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Titel Författare Beskrivning Ämne Temagrupp
Mim´s Medical 
microbiology and 
Immunology

Göring R, Hazel Dockrell H,  
Zuckerman M,  Chiodini P

En modern, välillustrerad lärobok, 
där mikroorganismer, värdförsvar 
och patogenetiska principer 
beskrivs. Separata avsnitt med 
infektioner uppställda efter 
organsystem. Bra alternativ som 
bas-lärobok som innehåller 
tillräckligt kunskapsdjup. 
Likvärdig med Murray, men 
uppställd på annat sätt.

Mikrobiologi IBI - Immun-Barriär-Infektion

Medical microbiology Murray P R, Pfaller M A, 
Rosenthal, K S

Modern bok med bra 
illustrationer. Grundläggande 
mikrobiologi, infektionsförsvar 
och diagnostik beskrivs. De 
viktigaste mikroorganismerna 
beskrivs uppställda efter 
arter/grupper. Bra alternativ som 
baslärobok i mikrobiologi som 
innehåller tillräckligt 
kunskapsdjup.

Mikrobiologi IBI - Immun-Barriär-Infektion

Rorsmans Dermatologi 
Venerologi

Vahlquist A, Lindberg 
M, Enerbäck C, Lundqvist 
K, Nylander E

Boken är skriven på svenska och 
används på alla svenska lärosäten 
i dermatologi och kan användas 
från kurs 2 och framåt. Den är en 
grundläggande lärobok i dermato-
venereologi som kommer att 
förbli användbar även när man är 
färdig läkare.

Dermatologi IBI - Immun-Barriär-Infektion

Dermatology. An 
illustrated Colour Text 

Gawkrodger D J, Ardern-
Jones M R 

Välillustrerad brittisk 
dermatologibok med 
ändamålsenliga beskrivningar av 
histologi, struktur och fysiologi. 
Kommer även ha relevans under 
senare kurser/terminer.

Dermatologi IBI - Immun-Barriär-Infektion

Blodets sjukdomar Gahrton G, Juliusson G Mycket lämplig som 
introduktionslitteratur inom 
hematologi. Boken är skriven av 
ett relativt stort antal specialister 
och grundforskare verksamma 
inom hematologi och 
experimentell hematologi. 
Professor Jan-Ingvar Jönsson 
som föreläser inom hematologi 
vid LiU har bidragit med ett 
övergripande kapitel om genetiska 
förändringar av hematopoetiska 
neoplasier.

Hematologi IBI - Immun-Barriär-Infektion

Hoffbrands Essential 
Heamatology

Hoffbrand A V, Steensma D 
P

Immunologi IBI - Immun-Barriär-Infektion

Cellular and Molecular 
Immunology

Abbas A K, Lichtman A H, 
Pillai S

En mycket god alternativ 
immunologibok till Janeway. 
Abbas utgår normalt från 
människans immunsystem medan 
Janeway inte sällan utgår från 
murina studier. Tillgång till all 
text och bild följer med online, 
vilket gör uppdatering lättare.

Immunologi IBI - Immun-Barriär-Infektion

Reumatologi Klareskog L, Saxne T, Rudin 
A, Rönnblom L, Enman Y

Innehållsrik och heltäckande 
lärobok i reumatologi. Den ger en 
modern bild av ämnesområdet 
och belyser flertalet reumatiska 
sjukdomar avseende etiologi och 
patogenes, klassifikation och 
diagnostik, behandling och 
uppföljning.

Immunologi IBI - Immun-Barriär-Infektion

Janeway´s Immunobiology Murphy K M, Weaver C, 
Berg L

Klassikern inom immunologi. 
Excellent framställt – klar text 
och tydliga bilder. Progress från 
början till slut. Rekommenderas. 
Boken ligger I topp som en av de 
mest sålda medicinska 
läroböckerna.

Immunologi IBI - Immun-Barriär-Infektion

The Immune system Parham P Denna lärobok baseras på 
Janeway´s Immunobiology, men 
är betydligt kortare. Liksom 
Janeway är boken bra på att 
förklara och samma bilder 
används.

Immunologi IBI - Immun-Barriär-Infektion



Klinisk immunologi Truedsson L Samlad beskrivning av 
immunologiska analyser. Kan 
användas som uppslagsbok med 
information om till exempel 
indikation, bedömning av resultat 
m.m. För varje analysområde 
finns också en fyllig bakgrund (t 
ex autoantikroppar, allergier, 
cytokiner, komplement). 
Dessutom översikter om 
immunsystemet, immunologiska 
sjukdomar, immunbrister, med 
mera. 

