen ihop, till exempel hur man går 

från ord till handling samt hur man skapar en gemensam 
vårdfilosofi, arbetssätt och ett positivt arbetsklimat.

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

FÖRFATTARE: MARGARETA SKOG
Margareta Skog arbetar som vårdutvecklingssamordnare på 
Karolinska universitetssjukhuset, är rektor på Silviahemmet och 
vårdforskningschef på Stockholms Borgerskap.

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

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

Boken om demenssjukdomar
Det pågår en expansiv utveckling inom 
demensforskning och demensutbildning. 
Denna utveckling presenteras i boken. 
Här tar du del av nya diagnoskriterier, nya 
riktlinjer för utredning och behandling 
samt de senaste rönen inom omvård-
nadsforskning. Den omfattar även 
information om stöd för närstående och 

juridiska frågeställningar.

Palliativ vård
– ur ett tvärprofessionellt perspektiv

Fokus i denna bok är det tvärprofes- 
sionella teamarbetet inom palliativ vård. 
Författarna går igenom den palliativa 
vårdens fyra hörnstenar: symtomkontroll, 
kommunikation, teamarbete och närstå- 
endestöd. Syftet är att bidra till kunskap 
och stöd för personal som arbetar med 

patienter i palliativt skede, från tidig till sen fas och oavsett 
om det är på sjukhus, i hemmet, inom kommunernas 
särskilda boenden eller på specifika palliativa enheter.

Palliativ medicin och vård 
Palliativ medicin är ett akademiskt 
ämnesområde med klinisk utbildning 
och forskning och utgör grunden för den 
palliativa vården. Dess syfte är att 
förbättra vården för de döende och 
deras familjer. Palliativ vård är en aktiv 
helhetsvård som bygger på en klar 
vårdfilosofi. Den omfattar inte bara 

patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga/existen-
tiella behov, utan även stöd till närstående i deras sorge- 
arbete. Palliativ vård kräver ett arbetslag med en mycket 
bred kompetens.

FÖRFATTARE: HANS BASUN, MARGARETA SKOG,  
LARS-OLOF WAHLUND, HELLE WIJK (RED.)
Huvudredaktörer 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 
sjukhuset, Lars-Olof Wahlund, professor i geriatrik vid Karolinska 
Institutet, och Helle Wijk, leg. sjuksköterska, docent i omvårdnad 
vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid GU.

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

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

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

47-10547-2 | 176 sid | Uppl 1 | 2012

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

FÖRFATTARE: MARIT KIRKEVOLD, KARIN BRODTKORB, ANETTE HYLEN RANHOFF (RED.)

Huvudredaktörer är Marit Kirkevold, Karin Brodtkorb och Anette Hylen Ranhoff.
Boken är översatt från norska och anpassad till svenska förhållanden. 

Marit Kirkevold är sjuksköterska och har en doktorsexamen i omvårdnadsvetenskap från Teachers College, Columbia 
University i New York. Hon är professor i omvårdnadsvetenskap vid Institutt for sykepleievitenskap og helsefag (ISH), 
Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. 

Karin Brodtkorb har en fil.kand i omvårdnadsvetenskap och är sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatrisk vård och 
pedagogisk handledning. Hon är nu förstelektor och sektionschef vid Institutt for helse- og sykepleie, Universitetet i Agder.

Anette Hylen Ranhoff är med.dr vid Universitetet i Oslo och specialist i invärtesmedicin och geriatrik. Hon är professor i 
geriatrik vid Universitetet i Bergen och överläkare vid Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

Översättning: Inger Bolinder-Palmér och Kristina Olsson.

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

Geriatrisk omvårdnad
– god omsorg till den äldre patienten

Ett centralt tema i boken är förmågan att ge integritets- 
bevarande omvårdnad, bland annat genom att låta  
patienten delta i beslutsfattandet, genom att se patienten 
som personen bakom ålderdom och sjukdom och genom 
att stödja och bidra till den äldres förmåga att hantera sin 
situation. Hälsofrämjande och förebyggande arbete 
framhävs också som viktigt i allt arbete i omvårdnaden  
om äldre människor. 

Bokens 36 kapitel är uppdelade i fem delar:
Del I: Från äldre till geriatrisk patient
Del II: Överordnade principer för geriatrisk omvårdnad
Del III: Ramar och arenor för geriatrisk omvårdnad
Del IV: Den äldre patientens hälsoproblem
Del V: Omsorg i livets slutskede.

I denna andra upplaga är alla kapitlen uppdaterade och  
omarbetade i större eller mindre grad. Ett nytt kapitel har 
fått plats: Osteoporos och frakturer i del IV. Det har varit  
en ambition att generell kunskapsutveckling återspeglas  
i boken, och att helheten och sammanhangen mellan  
delarna är tydliggjort i de olika kapitlen.

Boken handlar om den äldre patienten och beskriver  
de principer och särdrag som kännetecknar geriatrisk 
omvårdnad. Den innehåller särskilda kapitel om den  
geriatriska patienten i hemmet, i olika former av äldre- 
boende 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.

Ny  
upplaga

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 och där 
dokumentation av vård- och omsorgs-
planer har en naturlig plats. Författarna 
vill även underlätta den vård och omsorg 
som befinner sig i gråzonen mellan lag- 

rummen HSL och SoL så att samverkan mellan professioner 
kan utvecklas och ske med ett för brukaren/patienten 
bibehållet helhetsperspektiv.

FÖRFATTARE: JAN FLORIN, TYRA E O GRAAF, ARNE SJÖBERG
Jan Florin är lektor och docent på högskolan Dalarna. Tyra E O 
Graaf är distriktssköterska och doktorand samt  verksamhets-
konsult på Tieto där hon jobbar med teamarbete inom lagrum-
men HSL, SoL  och LSS över hela Sverige. Arne Sjöberg är 
geriatriker och chef för geriatriken på Länssjukhuset i Kalmar.

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

Gedigen 
grundbok

” ”
[...] Det är en mycket välskriven och omfattande bok som på ett utmärkt sätt 
redogör för de problem som finns inom geriatriken. Den är mest lämpad för 
de yrkesgrupper som sköter och behandlar äldre sjuka, men även flera andra 
kan ha behållning av innehållet. Detta är andra, omarbetade upplagan. Det 
finns så stora förändringar i innehållet att tidigare upplaga bör bytas ut.

Publiceras i BTJ-häftet nr 3, 2019. Lektör Lars Svensson.
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JURIDIK & ORGANISATION JURIDIK & ORGANISATION

Författningshandbok 2019
– för personal inom hälso- och sjukvård

Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar 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 och hur 
man läser och tolkar författningstexter.

Sedan förra årets upplaga har en hel del författningar och 
föreskrifter upphört och nya har tillkommit. Under det gångna 
året trädde bland annat dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. 
Förordningen har tagits med dels för att personuppgiftslagen 
upphört, dels för att den medför förändringar i bland annat 
patientdatalagen. Som patient kan man inte åberopa rätten 
att få sina uppgifter borttagna ur ett patientregister, vilket man 
däremot kan som deltagare eller patient i ett forskningsprojekt. 

Under 2019 inrättas den nya Etikprövningsmyndigheten som 
ska samla all etikprövning av forskning som rör människor. Dess 
uppdrag är att effektivisera handläggningen av ansökningar om 
etikprövning och göra den mer enhetlig över landet. Bestäm-
melser kring detta finns i lag om etikprövning om forskning som 
avser människor (SFS 2003:460).

I och med en ny paragraf i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
2017:30) har reglerna för vårdgarantin ändrats. En patient har nu 
rätt att få en bedömning inom tre dagar till skillnad från tidigare 
sju. Bedömningen gjordes tidigare enbart av läkare, men kan nu 
även göras av annan legitimerad personal inom primärvården.

En ny paragraf i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 
2017:37) ger icke-legitimerad ambulanspersonal rätt att iord-
ningställa och ge medicinsk syrgas och naxolon med stöd av ett 
generellt direktiv. 

Den 1 januari träder en ny lag om försäkringsmedicinska 
utredningar (SFS 2018:744) i kraft. Den ålägger landsting att på 
begäran av Försäkringskassan utföra försäkringsmedicinska 
utredningar för att utreda en individs rätt till ersättning. Dessa 
utredningar ska dock inte betraktas som hälso- och sjukvård.

Bok med onlinetjänst
Fleranvändarlicens | Kontakta kundservice för mer info:
Tel 08-690 90 00 eller e-post kundservice.liber@liber.se

Vilken version passar dig?
• Författningshandbok 2019 bok med onlineversion, uppdateras fyra gånger per år.
• Författningshandbok 2019 fleranvändarlicens när ni är fler än 50 kollegor som behöver 

tillgång till boken.

