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Observera att flera av titlarna även kan finnas som e-bok, se tex Läkarprogrammets ämnesguide http://guide.bibl.liu.se/lakarprogram välj ”Resurslitteratur e-böcker”

Titel Författare Beskrivning Ämne Temagrupp
Foundations of behavioral 
neuroscience

Carlson N R Rekommenderas varmt 
för inläsningen av 
hjärnans högre 
funktioner och 
etiologi/mekanismer 
bakom psykiatriska 
sjukdomar. Avhandlar 
även i viss mån 
patofysiologin bakom 
neurologiska sjukdomar 
även om det inte är 
huvudfokus.

Högre funktioner och störningar av dessa NSPR - Neuro – Sinne – Psyke - Rörelse 

Physiology of Behavior Carlson N R Som ovan men lite mer 
ingående.

Högre funktioner och störningar av dessa NSPR - Neuro – Sinne – Psyke - Rörelse 

Neuroscience Bear M F et al. Neurovetenskapsbok 
med bra kapitel om 
högre funktioner. 
Modern, välillustrerad 
och stark på molekylära 
mekanismer. Svagare 
vad gäller sjukdomar.

Högre funktioner och störningar av dessa NSPR - Neuro – Sinne – Psyke - Rörelse 

Neuroscience Purves D Neurovetenskapsbok 
med bra kapitel om 
högre funktioner. 
Modern, välillustrerad 
och med god bredd. 
Innehåller endast 
mycket lite om 
mekanismer bakom 
sjukdomar.

Högre funktioner och störningar av dessa NSPR - Neuro – Sinne – Psyke - Rörelse 

Psykiatri J Herlofson et al Bred och kliniskt 
orienterad bok med 
fokus på klinisk bild, 
diagnostik/klassifikation 
och behandling. 
Huvudsakligen 
användbar under det 
kliniska psykiatriblocket 
(K7) men exempelvis 
delen som beskriver 
psykisk status är 
användbar på K5. Boken 
är svagare på 
underliggande 
mekanismer och räcker 
där inte i djup.

Psykiatri NSPR - Neuro – Sinne – Psyke - Rörelse 

Neurologi Fagius J, Nyholm D Bred och kliniskt 
orienterad bok med 
fokus på klinisk bild, 
diagnostik och 
behandling. Svagare på 
molekylära mekanismer.

Neurologi NSPR - Neuro – Sinne – Psyke - Rörelse 

Underwood´s Pathology: 
A Clinical Approach

Cross S En modern, bildrik 
europeisk lärobok 
anpassad för PBL. Med 
sina 800 textsidor samt 
extra on-line material är 
det bra litteratur val.

Patologi NSPR - Neuro – Sinne – Psyke - Rörelse 

Robbins Basic Pathology Kumar V, Abbas A K, 
Aster J

En lärobok i allmän och 
speciell patologi som ger 
en god täckning av 
kunskapsområdet. Har 
även on-line material 
inkluderat. Principiellt 
samma omfång som 
Cross.

Patologi NSPR - Neuro – Sinne – Psyke - Rörelse 

Robbins and Cotran 
Pathologic Basis of 
Disease

Kumar V, Abbas K, Aster 
JC

Lärobok i patofysiologi, 
cell- och vävnadspatologi 
med bra illustrationer. 
Allmän och speciell 
organpatologi. Ca 1400 
sidor.

Patologi NSPR - Neuro – Sinne – Psyke - Rörelse 

Rubin´s Pathology Strayer DS, Rubin E Omfångsrik patologi bok 
(1600 sidor). Boken är 
uppdelad i mekanismer, 
patogenes av system- 
sjukdomar, och 
organpatologi. Passar för 
om man vill fördjupa sig 
i ämnesområdet.

Patologi NSPR - Neuro – Sinne – Psyke - Rörelse 



Stahl’s essential 
psychopharmacology

Stahl SM Innehållsrik och rikt 
illustrerad bok om 
psykofarmakologi. Berör 
också ofta klassifikation 
av psykiska sjukdomar 
och molekylära sjukdoms-
mekanismer. Generella 
farmakologiböcker (de 
som rekommenderas på 
andra terminer) kan 
också användas men går 
inte in på samma djup i 
den farmakologi-
relevanta patofysiologin 
vilket gör att man får 
täcka detta på annat sätt.

Psykofarmakologi NSPR - Neuro – Sinne – Psyke - Rörelse 

Smärtmedicin Vol.1: Akut 
och cancerrelaterad 
smärta (2019) 
Smärtmedicin Vol.2: 
Långvarig smärta (2020)

Werner MU, Bäckryd E En aktuell smärtlärobok i 
två volymer, den mest 
heltäckande på svenska 
någonsin. Förutom 
utförliga beskrivningar 
av olika kliniska 
smärttillstånd och dess 
behandlingar, innehåller 
båda volymerna (med 
lite olika betoning) ett 
antal bakgrundskapitel 
om bland annat 
smärtfysiologi, hur man 
gör en smärtbedömning, 
och för smärtområdet 
relevant farmakologi. 
Smärta är något som 
nästan alla kliniskt 
verksamma läkare stöter 
på regelbundet, oavsett 
specialitet.

Smärtmedicin NSPR - Neuro – Sinne – Psyke - Rörelse 

Smärtanalys – diagnos, 
smärtmekanismer, 
psykologisk och social 
bedömning (2020)

Gerdle B, Bäckryd E et. 
al

En kortfattad översikt 
över hur man bedömer 
en smärtpatients 
situation utifrån ett brett 
biopsykosocialt 
perspektiv. Gällande 
smärtbehandling i 
allmänhet och 
farmakologi i synnerhet 
måste kunskap inhämtas 
från annan litteratur. 