Immunologi IBI - Immun-Barriär-Infektion

Infektionsimmunologi Wold A, Mölne J Boken är skriven med tanke på 
läkarutbildningen/infektionskurse
n. Den första delen kan ses som 
repetition av immunologi utifrån 
konceptet "attack och försvar" dvs 
utgångspunkten är att beskriva 
hur vårt immunsystem 
skräddarsytts för att skydda oss 
mot mikroorganismer (kapitel 1-
8). Den andra delen beskriver 
viktiga immunreaktioner i 
kampen mot mikrober vid 
infektion utifrån grupperingen 
extracellulära-/intacellulära 
bakterier, virus, svampar och 
parasiter.  Immunsvaret vid 
vaccinationer behandlas i ett 
separat kapitel. Bildmaterialet är 
rikt.  
Bredvidläsningslitteratur.

Infektionsmedicin                 
Obs! Boken ersätter 
inte rekommenderad 
litteratur inom 
mikrobiologi och 
immunologi.

IBI - Immun-Barriär-Infektion

Harrison's Principles of 
Internal Medicine, 19th 
edition

Kasper D, Fauci A, Hauser 
S, Longo D, Jameson J L, 
Loscalzo J

En i princip heltäckande lärobok i 
internmedicin som används i 
många länder, ofta som 
referensverk. Textmassan kan 
delvis vara överdimensionerad 
och den kliniska handläggningen 
är inte alltid i överensstämmelse 
med svenska förhållanden.  

Gastroenterologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

CURRENT Diagnosis & 
Treatment: 
Gastroenterology, 
Hepatology, & Endoscopy, 
3rd edition

Greenberger N J, Blumberg 
R S, Burakoff R

Boken erbjuder fokuserad 
information om sjukdomar inom 
gastroenterologi och hepatologi. 
Ger en bra översikt men behöver 
kompletteras med annan 
litteratur, exempelvis de 
hänvisningar till vetenskapliga 
publikationer som ges i boken.

Gastroenterologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Pathophysiology of 
Disease: An Introduction 
to Clinical Medicine, 7th 
edition

Hammer G D, McPhee S J Förklarar pedagogiskt 
uppkomstmekanismer till 
sjukdomar och symptom. Bra 
illustrationer. 

Gastroenterologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Internmedicin (Med.) Dahlström U, Kechagias S, 
Stenke L

En klassisk svensk lärobok där 
sjukdomars 
uppkomstmekanismer, förlopp 
och medicinsk handläggning 
beskrivs. Behöver kompletteras 
med litteratur fokuserad på 
patofysiologi/morfologi.

Gastroenterologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Medicin Lindgren S, Engström-
Laurent A, Karason K, 
Tiensuu Janson E

Svensk lärobok i internmedicin. 
Liknar i mångt och mycket boken 
Internmedicin (Med.) men 
textmassan är något mindre 
omfattande och därmed mindre 
djuplodande.

Gastroenterologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Gastroenterologi och 
hepatologi

Hultcrantz R, Bergquist A, 
Lindgren S, Simrén M, Stål 
P, Suhr O B

Erbjuder något mer djuplodande 
klinisk information inom 
gastroenterologi och hepatologi 
jämfört med de svenska 
läroböckerna i internmedicin. 
Behöver kompletteras med 
litteratur fokuserad på 
patofysiologi/morfologi.

Gastroenterologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Medicinska Mag- och 
Tarmsjukdomar

Nyhlin H Lärobok i mag-och 
tarmsjukdomar som inte 
behandlar hepatologin.

Gastroenterologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Clinically Oriented 
Anatomy

KL Moore, AF Dalley & 
AMR Agur

Läroboksalternativ i anatomi. En 
modern, välillustrerad och 
funktionellt inriktad lärobok i 
anatomi som innehåller 
tillräckligt kunskapsdjup. Bra 
bilder, klassisk bok. Kliniska 
korrelationer görs kontinuerligt i 
boken. Nackdel: Den anatomiska 
nomenklaturen är i huvudsak 
engelsk.

Anatomi och histologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Gray’s Anatomy For 
Students

Drake RL Vogl AW & 
Mitchell

Läroboksalternativ i anatomi. 
Även detta en modern, 
välillustrerad och funktionellt 
inriktad lärobok i anatomi som 
innehåller tillräckligt 
kunskapsdjup och bra bilder. 
Kliniska korrelationer görs 
kontinuerligt i boken. Nackdel: 
Den anatomiska nomenklaturen 
är i huvudsak engelsk.