47-13131-0 | 980 sid | Uppl 50 | 2019

SAMMANSTÄLLARE: CAMILLA HEISE LÖWGREN
Camilla Heise Löwgren, som sammanställer innehållet i Författningshandboken, är leg. sjuksköterska och jur.kand. Hon 
arbetar som jurist hos en stor vårdgivare och föreläser även inom området medicinsk juridik för bland annat studenter, 
sjukvårdspersonal och patientorganisationer.

Ny  
upplaga

Bok med  
online-
tjänst!

Patientsäkerhet 
– teori och praktik

Patientsäkerhet berör alla som arbetar 
med hälso- och sjukvård oavsett var och 
på vilken nivå man arbetar. Den här 
antologin breddar och fördjupar pers- 
pektivet på patientsäkerhetsfrågorna. 
Patientsäkerhet – teori och praktik utgår 
från aktuell säkerhetsforskning och är 
skriven av internationella och nationella 

säkerhetsforskare och experter. Många av dem är verk-
samma i andra branscher, men alla har ett gemensamt 
intresse för säkerheten i hälso- och sjukvården.

FÖRFATTARE: SYNNÖVE ÖDEGÅRD (RED.)
Synnöve Ödegård, som är leg. sjuksköterska och doktor i 
folkhälsovetenskap, har sedan början av 1990-talet arbetat  
med patientsäkerhet på nationell nivå. Hon var den första i 
Norden som i sin avhandling använde ett systemperspektiv  
på patientsäkerhetsfrågorna.

Styrning av hälso- och  
sjukvård
Sjukvården står idag inför en rad 
ekonomiska, demografiska och medicin-
ska utmaningar. Hur vården ska styras 
och organiseras blir därför en alltmer 
angelägen fråga. Det gäller att hitta ett 
effektivt system som ger god sjukvård 
till en rimlig kostnad, samtidigt som 

personalen trivs och har incitament för att göra en god 
arbetsinsats. I den här boken får du möjlighet att bekanta 
dig med de styrmodeller som har tillämpats inom vården 
under de senaste decennierna. Författarna ger en bild av 
vad de olika modellerna tenderar att leda till på kort 
respektive lång sikt. De behandlar också trender, regler, 
resultat, arbetsfördelning och de speciella förutsättningar 
som gäller för styrning i professionella organisationer.

FÖRFATTARE: JOHAN BERLIN, GUSTAF KASTBERG
Johan Berlin är docent i företagsekonomi och verksam vid 
Högskolan Väst i Trollhättan. Gustaf Kastberg är docent i 
tjänstevetenskap och verksam vid Lunds universitet.

47-09485-1 | 240 sid | Uppl 1 | 2011

Processorienterat  
ledningssystem 
– för patientsäker vård

I denna bok beskrivs vad ledningssystem 
är, hur det bör byggas upp och vad det 
har för syfte. Begreppet patientsäkerhet 
förklaras och den pågående förändring-
en i synsättet på patientsäkerhet beskrivs. 
Eftersom processarbete hänger tätt 

samman med ledningssystem, förklaras grunderna för hur 
man arbetar med processer liksom hur man kombinerar 
verksamhetsutveckling med ledningssystemarbete. Med 
utgångspunkt från myndigheternas krav på patientsäkerhet 
och ledningssystem förs ett resonemang kring hur dessa 
kan utvecklas och förbättras. Boken innehåller många 
praktiska råd kring hur ett ledningssystem kan byggas upp 
efter en tydlig struktur som gör det både användarvänligt 
och möjligt att underhålla. Exemplen är tagna från vård 
och omsorg, men det arbetssätt som beskrivs kan även 
tillämpas i annan typ av verksamhet.

Hälso- och sjukvårdsrätt
– en introduktion för professions- 
utbildningar

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 lättill-
gängligt sätt redogör boken för de 
delar av juridiken som avhandlar 

området. Den belyser även sjukvårdens bestämmelser  
om samverkan, i synnerhet med socialtjänsten, det vill 
säga anknytande bestämmelser inom andra rättsområden. 
I anslutning till varje kapitel finns instuderingsfrågor och 
lästips.

FÖRFATTARE: ANITA EDVINSSON
Anita Edvinsson är konsult och utbildare med erfarenhet från 
processutveckling och ledningssystem. Hon har en bakgrund 
som verksamhetschef, vårdutvecklare och specialistsjuk- 
sköterska i landstingsdriven, kommunal och privat vård.

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

47-11227-2 | 128 sid | Uppl 1 | 2016

47-12698-9 | 144 sid | Uppl 3 | 2018 47-10644-8 | 600 sid | Uppl 1 | 2013

Ny
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FOLKHÄLSOVETENSKAP FARMAKOLOGI & LÄKEMEDELSBERÄKNING

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

Den orättvisa hälsan 
– om socioekonomiska skillnader i  
hälsa och livslängd

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

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

Ny  
upplaga

FÖRFATTARE: MIKAEL ROSTILA, SUSANNA TOIVANEN (RED.)
Mikael Rostila är professor i folkhälsovetenskap och prefekt på Institutio-
nen 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.

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

Boken bygger på den värdegrund som genomsyrar FN:s strategi för en hållbar ut-
veckling liksom på de elva målområdena för folkhälsa som enhälligt beslutats av 
Sveriges riksdag. Den belyser metoder för ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete med 
fokus på hälsofrämjande insatser på olika nivåer, och den är strukturerad efter 
förekomst, effekt och förändringsmöjligheter.

Denna fjärde upplaga av Grundläggande folkhälsovetenskap har bland annat 
kompletterats med avsnitt om jämlikhet i hälsa, kopplingen mellan migration och 
folkhälsa samt olika aktörers roll i folkhälsoarbetet.

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

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 läkemedelsindustrin.

Träna läkemedelsberäkning
– bok med eLabb

Farmakologi

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

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

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

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

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

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

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

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

lärandet.
• I bilderna används enhetliga symboler för olika typer av läkemedel, angrepps-

punkter och funktioner vilket gör komplicerade mekanismer begripliga.

eLabb – studentens digitala inlärningsstöd

Unikt med boken
47-11422-1 | 448 sid | Uppl 3 | 2014

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

Filmer,
animationer
och övningar

Revideras.
Ny upplaga  

kommer
2019Mikael RostilaSusanna Toivanen

FÖRFATTARE: KRISTINA PELLMER WRAMNER, HÅKAN WRAMNER, BENGT WRAMNER 
Kristina Pellmer Wramner är samhällsplanerare och har disputerat i medicinsk  
vetenskap med inriktning mot hälsofrämjande arbete. Håkan Wramner är folk- 
hälsovetare 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. 

47-11290-6 | 120 sid | Uppl 5 | 2016
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ANATOMI & FYSIOLOGI ANATOMI & FYSIOLOGI

Atlas över  
människokroppen 
Förf.:  Jordi Vigué-Martín 
Övers.: Kristina Dunder

Fysiologisk bildordbok 
Förf.:  Christoph Fahlke, Wolfgang Linke,  
Beate Rassler, Rudolf Wiesner
Övers.: Björn Dahlborn

Anatomisk atlas  
Förf.:  Michael Budowick, Jan G. Bjålie,  
Bent Rolstad, Kari C. Toverud.  
Övers.: Gunnel Bjerneroth, Björn A. 
Svensson

Atlas över människokroppen är en 
anatomisk framställning i text och 
bild. Den vänder sig till blivande och 
yrkesverksamma sjuk- och under- 
sköterskor, fysioterapeuter, arbets- 
terapeuter, massörer, tränare och 
andra med kroppen som arbetsom- 
råde. Upplägget är pedagogiskt med 
inledande avsnitt om kroppens yttre 
utseende och allmänna strukturer och 
fortsatta avsnitt om olika organsystem. 
Till bilderna ges gott om textkommen-
tarer som både beskriver, fördjupar 
och ger intressanta perspektiv. Boken 
är i stort format och de tydliga 
illustrationerna helt i färg.

Fysiologisk bildordbok 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 är kompakt men omfattande 
med över 500 illustrativa färgplanscher 
som presenterar och sammanfattar 
viktiga fysiologiska processer. För att 
underlätta inlärningen förklaras 
fysiologiska mekanismer på ett 
uppslag med flera illustrationer på 
höger sida och en beskrivande text 
med hänvisningar och kliniska kopp- 
lingar på vänster sida. I vart och ett av 
bokens 18 fysiologiska temaområden 
kopplas teori och praktik ihop genom 
inledande kliniska fallbeskrivningar 
och löpande kliniska faktarutor.

