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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
Socialmedicin* Allebeck, Burström, 

Hensing & Kristenson
Denna lärobok samlar det breda 
forskningsfältet kring social ojämlikhet i 
hälsa och förklarar dess teorier, begrepp 
och metoder. Boken tar upp dagsaktuella 
frågor om hälsans sociala villkor och ger 
förslag på möjliga åtgärder för att minska 
ojämlikhet i hälsa utifrån de sociala 
bestämningsfaktorerna för hälsa.

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

Den orättvisa hälsan* Rostila & Toivanen 
(red.)

Lärobok som beskriver hälsoutveckling 
och sjukdomspanoramat i Sverige, 
bestämningsfaktorer för hälsa och 
sjukdom, hälso- och sjukvårdens 
organisation, begrepp, värdegrund, samt 
grundläggande juridik kring sekretess.

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

Jämlik vård: 
normalmedvetna 
perspektiv

Dahlborg-Lyckhage, 
Lyckhage & Tengling 
(red.)

I boken problematiseras ojämlik vård 
genom att diskutera olika begränsande 
sociala normer i vårdsammanhang.

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

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

Motiverande samtal i 
hälsa- och sjukvård*

Rollnick, Miller, Butler Boken beskriver arbetsmetoden 
Motiverande samtal (Motivational 
Interviewing, MI)

Professionell utveckling inklusive samtalskonst 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) 

Lungmedicin Sandström T, Eklund A Rymmer stora sjukdomsgrupper som 
astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom 
och lungcancer, men även en rad 
viktiga, men mindre välkända tillstånd 
som sarkoidos och 
lungparenkymsjukdomar. I boken 
förmedlar flera av landets främsta 
experter patogenes, kliniska 
symtom, förslag till utredningsgång och 
behandling vid olika sjukdomar i 
lungorna på ett lättillgängligt sätt.

Lungsjukdomar CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Lungfysiologi och 
diagnostik vid 
lungsjukdom

Bäcklund L, 
Hedenstierna G, 
Hedenström H

Boken beskriver lungornas funktion hos 
den friska individen och patofysiologin 
vid olika lungsjukdomar samt diskuterar 
metoder för funktionsdiagnostik, 
lungdiagnostik och utredningar av olika 
lungsjukdomar.

Lungsjukdomar CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

KOL, kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom

Larsson K Kunskapen om de inflammatoriska 
mekanismer som styr KOL har ökat och 
förståelsen för uppkomst och utveckling 
av sjukdomen har blivit större och KOL 
uppfattas mer och mer som en 
systemsjukdom. Boken ger även utförlig 
information om de inflammatoriska 
processerna vid KOL och om de 
diagnostiska över-väganden som måste 
beaktas. KOL samvarierar med ett stort 
antal andra sjukdomstillstånd vilket 
belyses i flera kapitel. Vidare ges en bred 
översikt av de terapeutiska överväganden 
som man ska ta hänsyn till vid 
behandling av denna mångfacetterade 
sjukdom.

Lungsjukdomar CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Harrison's principles of 
internal medicine

Kasper D, Harrison T 
R, Fauci A, Hauser S 
L, Braunwald E

Ett klassiskt referensverk inom 
internmedicinen. Dock anpassad för 
amerikanska förhållanden. Går på djupet 
vad gäller patofysiologiska aspekter. Den 
ständigt uppdaterade webbversionen 
finns tillgänglig via Medicinska 
bibliotekets hemsida. 

Hjärtsjukdomar CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar



Internmedicin Dahlström U, Kechagias 
S, Stenke L

Bred bok i allmän internmedicin som ger 
en bra översikt om det internmedicinska 
sjukdomspanoramat. Bra anpassad för 
svenska kliniska förhållanden men 
begränsad vad gäller patofysiologiska 
resonemang. 