Smärtmedicin NSPR - Neuro – Sinne – Psyke - Rörelse 

Arbets- och miljömedicin* Edling C, Nordberg G, 
Albin M, Nordberg M

Lärobok i arbets- och 
miljömedicin 
innefattande hantering 
av arbets- och 
miljömedicinska 
ärenden i Sverige.

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

Current Occupational and 
Environmental Medicine

LaDou J, Harrison R Guide till vanliga 
arbetsskador och arbets- 
och miljömedicinska 
sjukdomar, diagnos och 
behandling, preventiva 
och avhjälpande 
åtgärder på 
arbetsplatsen och i 
omgivningsmiljön.

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

Hälsoekonomi Anell A Introduktion till 
hälsoekonomi, 
resursfördelning och 
resursutnyttjande inom 
hälso- och sjukvård, 
vårdens finansiering, 
ersättningsprinciper för 
vårdgivare, 
hälsoekonomiska 
utvärderingar.

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

Återgång i arbete: 
Processer, bedömningar, 
åtgärder*

Ekberg K, Eklund M, 
Hensing G (red)

Lärobok om 
sjukskrivning och 
återgång i arbete.

Försäkringsmedicin, arbetsförmååga och 
rehabilitering

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

Rehabiliteringsvetenskap - 
Rehabilitering till 
arbetslivet i ett 
flerdisciplinärt perspektiv

Ekholm J, Vahlne 
Westerhäll L, Bergroth 
A, Schüldt Ekholm K, 
Axelsson R

Berör sjukskrivningens 
komplexitet, 
arbetsförmåga, 
rehabilitering och 
lagstiftning. 

Försäkringsmedicin, arbetsförmååga och 
rehabilitering

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) 

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.

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

Medicinsk informatik* Petersson G, Rydmark 
M, Thurin A (red)

Boken handlar om 
kunskapsinnehållet i 
vårdens 
informationshantering – 
fundamentalt för att 
vårdens digitalisering 
ska ge bra stöd för 
kvalitets-utveckling, 
forskning, 
kunskapsbildning och 
bättre beslutsfattande 
och resursutnyttjande.

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

Grunderna för ett 
vetenskapligt 
förhållningssätt inom 
medicinen

Nyren O m.fl. Innehåller viktig 
kunskap för ett 
vetenskapligt 
förhållningssätt i 
läkaryrket.

VF - Vetenskapligt förhållningssätt

Writing for the medical 
sciences: konsten att 
skriva bra på engelska 2:a 
upplagan

Hansson E & Freccero C Ger insiktsfulla och kloka 
råd i konsten att skriva 
vetenskapligt inriktad 
litteratur både på 
svenska och engelska.

VF - Vetenskapligt förhållningssätt

Praktisk statistik för 
medicin och hälsa

Björk J Grundläggande statistik 
som kompletterad med 
internet-resurser, t ex 
http://www.statsoft.com
/textbook kan täcka 
kunskapskraven.

VF - Vetenskapligt förhållningssätt

Experimental Design for 
the Life Sciences

Ruxton G D. & Colegrave 
N

Välskriven och insiktsfull 
bok om planering och 
optimalt genomförande 
av vetenskapliga studier. 
Handlar t ex om 
försökshypoteser, 
design, confounders, 
randomisering, 
replikering, power etc.

VF - Vetenskapligt förhållningssätt

Kvalitativa metoder i 
medicinsk forskning - En 
introduktion

Malterud K En introduktion till 
kvalitativa 
forskningsmetoder riktat 
till studenter och 
forskare inom hälso- och 
sjukvård. 

VF - Vetenskapligt förhållningssätt

A practical guide to 
Biomedical research for 
the aspiring researcher

Agger P, Stephenson RS, 
Hasenkam JM

Belyser 
forskningsprocessen på 
ett övergripande plan för 
en nyfiken nybörjare, 
inklusive presentation 
och publicering 
https://link.springer.co
m/book/10.1007/978-3-
319-63582-8

VF - Vetenskapligt förhållningssätt



Tala inför folk Sauk S, Marcusson J Boken aktualiserar 
scenskräckens 
bakomliggande 
mekanismer och hur 
man med psykologiska 
verktyg bäst kan 
förbereda sig inför att 
framförande på scen. 
Vidare avhandlas 
kroppsspråkets 
betydelse, hur du ska 
behärska scenen och hur 
du kan tala så det berör. 
Boken är lättläst, med 
flera korta 
sammanfattningar och 
träffande exempel. Den 
är skriven för alla 
grundutbildningar på 
universitetsnivå.

VF - Vetenskapligt förhållningssätt

Kliniska färdigheter Lindegren S, Aspegren K 
(Red)

Beskriver olika moment 
vid klinisk 
kroppsundersökning av 
en patient och ger även 
viss teoretisk bakgrund. 
Användbar under 
patientövningarna på K5 
och även som 
referensbok senare 
under VFU-kurserna.

Medicinsk propedeutik GEN - Generalist

Evidence-Based Physical 
Diagnosis

McGee S Boken ger underlag för 
vilka slutsatser man kan 
dra av statusfynd utifrån 
ett vetenskapligt 
perspektiv. Användbar 
under K5, liksom resten 
av utbildningen och i 
klinisk praktik.

Medicinsk propedeutik GEN - Generalist