Anatomisk atlas ger i text och bild en 
översikt av organens byggnad samt 
beskriver förhållandet mellan olika 
organ och mellan anatomisk struktur 
och funktion. Boken är rikt illustrerad 
och innehåller anatomiska fakta- 
avsnitt med kliniska exempel.
Michael Budowick, medicinsk illustratör, 
har gjort teckningarna. Kari C. Toverud, 
medicinsk illustratör, har samordnat 
bild och text. Professorerna Bent 
Rolstad och Jan G. Bjålie har skrivit 
texterna.

Människokroppen 
– fysiologi och anatomi

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

Principerna för hur processerna i kroppen regleras är emellertid ganska 
lika, och huvuddragen i vår anatomi och fysiologi är lätta att förstå.  
Kunskap om dessa processer och strukturer förmedlas i Människokroppen 
i ett bra samspel mellan text och illustrationer. Ett stort antal hänvisningar 
knyter ihop kapitel och ämnesområden. Arbetsboken är  
ett komplement till läroboken Människokroppen,  
ett praktiskt hjälpmedel som underlättar inlärningen  
av fysiologi och anatomi för studenter vid högskolor  
och universitet.

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

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

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

Den friska människan
– anatomi och fysiologi

Den friska människan tar upp alla de områden som 
återfinns i den svenska sjuksköterskeutbildningens  
kunskapskrav för ämnet anatomi och fysiologi. Den  
består av följande sex delar:
• kroppens uppbyggnad
• kommunikation och styrning
• kroppens försörjning
• stöd och rörelse samt anatomisk atlas
• kroppens försvar
• fortplantning och utveckling samt det friska åldrandet.

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

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

Unikt med boken

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

Ny

Den friska människan
– arbetsbok

Arbetsboken kompletterar faktaboken 
och kan användas på utbildningar med 
olika inriktning och nivå på kunskaps-
mål för att underlätta inlärning. Frågor-
na är varierade i utformning och svå-
righetsgrad för att dels ge stimulans till 
studenter på olika kunskapsnivåer, dels 
ge en möjlighet till dem som vill att ta 
sig an mer utmanande frågeställningar. 

I slutet av boken finns svar på frågorna 
samt hänvisningar till aktuella sidor 
och bilder i faktaboken. På så sätt kan 
den som önskar enkelt hitta mer om-
fattande förklaringar till svaren.

47-13064-1 | 200 sid | Uppl 1 | 2019

Ny

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

47-10587-8 | 164 sid | Uppl 2 | 2012 47-10024-8 | 496 sid | Uppl 1 | 2012 47-00091-3 | 328 sid | Uppl 1 | 1996

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

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

FÖRFATTARE: JOHANNES JÄRHULT, KARSTEN OFFENBARTL, MANNE ANDERSSON
Johannes Järhult, professor emeritus i kirurgi. Karsten Offenbartl, docent i kirurgi vid Lunds Universitet och 
överläkare vid kirurgiska kliniken, Region Jönköpings län. Manne Andersson, med. dr och överläkare vid  
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Klinisk mikrobiologi
– infektioner, immunologi, vårdhygien

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

Klinisk mikrobiologi är en klassisk lärobok i immunologi,  
infektionssjukdomar och vårdhygien. Denna femte upplaga 
är helt omarbetad och kraftigt utökad, inte minst när det 
gäller beskrivningen av infektionssjukdomar.

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

Kirurgiboken beskriver utförligt vardagssjukdomarna inom 
kirurgi, ortopedi och urologi på ett lättfattligt sätt. Boken 
varvar teoretiska avsnitt med autentiska fallbeskrivningar, 
där läsaren själv får möjlighet att fundera över och ta ställ-
ning till den aktuella situationen. Flertalet fallbeskrivningar 
följs av kommentarer från författarna.

• Helt omarbetad och kraftigt utökad, framför allt beskrivningen 
av infektionssjukdomar.

• Reserelaterade infektioner har fått ett helt eget avsnitt.
• Helt nya illustrationer och foton som på ett pedagogiskt sätt 

belyser kliniska infektionsförlopp.

Nytt i upplagan

Klinisk mikrobiologi beskriver mikroorganismer,  
infektionssjukdomar, immunologi och vårdhygien.

Kirurgiboken är sedan länge en av de mest välkända 
läroböckerna på sjuksköterskeutbildningen. Denna femte 
upplaga har genomgående reviderats och uppdaterats i 
text och bild, framför allt med hänsyn till de radiologiska 
framsteg som gjorts under de senaste åren.

Ny  
upplaga
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� ammationssvar (jämför LPS hos E. coli) med ök-
ning av neutro� la leukocyter i slemhinnan. När 
neutro� lerna dör bildas var som ger symtom med 
purulent sekretion från vagina och uretra.
SMITTVÄGAR 

Gonokocker kan infektera slemhinnor i geni talia, 
äggledare (salpingit), analöppning, urin vägar, 
svalg samt i ögonen (vilket är viktigt att känna till 
då nyfödda kan infekteras vid förlossning). Sekun-
där infektion kan ske i hud och stora leder i sam-
band med sepsis orsakad av gono kocker. Risken 
för att bli smittad är nära  % vid könsumgänge 
med en person som har infektionen.

Gonokockerna smittar genom direkt kontakt, 
dvs. vid samlag slemhinna mot slemhinna, eller 
vid oral kontakt med infekterad genitalslemhinna.
ANTIBIOTIKAKÄNSLIGHET

Gonokockerna har tidigare varit känsliga för pe-
nicillin, men smitta från andra länder har medfört 
att många gonokockstammar (– %) kan pro-
ducera penicillinas och andra betalaktamaser. 
Gono kockerna kan även bära på andra resistens-
egenskaper som gör dem resistenta mot både pe-
nicillin och en del andra antibiotika.

Vid misstanke om infektion är det därför viktigt 
med provtagning för odling och nödvändigt med 
resistensbestämning samt tidigt insatt behandling. 

Om behandling sätts in innan resistensbestäm-
ningen är klar ger man ce� riaxon (Rosephalin), 
 mg intramuskulärt, eller spektinomycin (Tro-
bicin),  g intramuskulärt som engångsdos. Det 
senare har dock dålig effekt på svalggonorré. 
 Cipro � oxacin/ azitromycin kan ges i de fall som 
den aktuella bakteriestammen är känslig för med-
let. 
IMMUNITET OCH PREVENTION

Genomgången infektion ger inte immunitet och 
det � nns inget tillgängligt vaccin mot gonorré. Sä-
kert sex med kondom är bästa profylax.

Övergångsepitel
i uretra

Cytokiner

Neutrofiler Pus

Pus

Gonokockerna fäster
på urinvägarnas
övergångsepitel

1 Gonokockerna
tränger in i epitelet
och ner i submukosan
inflammation startar

2 Neutrofiler vandrar
till infektionen i uretras
submukosa och börjar
fagocytera gonokockerna

3

Skadade neutrofiler och
döda gonokocker medför
varbildning (pus) i
uretraslemhinnan

4

BILD 4.20. Gonokockernas väg genom uretras slemhinna vid gonorréinfektion.

BILD 4.19. Gonokock.
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Meningokocker (Neisseria meningitidis)
(meningit, s. )
KARAKTERISTIK OCH FÖREKOMST

Meningokocker förekommer endast hos männis-
ka och kan � nnas på slemhinnorna i svalg och övre 
lu� vägar utan att orsaka sjukdom. Meningokock-
erna kan undantagsvis orsaka bakteriell meningit 
(hjärnhinnein� ammation) samt svår invasiv infek-
tion med sepsis.

Meningokocker indelas i serotyper e� er egen-
skaper i bakteriens kapsel. Serotyp B är vanligast 
i Sverige. Vissa serotyper av meningokocker kan 
orsaka mindre utbrott med � era smittade och till 
och med lokala epidemier. Sjukdomen är vanligast 
bland barn och ungdomar. Från ett internationellt 
perspektiv har Sverige dock ha�  låg frekvens av 
invasiv meningokocksjukdom.
VIRULENSFAKTORER OCH PATOGENES

Hos meningokockerna är kapseln som skyddar 
bakterien mot fagocytos en viktig virulensfaktor. 
Endast vissa serotyper av meningokocker har en 
kapsel som gör att bakterien orsakar invasiv sjuk-
dom. Bakterierna har även � mbrier med vars hjälp 

de kan fästa sig med mot slemhinnan i näsa och 
svalg och därifrån spridas via blodbanan till hjärn-
hinnorna (meningerna) och orsaka svår sepsis.