Anatomi och histologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism



Anatomy, An Essential 
Textbook, Latin 
Nomenclature

Gilroy AM Läroboksalternativ i anatomi. 
Koncis heltäckande modern 
lärobok i anatomi med rikliga 
illustrationer och invävda kliniska 
exempel. Möjlig nackdel: Texten 
är väldigt kortfattad och boken 
kan upplevas som ett 
”kompendium”. Fördel: Den 
anatomiska nomenklaturen är på 
latin.

Anatomi och histologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Atlas of Anatomy, Latin 
Nomenclature

Gilroy AM, MacPherson BR, 
Ross LM

Anatomiatlasalternativ. Vackert 
och pedagogisk illustrerad 
modern anatomiatlas i ett band.

Anatomi och histologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Sobotta Atlas of Human 
Anatomy: General 
anatomy and 
musculoskelatal system, 
Internal organs & Head, 
neck and neuroanatomy

Paulsen F & Waschke Anatomiatlasalternativ i tre band. 
En klassisk anatomisk atlas med 
fina och omfattande illustrationer.

Anatomi och histologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Anatomisk bildordbok Dauber W, Feneis H En kombinerad form av enklare 
atlas och lexikon i litet och 
behändigt format, med latinska 
och svenska termer. Ett utmärkt 
komplement till de större 
anatomiska läroböckerna. 
”Feneis” finns i en uppsjö av 
upplagor och språkalternativ, se 
till att den du skaffar har 
nomenklaturen på latin.

Anatomi och histologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Histology: A Text and Atlas Ross MH Klassisk bok i histologi. Boken är 
omfattande och ger en 
heltäckande genomgång av ämnet. 
Den är rikt illustrerad.

Anatomi och histologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Histology and Cell Biology: 
An Introduction to 
Pathology

Kierszenbaum & L Tres 
Mosby

Bildmaterialet är pedagogiskt och 
cellbiologiska skeende klargörs 
med illustrationer kombinerade 
med ljus och/eller elektron-
mikroskopiska bilder. Den utgör 
ett utmärkt komplement till 
Boron.

Anatomi och histologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Cellular and Molecular 
Immunology

Abbas A K En mycket god alternativ 
immunologi-bok till Janeway. 
Abbas utgår normalt från 
människans immunsystem medan 
Janeway inte sällan utgår från 
murina studier. Tillgång till all 
text och bild följer med on-line, 
vilket gör uppdatering lättare.

Inflammation GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Human Nutrition Geissler C, Powers H Lärobok om grundläggande 
nutrition (bra för termin 1 men 
bör även kunna nämnas för 
termin 4).

Nutrition GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Klinisk nutrition Ellegård L Nutrition GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Clinical Nutrition Elia M,Ljungqvist O, 
Stratton R J, Lanham-New 
S A

Nutrition GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Langman’s Medical 
Embryology 

Sadler, T W Lippincott 
Williams & Wilkins

En välillustrerad och tillräckligt 
täckande lärobok i embryologi.

Embryologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

The Developing Human: 
Clinically Oriented 
Embryology With Student 
Consult Online Access

Moore K L, Persaud T V N,  
Torchia M G

Embryologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Robbins Basic Pathology 
with Student Consult 
Online Access

Kumar et al En lärobok i allmän och 
systematisk patologi som ger en 
god täckning av 
kunskapsområdet.

Patologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Medical Physiology with 
Student Consult Online 
Access 

Boron W F,  Boulpaep E L En modern bok i medicinsk 
fysiologi som är heltäckande och 
rikt illustrerad. I denna 
uppdaterade version relaterar 
man molekylär biologi och 
cellbiologi till fysiologiska 
processer.

Fysiologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Lehninger Principles of 
Biochemistry

Nelson DL, Michael MC 
W.H. 

 En klassisk biokemilärobok, som 
täcker hela området. Den har alla 
detaljer och är naturligtvis 
omfattande, men är mycket 
välskriven och pedagogiskt 
lättillgänglig. Den kombinerar 
genomgående vad med hur det 
fungerar. Den är en klassiker för 
att den är bra. 5:e upplagan duger 
bra.

Biokemi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Biochemistry Miesfeld R L, McEvoy M M En ny, mycket bra, 
biokemilärobok som är 
lättillgänglig och inte överdrivet 
omfattande.

Biokemi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Speroff's Clinical 
Gynecologic Endocrinology 
and Infertility

Taylor, Pal, Seli Speroff's Clinical Gynecologic 
Endocrinology and Infertility 
Taylor, Pal, Seli. Gynekologisk 
endokrinologibibel för 
intresserade men innehåller 
mycket mer än bara det. Täcker 
även grundläggande biokemi, 
anatomi & embryologi. Finns även 
som e-bok.

Gynekologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 



Gynekologi Bäckström T, Kjölhede P, 
Landgren B-M

Mycket bra och heltäckande 
svensk lärobok på lämplig nivå för 
grundutbildning. Mer kliniskt 
inriktad men även översiktlig 
anatomi, embryologi, 
grundläggande 
reproduktionsendokrinologi, 
varför den är användbar även i 
detta stadiet.

Gynekologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Problemorienterad 
gynekologi och obstetrik

Bixo M, Bäckström T Bra svensk lärobok anpassad till 
den svenska läkarutbildningen. 
Kunskapstest och e-lab ingår. Mer 
kliniskt inriktad. Bra alternativ till 
”Gynekologi”. Se ovan. 

Gynekologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Endokrinologi 
(Prickserien)

Werner S. Svensk lärobok som ger en bred 
översikt av hela området med 
tonvikt på klinik. Innehåller även 
avsnitt om gynekologisk 
endokrinologi. Användbar under 
hela utbildningen. Tar inte upp 
diabetes mellitus.

Endokrinologi/Diabetes ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Oxford Handbook of 
Endocrinology and 
Diabetes

Wass J, Owen K Pocketversion som även täcker in 
diabetes mellitus.

Endokrinologi/Diabetes ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Williams Textbook of 
Endocrinology

Melmed S, Polonsky K S 
Reed Larsen P,
Kronenberg HM 

Heltäckande referensverk inom 
endokrinologi för inom både barn 
och vuxenendokrinologi.

Endokrinologi/Diabetes ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Internmedicin Dahlström U, Kechagias S, 
Stenke L

Boken ger en översikt över de 
vanligaste endokrina 
sjukdomarna och diabetes 
mellitus. Basala kunskaper 
beskrivs huvudsakligen utifrån 
kliniskt perspektiv. I kapitlet 
syrabas-balans tas hyper- och 
hyponatremi liksom hyper- och 
hypokalemi upp vilket kan 
fungera som en introduktion i 
ämnet elektrolytrubbningar. 
Anatomi, embryologi, 
patofysiologi samt 
reproduktionsorganens 
endokrinologi är bara översiktligt 
beskrivet eller saknas varför detta 
får kompletteras ifrån annan 
litteratur. 

Endokrinologi/Diabetes ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Diabetes Agardh C-D,  Berne C (red.) Boken är heltäckande inom 
diabetesområdet men måste 
kompletteras med nya mediciner 
och rön som hänt sista åren.

Greenspans Basic & 
Clinical Endocrinology

Gardner (ed) Textbok inom klinisk 
endokrinologi. 

Endokrinologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Oxford Handbook of 
Endocrinology & Diabetes

Owen (ed) Klinisk handbok som uppdateras 
2022 i en fjärde upplaga.

Endokrinologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

http://endodiab.barnlakarf
oreningen.se/vardprogram
/diabetes/ 

Här finns både 
Barnläkarföreningens och 
ISPADS riktlinjer för diabetes. 
Uppdaterade och kliniskt 
användbara riktlinjer för såväl 
diagnostik som behandling av 
diabetes och dess komplikationer 
under barn- och ungdomsåren.

Endokrinologi/Diabetes ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Onkologi Ringborg U, Dalianis T, 
Henriksson R.

Översiktsbok i onkologi på 
svenska.  Samtliga kapitel har 
reviderats och nya har tillkommit, 
t.ex infektioner och cancer, 
onkologisk omvårdnad och 
onkosexologi.

Gynonkologi/onkologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Handbok i klinisk onkologi Nilbert M Översiktshandbok i klinisk 
onkologi. Alternativ till 
prickboken. Komplettering 
behövs avseende t.ex. 
immunterapi. Utgiven 2013. 285 
sidor.

Gynonkologi/onkologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Robbins basic pathology Kumar, et al eBook. Översiktsavsnitt om 
Female genital system and Breast. 
Se även Ämne: Patologi.

Gynonkologi/onkologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Andrologi Arver S, J-E Damber J-E, 
Giwercman A

Andrologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Basics of Human 
Andrology: A Textbook

Kumar A, Sharma M Andrologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 



Urologi Damber J-E, Peeker R Boken är ett svenskt standardverk 
inom urologiområdet och syftar 
till att systematiskt täcka in hela 
specialiteten. Den inleds med en 
grundläggande presentation av 
anatomi, fysiologi samt olika 
diagnostiska modaliteter vid 
misstänkt urologisk sjukdom, 
inklusive diagnostisk och 
interventionell radiologi. Härefter 
följer kapitel som behandlar flera 
av våra stora folksjukdomar, 
såsom godartad 
prostataförstoring, inkontinens, 
njursten och infektioner i 
urinvägarna. Urologi är en tung 
cancerspecialitet vilket avspeglas i 
bokens olika kapitel om 
urologiska tumörsjukdomar. 
Boken omfattar också bland annat 
läran om mannens könsspecifika 
sjukdomar samt ett kapitel om 
barnurologi.

Andrologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Urology Wein A, Kavoussim L R Detta är en gedigen engelsk bok 
som internationellt anses vara ett 
referensverk för ämnet.  Boken 
täcker utförlig alla aspekter av 
urologi och är uppdelad I 15 delar 
som hanterar det mesta från 
cellbiologi, anatomi, fysiologi och 
patofysiologi för 
urogenitalorganen, kliniska 
urologiska undersökningar, 
funktionella störningar i 
urogenitalorganen och 
stensjukdom, urinvägsinfektioner, 
urologisk cancer, diagnostisk och 
utredningsgång, läkemedel och 
andra behandlingsmodaliteter 
inklusive urologisk kirurgi och har 
även en del om pediatrisk urologi. 
Boken rekommenderas 
framförallt till urologer, ST-läkare 
inom urologi samt andra läkare.

Andrologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Europeiska 
urologföreningen

http://uroweb.org/guidelines/ Andrologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Medical Physiology Boron WF, Boulpaep EL En modern bok i medicinsk 
fysiologi som är heltäckande och 
rikt illustrerad. I denna 
uppdaterade version relaterar 
man molekylär biologi och 
cellbiologi till fysiologiska 
processer.

Fysiologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Textbook of Medical 
Physiology

Hall JE Klassisk bok i fysiologi. Fysiologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Robbins Basic Pathology 
Perkins 2018

Kumar V, Abul K, Abbas J 
C, James A 

En lärobok i allmän och 
systematisk patologi som 
kompletterar övriga.

Patologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Professionell utveckling 
inom läkaryrket*

Andersson S.O, m fl Förutom grundliga medicinska 
kunskaper och färdigheter 
behöver läkaren utvecklas till en 
fullfjädrad professionell utövare 
av yrket. Boken beskriver viktiga 
steg i denna utveckling.

Professionell utveckling PU - Professionell utveckling (*boken förekommer i flera kurser) 

Patientsamtalet – 
Handbok i mötet mellan 
läkare och patient*

Larsen JH En lagom omfattande bok som på 
ett pedagogiskt sätt går igenom 
konsultationsprocessen och dess 
olika delar, med utgångspunkt 
från läkarrollen. 

Professionell utveckling PU - Professionell utveckling (*boken förekommer i flera kurser) 

Etikboken: etik för 
vårdande yrken*

Sandman L, Kjellström S Detta är en heltäckande etikbok 
för dig som arbetar med 
vårdande, från grundläggande 
kunskaper till fördjupning och 
reflektion. Du kommer att få ta 
del av: Beskrivningar av centrala 
etiska teorier och begrepp. Hur en 
etisk analys utförs. Konkreta fall 
från vårdens vardag. Ett 
analysinstrument för att hantera 
etiska problem. Etiska dilemman 
från olika professioners 
perspektiv.

Etik PU - Professionell utveckling (*boken förekommer i flera kurser) 



Etik – en introduktion 
Omarbetad upplaga*

Statens Medicinsk-etiska 
råd

Boken är en kortfattad 
introduktion till etiskt tänkande. 
Skriften tar upp och definierar de 
grundläggande etiska begrepp alla 
människor behöver känna till för 
att kunna förstå och delta i etiska 
dialoger. I texten framhålls att 
människosyn och människovärde 
är de bärande fundamenten. 
Skriften behandlar också etikens 
bakgrund, aktualitet, avgränsning 
och de verktyg som behövs för 
den etiska analysen.  
http://www.smer.se/etiska-
vagmarken/etik-en-introduktion-
1989-omarb-uppl-2018/

Etik PU - Professionell utveckling (*boken förekommer i flera kurser) 

Medicinska etikens ABZ* Lynöe N, Juth N Medicinska etikens ABZ tar upp 
frågor som: I vilka situationer är 
det etiskt försvarbart att avsluta 
livsuppehållande behandling? 
Vem ska bestämma om patienten 
inte själv är förmögen att göra 
det? Vet alltid läkaren vad som är 
bäst för patienten? Bör föräldrar 
få välja bort foster med vissa 
egenskaper? Vem ska få 
intensivvårdsbehandling om 
resurserna är begränsade? Har 
patienter en moralisk skyldighet 
att ställa upp i klinisk forskning 
och undervisning? Boken finns att 
ladda ner gratis på nätet.
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