Meningokockerna har ytterligare en virulens-
faktor, nämligen ett mycket potent endotoxin (be-
stående av korta lipooligosackarider, LOS). Om 
detta toxin får spridning i blodbanan kan det or-
saka svår endotoxinchock och DIC-reaktion (dis-
seminerad intravasal koagulation) med trombo-
cytkonsumtion och blödningar i huden som följd.
SMITTVÄGAR

Meningokocker räknas som sagt till normal� oran 
i övre lu� vägarna där de kan kolonisera svalget 
utan att orsaka sjukdom. Det innebär att det kan 
� nnas relativt många friska smittbärare, särskilt 
under infektionssäsong. Smitta kan överföras en-
dogent från svalget (bild .) men även från an-
nan person via lu� buren smitta vid nära kontakt.
ANTIBIOTIKAKÄNSLIGHET

Meningokocker är i allmänhet känsliga för peni-
cillin G. I Europa har det dock rapporterats stam-
mar med nedsatt känslighet för penicillin liksom 
för cipro� oxacin.

bakterier med
kapsel och
adhesiner/pili

araknoidea

dura mater

pia mater

blodkärl

1

2

3

4

BILD 4.21. Patogenesen vid bakteriell meningit, vanligen orsakad av pneumokocker 
eller meningokocker.

Meningotropa bakteriers väg till 
infektion av meningerna (hjärn-
hinnorna)
1. Bakterierna koloniserar slemhinnor 

med hjälp av adhesiner/pili.
2. Bakterierna tränger in i blodbanan, 

vilket underlättas av bakteriens 
kapsel.

3. Bakterierna transporteras med 
blodet till subaraknoidalrummet där 
de förökas snabbt.

4. Bakterierna sprids med cerebro-
spinalvätskan, skadar meningerna 
och inducerar infl ammation 
(meningit).
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Kolonimorfologi. Man kan studera hur bakterierna 
växer på odlingsplattan. Kolonierna kan vara  släta, 
toppiga eller platta. De kan också vara slemmiga, 
torra eller glansiga och ha släta eller fransiga kan-
ter. Man kan också notera om de växer aerobt eller 
anaerobt. Koloniernas lukt kan variera och det kan 
uppkomma förändringar i agarmediet på grund 
av bakteriernas speciella enzymer.

Med särskilda typningsmetoder kan man fast-
ställa bakteriens art sedan man tagit hänsyn till 
koloniutseendet och gram färgning. Man kan då 
även använda sig av de olika bakteriernas speci-
�ka  enzymer och med masspektrometri kan man 
studera enskilda bakteriekoloniers proteinsam-
mansättning.

På de �esta bakteriologiska laboratorier används 
i dag s.k. MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser 
Desorption/Ionization – Time of Flight) för att 
artbestämma bakterier. För resistensbestämning 
används diskdi�ussionstest (se nedan). 

Bestämning av antibiotikakänslighet. När labo ra-
toriet identi�erat den bakterie som orsakat in fek-
tio nen undersöker man också bakteriens käns lig het 
för olika antibiotika, s.k. resistens be stäm ning. Det 
innebär att man studerar bakterier nas förmåga att 
motstå ett antibiotikums tillväxthämmande e�ekt. 

Bestämningen utförs enligt den s.k. disk di� us-
sions  meto den. Uppslamningen av isolerad bakte-
rie fördelas tunt och jämnt på en odlingsplatta. 
Däre�er placeras små papperslappar (diskar) in-
dränkta med antibiotika med jämna avstånd på 
plattan. Plattan placeras i värmeskåp ( °C) under 
ett dygn så att bakteriernas tillväxt gynnas. Från 
diskarna di�underar antibiotika ut i mediet och 
hämmar bakterietillväxten.

Bakterier som är resistenta mot ett antibiotikum 
kommer då att växa närmare disken än känsliga 
bakterier. Inhibitionszonen mäts; känsliga bakte-
riers zon överstiger ett visst gränsvärde (mätt i 
milli meter) medan resistenta bakteriers zon un-
derstiger detta. Gränsvärdet mellan känslig och 
resi stens varierar med bakteriearter och antibio-
tikadiskkombinationer och kan läsas av i överens-
komna tabeller. 
MIC-värdet (minsta hämmande koncentration) 

är ett mått på en bakteriestams känslighet för ett 
antibiotikum (bild .). Varje antibiotikum delas 
vanligtvis in i tre olika grader av känslighet enligt 
SIR-systemet: sensitiv, indeterminant och resistent 
(se s. ).

Metoder för virusdiagnostik
Cellkultur
Virus lever inuti celler (intracellulärt) och måste 
därför påvisas genom odling (s.k. virusisolering) 
i levande cellkultur, något som är ganska tids-
krävande. Cellerna kan ha olika ursprung och ål-
der, och de väljs för att passa de virus som ska 
isoleras. En del virus kräver en mycket speciell 
vävnad för att kunna infektera och förökas. I cell-
kulturen studeras då vilken cytopatogen (cellska-

BILD 11.2. Bakterietillväxt på odlingsplatta.

BILD 11.3. Odlingsplatta med positiv bakterieväxt 
som hämmas av antibiotika med olika effekt på 
bakterieväxten. Stor zon utan bakterieväxt markerar 
ett antibiotika med lågt MIC-värde.
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dande) e�ekt viruset even tuellt har. Odling av vi-
rus har i stort sett övergivits för rutinbruk.

Elektronmikroskopi
Med elektronmikroskopi kan man påvisa mikro-
organismer i virusstorlek och vilken familj enskil-
da virus tillhör. Undersökningen ger snabbt svar. 
Om kända antikroppar tillsätts provmaterialet kan 
även olika undergrupper av virus identi�eras. 
Denna analys kallas immunelektronmikroskopi. 
Elektronmikroskopi kräver dock arbetstid och är 
dyr.

Serologisk analys
Serologisk analys innebär att man analyserar före-
komsten av olika antikroppar i serum med immu-
nologisk teknik, t.ex. ELISA (se nedan). Antikrop-
parna kan vara speci�ka för virus, bak te rier eller 
svamp. Vid akut smitta uppträder först IgM-anti-
kroppar (bild .). I många fall är det tillräckligt 
att enbart påvisa dessa för att dia gnosti sera en ak-
tuell virussjukdom. I vissa fall är IgG-antikroppar 
dominerande och kvarstår längre. Då behövs två 
blodprover som tas med varierande tidsintervall 
(veckor/månader). Det första provet benämns 
akutprov och tas tidigt i infektions för loppet. Det 
andra provet kallas konvalescentprov och tas e�er 
visst tidsintervall. En ökning av anti kroppshalten 
i konvalescentprovet jämfört med akutprovet talar 
för att patienten var infekterad av det misstänkta 
smittämnet när akutprovet togs.

Antikropparna kan vara av IgM-typ vid en akut 
infektion (t.ex. vid CMV eller EBV infektion/mo-
nonukleos). Senare i förloppet, vanligen e�er två 
månader, sjunker koncentrationen av IgM-anti-
kropparna i blodet. I stället produceras IgG-anti-
kroppar som o�a kvarstår livslångt vid virusinfek-
tioner och innebär för vissa virustyper att man har 
immunologiskt skydd mot en ny infektion (bild 
.). Sådana antikroppar produceras även vid 
vaccina tion t.ex. mot hepatit A eller B. Vid andra 
virus infektioner, t.ex. norovirus (vinterkräksjuka), 
fungerar inte IgG-antikroppar på detta sätt. Man 
kan bli reinfekterad ganska snart e�er en tidigare 
passerad infektion. 

Virusantigen (delar av virus) kan även påvisas 
med immunologisk teknik (ELISA) genom an-

vändning av antikroppar mot speci�ka virusanti-
gener. Sådana antigen är t.ex. HbsAg eller HbeAg 
vid hepatit B (s. ) eller HCV (kärnantigen vid 
hepatit C (s. )) . 

ELISA
ELISA (enzymkopplad immunadsorberande 
analys) är den vanligaste metoden som används 
inom virusdiagnostik för att påvisa antikroppar 
mot virusantigen och förekomst av antikroppar 
mot antigen från bakterier, svamp och protozoer. 
ELISA används även för att påvisa förekomst av 
mikrobiella antigen i serum, likvor, feces, naso-
farynxsekret och infektiöst blåsmaterial. Virus-
infektioner som kan dia gnostiseras med denna 
teknik är bland annat hepatit B, HIV, hepatit A, 
rotavirus i feces, lu�vägsvirus i svalgprov och her-
pesvirus i sekret eller blåsmaterial. ELISA bygger 
på användning av enzymmärkta monoklonala 
antikroppar.

Utförande. Provmaterialet utgörs vanligen av 
serum som hälls på en mikrotiterplatta med små 
brunnar. I botten på brunnarna �nns monoklo-
nala antikroppar som kan bindas till antikroppar 
som orsakats av den misstänkta mikro orga nismen. 
De misstänkta antikropparna i serum fäster mot 
antikropparna i brunnarna. Antikroppar som inte 
fastnat sköljs bort. Däre�er tillsätts en ny enzym-
märkt monoklonal antikropp som är riktad mot 
de misstänkta antikropparna som sitter fast i bot-

BILD 11.4. ELISA-metoden.
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kelrestens slemhinna. Efter ventrikelresek-
tion fi nns också en ökad risk för gallsten.

Liknande problem, dvs. dumping, brist-
symtom och gallsten, ser man i dag efter gast-
ric bypass-kirurgi (se s. 281).

Vid resektion av en del av eller hela mag-
säcken måste mag–tarmkanalen på något sätt 
kopplas ihop för att tillåta födointag. Bild 
10.9–10.12 illustrerar de tre vanligaste resek-
tionerna (total gastrektomi, Billroth I [B I] 
och Billroth II [B II]) och hur mag–tarmka-
nalens kontinuitet återställs. B I och B II 
används framför allt vid tumörer i magsäcken, 
men utförs även vid komplikationer till ulcus-
sjukdomen. Total gastrektomi utförs uteslu-
tande vid ventrikelcancer.

Vid ulcuskomplikationer, dvs. blödning, 
perforation eller tömningshinder, riktar sig 
den kirurgiska åtgärden först och främst mot 
komplikationen och inte mot ulcussjukdomen.

Komplikationer till 
ulcussjukdomen
Blödande magsår beror på att ett blodkärl i 
väggen på duodenum eller ventrikel eroderats 
av ulcusprocessen. Om blodkärlet är litet är 
blödningen måttlig och besvären obetydliga, 
men om en större artär fräts upp kan en livs-
hotande störtblödning uppkomma. Hand-

läggningen av blödande magsår beskrivs till-
sammans med de andra gastrointestinala 
blödningarna på s. 257.

Perforerat ulcus leder till akut svår bukvärk 
och peritonitutveckling, när magsaft och 
annat maginnehåll plötsligt läcker ut i buk-
hålan. Patienten beskriver ofta en tids accen-
tuerade ulcusbesvär, men ibland kommer det 
brustna magsåret som en blixt från en klar 
himmel hos en subjektivt frisk människa. Hos 
äldre människor och hos personer som får 
kortisonbehandling kan symtombilden grum-
las och vara betydligt mer stillsam och där-
med förvillande. Diagnosen perforerat ulcus 
ställs ofta med hjälp av anamnesen och den 
kliniska bilden. Hos majoriteten av patien-
terna kan man med DT påvisa gas som läckt 
ut genom såret (se s. 230). Om ingen fri gas 
syns på DT kan man röntga ventrikel och 
duodenum med vattenlöslig kontrast om 
misstanken om ulcusperforation är stor. 

Behandlingen av perforerat ulcus är näs-
tan alltid kirurgisk. Vid operationen syr man 
ihop såret, rafi , och bukhålan sköljs ren från 
magsäcksinnehåll. I enstaka fall görs ventri-
kelresektion. Patienten får dessutom antibio-
tika. Perforerat ulcus kan i vissa utvalda fall 
behandlas konservativt med ventrikelsond, 
fasta, intravenös vätska och antibiotika. Vid 
förbättring fortsätter man med den konser-

Råd till ulcuspatienten

■ Rökning ökar risken för ulcus, försämrar ulcus-
läkningen och minskar läkemedlens effekt – 
sluta röka!

■ Salicylika och NSAID-preparat kan ge upphov 
till ulcus och försämrar läkningen – undvik dessa 
läkemedel!

■ Alkohol (speciellt starksprit) stimulerar mag-
saftproduktionen och irriterar magsäcksslem-
hinnan – avstå från alkohol!

■ Maten binder magsyra – ät på regelbundna tider!

■ Olika individer tolererar olika maträtter olika väl 
– undvik födoämnen och maträtter som du vet 
att du inte mår bra av!

■ Fiberrik kost är troligen bra för magsårspatienter 
– ät mer fi brer!

■ Om du inte blir bra av din vanliga magsårsmedi-
cin eller om symtomen är annorlunda än de 
vanliga – kontakta din läkare!
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agsäck, tolvfingertarm
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U
lcus i m

agsäck och tolvfingertarm

vativa behandlingen och vid försämring får 
man ånyo överväga operation.

Ventrikelretention vid ulcussjukdomen beror 
oftast på ett nytt ulcus i en tidigare ärrskrump-
nad pylorusregion. Tömningshindret gör att 
magsäcken dilaterar sig rejält och patienten 

beskriver ofta kräkning av matrester från fl era 
dagar gamla måltider. I dag behandlas ventri-
kelretentionen oftast med ventrikelsond och 
parenteral nutrition under några dagar samti-
digt som man ger höga doser protonpumps-
hämmare. I enstaka fall kan man behöva sätta 
ner en stent eller tillgripa kirurgi.

total gastrektomi 

B II

B I
TG
B I
B II

Bild 10.9. Bilden visar var de övre resektionslinjerna läggs 
vid de olika operationerna. Den nedre resektionslinjen är 
gemensam för alla tre operationerna.

Bild 10.11. För att förebygga refl ux av galla och pankreas-
saft till ventrikeln syr man vid B II-rekonstruktionen en 
anastomos mellan tillförande och avförande jejunum-
slynga, s.k. enteroanastomos (EA).

Bild 10.10. Rekonstruktion efter B I-resektion. Bild 10.12. Rekonstruktion efter total gastrektomi. 
 Jejunum är delad 5–10 cm nedanför duodenum och 
uppdragen till esofagus där en anastomos utförts. Duo-
denum och den korta jejunumstumpen sys till sidan av 
jejunum, 40 cm nedanför esofagusanastomos (en s.k. 
Roux-slynga).
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De maligna tumörerna i mag–tarmkanalen 
domineras helt av cancer, dvs. tumörer som 
uppstår från epitelet i slemhinnorna. I anus 
samt i esofagus ner till kardiaregionen fi nns 
skivepitel och följaktligen är analcancern, och 
i allmänhet även esofaguscancern, av typen 
skivepitelcancer. Maligna tumörer från övriga 
mag–tarmkanalen startar i körtelepitelet och 
kallas då adenokarcinom. I sällsynta fall uppstår 
maligna tumörer från lymfatiska celler eller 
från stödjevävnaderna (bindväv och musku-
latur) i mag–tarmkanalen; de kallas då lymfom 
respektive GIST-tumörer (gastrointestinala 
 stromacellstumörer). Dessa ovanliga tumörer 
kommer inte att behandlas i denna bok, inte 
heller metastaser till mag–tarmkanalen från 
maligna tumörer utanför bukhålan.

De benigna tumörerna i esofagus, ventri-
kel, duodenum och tunntarm är sällsynta och 

Cancer i matstrupe, magsäck, 
tolvfi ngertarm och tunntarm

oftast asymtomatiska. De upptäcks i regel ”en 
passant” vid utredning eller operation av 
andra tillstånd i övre delen av buken. De 
benigna tumörerna kan uppstå i slemhinnan 
(adenom) eller i stödjevävnaderna (lipom från 
fettceller eller leiomyom från tarmkanalens 
glatta muskelceller). Ibland blir dessa tumörer 
bortopererade eftersom det i förväg inte alltid 
går att defi nitivt avgöra om förändringen är 
benign eller malign. Om inga postoperativa 
komplikationer dyker upp är prognosen 
utomordentligt god.

Esofaguscancer
Skivepitelcancer i esofagus är en förhållande-
vis ovanlig tumörform i Sverige och i övriga 
västvärlden, till skillnad från vissa områden i 
Asien (t.ex. södra Kina), där esofaguscancer 
är en mycket vanlig dödsorsak. Troligen beror 
skillnaden på faktorer i kosten.

Cancer av körteltyp (adenokarcinom) 
uppträder i övergången mellan esofagus och 
ventrikel. Denna cancerform är fortfarande 
relativt ovanlig, men ökar snabbt i frekvens i 
västvärlden. Möjligen har denna tumörtyp en 
koppling till svår gastroesofageal refl ux och 
Barretts esofagus (se s. 266).

Symtom och diagnostik
Kardinalsymtomet vid esofaguscancer är dys-
fagi, dvs. sväljningssvårigheter. Till att börja 
med upplever patienten dysfagi när hon/han 
äter fast föda, senare även vid intag av dryck. 

Tabell 10.2. Nya fall av cancer i mag–tarmkanalen i 
Sverige enligt Cancerregistret (2010).

Organ Kvinnor Män Totalt

matstrupe 95 293 388

magsäck 327 512 839

tunntarm 109 174 283

tjocktarm 2 092 2 031 4 023

ändtarm 909 1 194 2 103

lever och gallvägar 420 471 891

bukspottkörtel 466 500 966

bukhinna 60 4 64
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Dysfagin beror på försvårad passage genom 
det cancerangripna partiet av esofagus och till 
slut blir det så trångt att patienten inte kan äta 
eller dricka alls. Dysfagi bör alltid leda till ut-
redning av esofagus och ventrikel med hjälp 
av endoskopi och/eller röntgen. Ventrikeln 
undersöks för att utesluta tumörer i kardiare-
gionen, som har en liknande symtombild. Vid 
endoskopin görs biopsi av alla misstänkta för-
ändringar och den mikroskopiska undersök-
ningen leder vanligtvis till korrekt diagnos. 
Ofta fi nner man vid upptäckten att cancern 
redan hunnit sprida sig till andra organ. I sena 
stadier blir patienterna gravt malnutrierade.

Behandling och prognos
Om den preoperativa utredningen visar att 
cancertumören är begränsad till esofagus bör 
kurativ, dvs. botande, behandling övervägas 
om patientens allmäntillstånd och ålder till-
låter. Möjligheterna till bot består av kirurgisk 
resektion av esofagus. Kontinuiteten av mag–
tarmkanalen kan återställas på olika sätt: ge-
nom anastomos till ventrikeln eller genom att 
ett stycke kolon interponeras (sätts emellan) 
mellan den proximala esofagusstumpen och 

ventrikeln. I många fall av både skivepitelcan-
cer och adenokarcinom föregås kirurgin av 
strålbehandling och cytostatika.

Ofta kommer patienten med esofaguscan-
cer under vård i ett så sent sjukdomsstadium 
att kurativ behandling inte längre är möjligt. 
Den symtomlindrande, palliativa, behand-
lingen inriktar sig då på att återställa svälj-
ningsförmågan. Om patienten är vital kan det 
göras med samma kirurgiska teknik som vid 
kurativa ingrepp. Under senare år har emel-
lertid mindre krävande behandlingar införts, 
då man med ”oblodiga” metoder försöker 
vidga det trånga partiet. Via endoskopi eller 
röntgen kan man dilatera förträngningen, 
vilket oftast har en relativt god – men över-
gående – effekt. Efter dilatationen försöker 
man därför hålla passagen öppen genom att 
lägga in ett rör, stent, i det sjuka området. 
Prognosen vid esofagus- och kardiacancer är 
dålig. Även efter kurativt syftande behandling 
lever bara var tionde patient efter fem år. Pal-
liativ behandling kan ge patienterna en något 
så när dräglig tillvaro upp till ett par år innan 
cancersjukdomen tar överhanden och patien-
ten dör i sin sjukdom.

Bild 10.14. Röntgenbild av 
esofagus hos en 64-årig man 
med nytillkomna sväljnings-
besvär. 
I nedre delen av esofagus 
syns en oregelbunden vägg-
förändring som står i skarp 
kontrast till den i övrigt släta 
esofagusslemhinnan. Bilden 
är typisk för en esofagus-
cancer. Till höger en över-
siktsröntgen som visar att en 
stent lagts ner i esofagus för 
att hålla undan förträng-
ningen.

Ny upplaga 
kommer

2019
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BIOMEDICIN AKUTMEDICIN PÅ GRUND- & AVANCERAD NIVÅ

FÖRFATTARE:  NILS GREFBERG (RED.)
Huvudredaktör är Nils Grefberg, doktor i medicinsk vetenskap och tidigare överläkare vid medicinkliniken,  
Centrallasarettet i Växjö.

Klinisk omvårdnad 1 och 2

Medicinboken, bok med eLabb
– orsak, symtom, diagnostik, behandling

Klinisk omvårdnad ger de teoretiska och praktiska kunskaper som  
utgör grunden för sjuksköterskans bedömningar och omvårdnadsåtgärder.

Boken tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar får för patienten. Den ger 
kunskap om hur patientens grundläggande behov bäst tillgodoses och beskriver 
sjuksköterskans ansvar och funktion i omvårdnaden. Vidare fokuseras de yrkes-
mässiga utmaningar som sjuksköterskan ställs inför i arbetet med olika patient-
grupper.

En systematisk genomgång av aktuell forskning ligger till grund för  
uppdateringen av innehållet. I varje kapitel finns aktuella sökord, en fyllig  
förteckning med referenslitteratur samt förslag på fördjupningslitteratur  
och webbplatser.

Förutom redaktörerna har sammanlagt 68 författare, huvudsakligen sjuk- 
sköterskor, bidragit med fackkunskaper och erfarenheter från sina respektive 
områden. Resultatet är ett läromedel för sjuksköterskestudenter och ett  
uppslagsverk för den verksamma sjuksköterskan i såväl hemsjukvård som 
 institutionsvård.

Medicinboken är sedan 20 år tillbaka ett svenskt standardverk inom högskole- 
utbildningar. I denna femte upplaga har revideringen gjorts i samarbete med 
lärare som är verksamma inom medellånga vårdutbildningar och sjuksköterske-
programmet.

Boken beskriver invärtes sjukdomar som all personal inom hälso- och sjuk- 
vården måste ha goda kunskaper om, bland annat hjärtinfarkt, stroke, diabetes 
och högt blodtryck. Boken har även utökats med ett kapitel om onkologi.

Teoretisk och praktisk sjukdomslära integreras, och autentiska fallbeskrivning-
ar konkretiserar mötet med patienterna. I slutet av boken förklaras medicinska 
termer och förkortningar.

Layouten är ny och boken är rikt illustrerad – nu med färgbilder.
Med boken följer eLabbet – ett webbaserat interaktivt självstudie- 
material med autentiska patientfall och kunskapsfrågor med  
direkt återkoppling.
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FÖRFATTARE: DAG-GUNNAR STUBBERUD, HALLBJØRG ALMÅS, RANDI GRØNSETH (RED.)
Dag-Gunnar Stubberud är intensivvårdssjuksköterska och har en fil.kand. i vårdvetenskap. Han är förstelektor vid  intensiv- 
vårdsutbildningen vid högskolan i Oslo. Hallbjørg Almås är sjuksköterska och lärare med lektorskompetens. Hon har också  lång 
erfarenhet som förlagsredaktör.  Randi Grønseth är sjuksköterska, har en fil.kand. i vårdvetenskap och  arbetar som förlagsre-
daktör. Grønseth har haft förlagsansvaret för revisionen. Översättning: Inger Bolinder-Palmér, Kristina Olsson,  
Katarina Falk, Christian Thurban.

Klinisk omvårdnad 1

Klinisk omvårdnad 2

Testa
bokens

eLabb på
liber.se!

Prehospital akutsjukvård

Traumatologi 

Katastrofmedicin

Boken belyser den prehospitala akut- 
sjukvården ur ett medicinskt och vård- 
vetenskapligt perspektiv. Denna nya 
upplaga är innehållsmässigt reviderad, 
dessutom har nya områden tillkommit. 
Boken tar bland annat upp den prehos- 
pitala vårdmiljön, vårdkedjan, vårdpro-
cessen, dokumentationen, prehospitala 
medicintekniken, optimala vårdnivån 
och vårdkedjan samt vårdprogrammen 
vid olika prehospitala händelser. Vård- 
programmen utgår som regel från ett 

patientfall följt av patientens och/eller 
vårdarens berättelse. Detta ligger 
sedan till grund för en medicinsk och 
vårdvetenskaplig analys av det pre- 
hospitala omhändertagandet. 

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

Boken ger en bred vägledning genom 
hela det traumatologiska omhänder-
tagandet och täcker hela behandlings-
kedjan, från de primära åtgärderna 
på olycksplatsen till och med den 
definitiva behandlingen på sjukhuset. 
Den beskriver skador och behandlingar 
inom traumakirurgins alla områden. 
Som komplement till den praktiska 

vägledningen i texten finns ett stort 
antal illustrationer i färg. Traumato-
logi är värdefull för specialister och 
yrkesverksamma, både prehospitalt 
på akutmottagningar och inom alla 
de specialiteter som är involverade i 
behandlingen av skadade. Den är en 
utmärkt kursbok för studerande inom 
ämnet.

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

behandling på sjukhus. Denna upp-
laga av Katastrofmedicin har utökats 
till innehållet och uppdaterats mot 
bakgrund av den omfattande utveck-
ling som präglat detta ämnesområde 
sedan föregående upplaga.
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Traumatologi
Sten Lennquist (red.)

FÖRFATTARE: BJÖRN-OVE SUSERUD, LARS LUNDBERG (RED.)
Redaktörer är Björn-Ove Suserud och Lars Lundberg. Författarna är forskare och 
experter inom området.

FÖRFATTARE:  STEN LENNQUIST (RED.)
Huvudförfattare och samordnare är professor Sten Lennquist, kirurg och tidigare 
klinikchef vid universitetssjukhuset i Linköping. Han är välkänd för sina insatser inom 
såväl svensk som internationell katastrofmedicin och har haft internationella under- 
visningsuppdrag för både EU, WHO och ett flertal länder i olika delar av världen. År 1991 
blev han Sveriges förste professor i katastrofmedicin.
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PSYKISK OHÄLSA OCH PSYKIATRI LEDARSKAP, TEAM & PSYKOLOGI

Föräldraskap och  
funktionsnedsättning 
– en kunskapsöversikt 
Det blir vanligare att personer med 
kognitiva eller uttalade neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar uttrycker en öns-
kan om att bli föräldrar och faktiskt också 
blir det. Att personer med den här typen 
av funktionedsättning blir föräldrar är inte 
okomplicerat. Många barn riskerar att 
påverkas negativt på kort eller lång sikt 

och en del av barnen omhändertas av samhället och tvingas 
växa upp i andra familjer än den egna. Men forskning visar att 
med rätt sorts stöd under tillräckligt lång tid klarar de flesta 
av de här föräldrarna att på ett acceptabelt sätt svara upp 
mot de krav ett föräldraskap ställer. 

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

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

Arbetsmiljö i praktiken 
– handbok för chefer
Boken hjälper dig som arbetsgivare att 
skapa en hållbar arbetsmiljö för med- 
arbetarna och fungerar också som ett 
stöd i ledarskapet. En praktisk genom-
gång av reglerna på arbetsmiljöområdet 
ger det juridiska ramverket för arbets- 
miljöarbete som främjar hälsa och  
möjliggör goda resultat. Du som arbets-
givare får hjälp att skapa och behålla en 

god arbetsmiljö utifrån lagar, regler, föreskrifter och praktiska 
exempel från verkligheten genom rättsfall.

Boken tar avstamp i arbetsmiljölagen, förklarar bland 
annat det systematiska arbetsmiljöarbetet och tar även upp 
flera av arbetsmiljöverkets föreskrifter. De viktiga ämnena 
om förbud mot och åtgärder vid diskriminering och trakas-
serier inklusive sexuella trakasserier behandlas. Dessutom 
förklarar författaren hur man som arbetsgivare bör agera 
vid uppsägning på grund av personliga skäl samt avskedande.

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

Våld i nära relationer och mäns våld 
mot kvinnor är ett komplext och utbrett 

samhällsproblem. Den här boken belyser såväl professio-
nellas som drabbade våldsutsatta 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.

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

Mobbning och kränkande 
särbehandling
– upptäcka, utreda, åtgärda
 
Vad menas egentligen med kränkande 
särbehandling? Vad gör du som chef om 
du misstänker att det har förekommit? 
Och hur ska din verksamhet överleva 
sådana situationer och bli en mer effektiv 
och mer trivsam arbetsplats? Lagen 
säger att kränkande särbehandling alltid 

måste utredas, men exakt vad ska utredas och vem ska 
sköta utredningen?

Den här boken visar på olika tänkbara orsaker till kränk-
ningar i jobbsammanhang. Med hjälp av checklistor och  
exempel från verkligheten ger boken en mängd handfasta råd 
som kan hjälpa dig som chef att hantera känsliga situationer 
när kränkande särbehandling misstänks eller konstaterats.
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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 
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FÖRFATTARE: LOUISE D'OLIWA 
Louise D'Oliwa är advokat och driver Advokatbyrån D’Oliwa. 
Louise företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare i olika 
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Ny NyNy Ny

Psykiatri  
– själ  – kropp – samhällen
Det här är en grundläggande lärobok om 
psykiatri och psykiskt lidande som speglar 
hela det brokiga och motsättningsfyllda 
psykiatrifältet. På ett unikt sätt förmedlar 
den genomgående historiska, sociala och 
kunskapsteoretiska perspektiv på ämnet. 
Boken ger en överblick över utvecklingen 
av centrala behandlingstraditioner, såväl 

den psykoanalytiska/psykodynamiska som den medicinskt 
– naturvetenskapliga och den kognitiva, och följer deras 
utlöpare och förgreningar fram till dagens revolutionerande 
hjärnforskning och den nya s.k. mentaliseringsbaserade 
terapiformen.

Chefen som coach  
– en praktisk handbok i det nya ledarskapet
Det här kan vara den viktigaste och mest 
användbara chefsboken någonsin för dig. 
Som chef finns det enorma vinster och 
möjligheter med att bli bra på att coacha 
dina medarbetare. Mest grundläggan-
de är bättre resultat. Chefer använder 
coaching för att lyckas, det är själva 
syftet med coachande samtal. Forskning 

och erfarenhet visar många positiva effekter när chefer 
coachar.

FÖRFATTARE: FINN SKÅRDERUD, SVEIN HAUGSGJERD,  
ERIK STÄNICKE
Finn Skårderud är psykiater och professor i psykiatri. Svein 
Haugsgjerd är psykiater och psykoanalytiker. 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: LENA SOBEL, SØREN HOLM
Lena Sobel är civilingenjör och certifierad coach. Sedan många år 
arbetar hon med att utveckla ledare, team och arbetsflöden. 
Søren Holm är beteendevetare och certifierad coach. Som en av 
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Relationella perspektiv på 
handledning
Relationella perspektiv på handledning 
betonar hur samspelet som uppstår  
mellan 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 understryker relationens betydelse för såväl behandling 
som handledning.

BeGreppbart – Våld
Våld kan vara lika påtagligt som en 
framrusande pansarvagn och lika flyktigt 
som ett ögonkast. Den här boken är en 
essä om hur framför allt fysiskt våld har 
uttolkats av forskare och tänkare. Fyra 
synvinklar begrundas: våld som situation, 
våld som specialitet, våld som politik och 
våld som berättelse.

BeGreppbart är en serie introduce-
rande böcker i samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett 
centralt begrepp och adderar en pusselbit till vår förståelse 
av samhället. Utforskande. Fokuserat. Dynamiskt. Greppbar 
kunskap i ett nötskal. Helt enkelt.

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: DAVID WÄSTERFORS 
David Wästerfors är docent i sociologi vid Sociologiska institutio-
nen, Lunds universitet. Han är intresserad av brott och straff, lek 
och spel, kontroll och motstånd, interaktion och institution, 
etnografi och socialpsykologi och mycket annat. Den här boken 
har han skrivit i samband med ett projekt om våldsfall i statlig 
ungdomsvård.
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UPPSATSSKRIVANDE METOD & VETENSKAPSTEORI

Forskningsprocessen 
– kvalitativa och kvantitativa perspektiv

Boken handlar om forskningsmetoder 
i kvalitativt och kvantitativt perspek-
tiv – av tradition olika ansatser men 
komplementära verktyg för den som 
vill förstå och författa vetenskapliga 
texter. Denna tredje reviderade utgåva 
har utökats med ett helt nytt kapitel 
om forskning för evidensbaserad vård, 
och har en ny layout med nyckelord lö-
pande i marginalen. Forskningsproces-
sens olika steg framställs systematiskt 
och illustreras med konkreta exempel 
från olika projekt. Arbetsmetoder och 
strategier beskrivs, liksom problem-

formulering och handledning, etiska 
aspekter, metoder för insamling, analys 
och bearbetning av data och utvär-
dering av resultat. Ett grundläggande 
statistikkapitel ingår, och i det sista 
kapitlet ges praktiska råd för själva 
skrivandet. 

Boken vänder sig i första hand till 
studenter som ska genomföra projekt-
arbeten och skriva forskningsrapporter. 
Som uppslagsbok med ett rikt register 
kan den ge svar på studenternas frågor 
oavsett var i processen de befinner sig.

Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt 
inom medicinen
Ett vetenskapligt förhållningssätt tar sin 
utgångspunkt i nyfikenhet, granskande 
och ifrågasättande, men ställer också 
krav på färdigheter, metodkunskaper 
och förståelse för den vetenskapliga 
kunskapens natur och begränsningar. 
Grunderna för ett vetenskapligt förhåll- 
ningssätt inom medicinen riktar sig till 
dig som studerar eller redan är yrkes- 
verksam inom medicin, biomedicin, 
hälsovetenskap och psykologi. Du får 
viktiga verktyg för att söka och bedöma 

vetenskaplig information, men också 
praktisk vägledning i planering av 
examensarbeten och forskningsstudier.

Boken innehåller pedagogiskt 
upplagda kapitel om vetenskapsteori, 
informationssökning, kvantitativa och 
kvalitativa metoder, studiedesign, 
forskningsprocessen i praktiken, 
grundvetenskaplig och translationell 
forskning, etik, vetenskaplig kommuni-
kation, och evidensbaserad medicin 
som bärs upp av konkreta exempel.

Medicinens språk 
Detta är en grundläggande handbok 
om språk, kommunikation och infor-
mation inom medicin- och vårdom-
rådet och ett oumbärligt hjälpmedel 
för såväl verksam som för blivande 
personal inom hälso- och sjukvård. 

Boken ger
• en systematisk genomgång av  

medicinsk terminologi med regler  
för stavning, böjning, uttal och  
ordbildning

• ett stöd när du vill hitta och använda 
rätt term, t.ex. vid dokumentation

• en orientering i läkemedelsspråk, 
förkortningar och klassificering.

Boken bidrar till att öka patientsäker-
heten genom att läsaren lär sig att 
använda ett enhetligt och korrekt 
medicinskt språk som i sin tur minskar 
riskerna för missförstånd. 

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

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

FÖRFATTARE:  MAGNUS FOGELBERG, GÖRAN PETERSSON (RED.)
Författarna har båda stor erfarenhet av språkvårdsarbete, och flertalet är medlemmar av 
Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård.

FÖRFATTARE: LOTTE RIENECKER, PETER STRAY JØRGENSEN
Författarna Lotte Rienecker och Peter Stray Jørgensen är verksamma vid Köpenhamns universitet och är båda välrenommerade 
akademiker med stor erfarenhet av att handleda uppsatsarbete. De har också omfattande forskningserfarenhet vilket gör att 
boken har en unik koppling mellan teori och empiri. Översättare: Ann Lagerhammar.

Att skriva en bra uppsats 
Att skriva en bra uppsats är med upplaga 4 på väg att bli en klassiker för stude-
rande 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 skrivprocessen –  
fungerar boken som ett utmärkt uppslagsverk.

Boken passar på alla akademiska nivåer, och med fallstudier från flera discipliner 
kan den med fördel användas inom de flesta akademiska områden för den student 
som på kandidat- eller magisternivå ska skriva uppsatser, rapporter och PM. Den 
används också av ett stort antal handledare och biblioteksanställda.

De viktigaste förändringarna i upplaga 4: 
Ett nytt kapitel om vetenskapsteori och hur man skriver vetenskapsteoretiskt 
korrekt i en uppsats. Den vetenskapsteoretiska ansatsen löper nu som en röd 
tråd genom boken och har integrerats i uppgifterna. 

Bokens kapitel om litteratur och informationssökning har ersatts med ett helt 
nyskrivet kapitel. I kapitlet om språk finns ett nytt avsnitt om risken för ”engelsk 
språksmitta” när man skriver uppsats.
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Ny  
upplaga

Studentens skrivhandbok
Här får du veta vad lärarna kan mena när 
de ber dig diskutera eller redogöra för en 
text och varför den akademiska stilen 
är som den är. Du får också veta hur du 
kan göra när du ska skriva tillsammans 
med andra och hur arbetsprocessen kan 
se ut när du skriver på egen hand. Boken 
innehåller praktiska råd när det gäller 

stilen och språket i din text, hur du refererar till källor, hur du 
granskar och redigerar det du ska lämna in och mycket mer. 
Den nya upplagan innehåller flera helt nya kapitel och pre-
senterar ett annat synsätt än tidigare upplagor. Fokus ligger 
på hur man skriver en akademisk text.

FÖRFATTARE: KRISTINA SCHÖTT, STINA HÅLLSTEN,  
BODIL MOBERG, HANS STRAND
Bokens författare har många års erfarenhet av forskning om och 
undervisning i skrivande på högskolenivå.
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Svenska skrivregler
Detta är Språkrådets rekommendationer 
för hur man skriver och utformar texter: 
stor och liten bokstav, kommatering, 
stycken och avstavning, tabeller och 
diagram etc. I denna utgåva har många 
råd utökats, preciserats och förtydligats, 
t.ex. råden om förkortning, rubriker och 
webbtexter. Fler avsnitt har lagts till, t.ex. 
utformning av minnesanteckningar och 

rapporter. Samtidigt har rekommendationerna blivit rakare, 
och tack vare ett nytt numrerat rubriksystem har det 
dessutom blivit lättare att hitta i boken.

FÖRFATTARE: SPRÅKRÅDET, OLA KARLSSON (RED.)
Språkrådet är Sveriges officiella språkvårdsorgan, en del av 
språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen. Språkrå-
det ger råd i språkfrågor och följer språkens utveckling i Sverige.

Finns som 
ebok  och 

digital bok
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METOD & VETENSKAPSTEORI

Omvårdnadsteori som  
referensram 
– i forskning och utveckling

Boken utgör en värdefull hjälp för upp-
satsskrivande sjuksköterskestudenter 
genom att bidra till förståelsen för hur 
omvårdnadsteorier kan användas som 
referensram. Bokens syfte är således 
att skildra olika sätt att utveckla och an-
vända sig av omvårdnadsteorier, inte att 

presentera omvårdnadsteorier i sig.
När studenterna väl fördjupat sig i konkreta problem rela-

terade till klinisk sjukvård har de dock upptäckt ett genuint 
behov av en omvårdnadsteoretisk grund för att nå fram till 
en djupare förståelse av vårdpraktiken.

Praktisk statistik för medicin 
och hälsa, bok med eLabb 
Bokens pedagogiska idé skiljer sig från lik-
nande läroböcker. Praktiska tillämpningar 
står i centrum: först presenteras exempel 
och praktiska problem och därefter intro-
duceras de statistiska begrepp och me-
toder som behövs för att lösa problemet. 
Stor vikt läggs vid hur man bör analysera, 
tolka och redovisa undersökningsresul-

tat. Boken är lämplig som grundläggande lärobok i statistik 
på alla grundutbildningar inom medicin, omvårdnad och 
folkhälsovetenskap. Den är en utmärkt handbok för forskare 
och andra yrkesverksamma. Inga förkunskaper i ämnet 
krävs. För den som har läst statistik tidigare ger boken en 
värdefull introduktion till de tänkesätt och principer som är 
specifika inom statistik för medicin och hälsa. Till boken hör 
det webbaserade eLabbet som fördjupar läsarens kunska-
per i praktisk statistik.

Kunskapens former
– vetenskapsteori och forskningsmetod

Hur formas kunskap inom vetenskap och 
forskning? Vilka problem finns vid kun-
skapssökandet? Här behandlas grundläg-
gande filosofiska begrepp och traditioner, 
samtidigt som metoder för ”vardaglig” 
forskning presenteras på ett lättillgängligt 
sätt. Problematiseringen utgår från såväl 

klassiska som moderna vetenskapsteoretiska och filosofiska 
perspektiv. Syftet är att behandla dessa komplexa problem 
på ett översiktligt och otekniskt sätt utan att överförenkla 
konfliktlinjer och fascinerande problemställningar. Denna 
upplaga innehåller bland annat en utvidgad diskussion om 
förståelse- och tolkningsdimensioner och ett nytt avsnitt om 
den principiella innebörden av att använda referenser.

Vetenskapsteori 
– en grundbok

Vetenskapsteori ger en grundläggan-
de presentation av ämnet, framför allt 
hur teorierna kan belysa det praktiska 
vårdarbetet och hur de kan tillämpas där. 
Med utgångspunkt från konkreta exempel 
diskuterar författaren de centrala veten-
skapsteoretiska riktningarna, bland annat 

positivism, hermeneutik, fenomenologi och kritisk teori. Han 
beskriver dessutom utförligt de mest väsentliga nyckelor-
den, dvs. kunskap, sanning, bevisföring, teori, objektivitet, 
förståelse, förklaring osv. Boken är främst tänkt som en 
grundbok i vetenskapsteori för de medicinska grundutbild-
ningarna, men den är också lämplig inom socialt arbete och 
för studier i forskningsmetodik.

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

FÖRFATTARE: JACOB BIRKLER
Jacob Birkler är fil.mag. i filosofi och psykologi och lektor vid 
Köpenhamns universitet. Översättare: Eva Björkander Mannheimer.

FÖRFATTARE: BIRGIT BIDSTRUP JÖRGENSEN,  
VIBEKE ÖSTERGAARD STEENFELDT
Birgit Bidstrup Jörgensen är sjuksköterska, SD i utbildning och 
undervisning, cand.cur., var lektor vid sjuksköterskeutbildningen 
1995–2008 och är numera förlagsredaktör vid Gads Forlag, 
avdelningen för hälsa. Vibeke Östergaard Steenfeldt är sjuksköter-
ska, SD, PD, cand.cur., lektor vid University College Sjaelland, 
sjuksköterskeutbildningen i Slagelse. Från och med december 2009 
doktorand vid institutionen för psykologi och utbildningsforskning, 
Roskilde Universitet. Översättare: Eva Björkander Mannheimer.

FÖRFATTARE:  JONAS BJÖRK
Jonas Björk, professor i epidemiologi vid Lunds universitet har 
mångårig erfarenhet av undervisning i statistik och epidemiologi på 
grund- och forskarutbildningar vid medicinska fakulteten.
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