Internmedicin CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Kumar & Clark's clinical 
medicine

Clark M L, Kumar P Kliniskt inriktad internmedicinsk bok 
som är utmärkt som översiktlitteratur 
men som behöver kompletteras med 
företrädesvis teoretisk sjukdomslära.  Bra 
översikter över sjukdomar och deras 
behandling. Utmärkta tabeller ang. 
differentialdiagnostiska överväganden. 
Ger också en översiktlig patofysiologisk 
inblick. 

Internmedicin CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Klinisk Fysiologi med 
nuklearmedicin och 
klinisk neurofysiologi

Jonson B, Wollmer P Beskriver hur fysiologiska kunskaper och 
metoder används för att ställa diagnos, 
fastställa graden av sjukdom och följa 
effekten av en given behandling. Boken är 
användbar även under senare terminer.

Hjärtsjukdomar CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Kardiovaskulär Medicin Dahlström U, Nyström 
F, Jonasson L

Hjärtsjukdomar. Venös tromboembolism CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Klinisk EKG-diagnostik Jern, S Grundläggande och gedigen lärobok i 
EKG med avledningspresentation enligt 
svensk sjukvårds-standard. Det 
interaktiva programmet "Träna EKG-
diagnostik" medföljer. Boken är 
användbar under hela läkarutbildningen 
samt under AT och ST.

Klinisk fysiologi CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Davidson's principles and 
practice of medicine

Ralston S H Bred internmedicinsk bok där varje 
kapitel inleds med en normalfysiologi, 
viktiga statusfynd och de viktigaste 
undersökningsmetoderna. Många 
faktarutor, tabeller och även 
patofysiologiska figurer. Bokens första del 
tar bl a upp viktiga allmänna 
akutmedicinska principer. 

Internmedicin CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Blodets sjukdomar: 
lärobok i hematologi 
Studentlitteratur ISBN
978914406924

Gahrton G och 
Juliusson G

Hematologi CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Njurmedicin Upplaga 5 
Liber ISBN: 
9789147130573

Aurell M, Samuelsson 
O, Guron G, Saaed A

Boken är indelad i fyra avdelningar som 
behandlar njurarnas anatomi, funktion 
och diagnostik, njurens sjukdomar, 
utredning och behandling av akut och 
kronisk njursvikt, samt översikter av 
njurarnas roll i generella 
sjukdomstillstånd som högt blodtryck och 
hjärtsjukdom.

Njursjukdomar CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Oxford Desk Reference 
Nephrology, 2:a utgåvan, 
Oxford University Press 
2021

Barratt J Detta är en gedigen engelsk bok som 
utförligt hanterar njursjukdomar från ett 
kliniskt perspektiv. I den första delen av 
boken berörs hur patienter med 
njursjukdomar ska bedömas och 
undersökas samt diskuterar tecken, 
symptom, utvärdering av njurfunktion 
och andra kliniska undersökningar. 
Följande delar av boken diskuterar de 
orsaker som finns till njursjukdomar och 
inkluderar definitioner, epidemiologi, 
etiologi, symptom undersökningar, 
behandling och prognos. Boken baseras 
på riktlinjer och rekommendationer i 
evidens-baserad litteratur från nationella 
och internationella organisationer. Verket 
ter sig praktiskt orienterad med focus på 
kliniskt viktiga aspekter av 
njursjukdomar och tillhörande 
rekommendationer och är disponerad för 
att man fort och smidigt ska finna 
information.

Njursjukdomar CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Endokrinologi Werner S Svensk lärobok som ger en bred översikt 
av hela området med tonvikt på klinik. 
Användbar under flera terminer. 

Endokrinologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Williams Textbook of 
endocrinology

Melmet S, Polonski S, 
Reed Larsen P, 
Kronenberg HM

Heltäckande referensverk inom 
endokrinologi inom både barn- och 
vuxenendokrinologi.

Endokrinologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

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 

Diabetes Mona Landin-Olsson 
(ed)

Svensk bok som täcker både typ1 och typ 
2 diabetes.

Endokrinologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 



Klinisk patologi Seidal T Detta är en lärobok på svenska som 
beskriver metoder och provhantering 
inom klinisk patologisk diagnostik. Den 
kan vara till hjälp för de läkarstudenter 
som kommer i kontakt med klinisk 
patologi, t ex vid VFU placering inom 
patologi på K6, och som behöver få 
definitioner och begrepp klargjorda på 
svenska. Den kan inte ersätta de engelsk 
språkliga textböckerna som i övrigt 
rekommenderas. Boken är utgiven 2005 
men är huvudsak fortfarande aktuell.

Patologi GEN - Generalist

Underwood´s Pathology: 
A Clinical Approach

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

Patologi GEN - Generalist

Color Atlas of 
Pathophysiology

Silbernagl S, Lang F En modern och mycket användbar 
fickatlas där man ständigt har möjligt lära 
in och repetera patofysiologi vid många 
moment i läkarutbildningen. Passar för 
K3-K11.

Patologi GEN - Generalist

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 online- 
material inkluderat. Principiellt samma 
omfång som Cross.

Patologi GEN - Generalist

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 GEN - Generalist

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

Patologi GEN - Generalist

Pharmacology Rang, Dale, Ritter, More Denna lärobok har en struktur som 
passar medicinstudier. De första kapitlen 
i boken behandlar allmänna principer 
inom farmakologin men större delen av 
boken behandlar sjukdomsområden 
(hjärta, cancer, neuro etc) som 
återkommer under olika teman under 
hela utbildningen.

Farmakologi GEN - Generalist

Basic and clinical 
pharmacology

Katzung, Trevor, 
Masters

Farmakologi GEN - Generalist

Pharmacology, An 
illustrated review

Simmons En lärobok med focus på rikligt 
bildmaterial i syfte att grafiskt kunna 
illustrera komplexa farmakologiska 
fenomen för lättare förståelse. Samtidigt 
finns vid dessa över 100-talet bilder och 
tabeller hänvisningar till relaterade 
koncept i andra basala 
vetenskapsområden och kopplingar till 
kliniska konsekvenser. Därtill 
förekommer ca 200 frågeställningar som 
exempel på sådant som en student kan 
förväntas kunna svara på inom ämnet 
allmän farmakologi.

Farmakologi GEN - Generalist

Clinical Pharmacology Laurence, Bennett En mer renodlad klinisk farmakologisk 
lärobok utan fokus på basala 
farmakologiska principer, men istället på 
klinisk applikation av ämnet och på 
farmakoterapeutiska principer för olika 
sjukdomar.

Farmakologi GEN - Generalist

McWhinney's textbook of 
family medicine 

Freeman, Thomas 
(editor) 

Allmänmedicin GEN - Generalist

Allmänmedicin 
Studentlitteratur 2015

Hunskår (red), Hovelius Betoning i denna bok ligger på att 
beskriva symtom och sjukdomar som är 
relevanta för allmänläkare och att visa 
hur allmänmedicinskt arbete går till i 
praktiken. Generella allmänmedicinska 
teman tas upp, som det kliniska samtalet, 
allmänmedicinens arbetssätt och 
metoder, den diagnostiska processen, 
gränser för kliniska kunskaper, 
prioriteringar, genusaspekter och etiska 
överväganden. Boken är skriven efter en 
norsk förlaga, genomgripande bearbetad 
efter svenska förhållanden med även helt 
nyskrivna kapitel i 2015 års upplaga. 

Allmänmedicin GEN - Generalist

Laurells Klinisk kemi i 
praktisk medicin

Nilsson-Ehle P, 
Berggren-Söderlund M, 
Theodorsson E

Klinisk Kemi i praktisk medicin ger en 
välgrundad genomgång av klinisk kemi 
utifrån ett svenskt perspektiv. Den utgör 
emellertid inte rekommenderad 
kurslitteratur avseende specifik 
diagnostik och behandling av olika 
sjukdomar, inte heller för målvärden för 
olika riskfaktorer.

Klinisk kemi GEN - Generalist

Genetiska sjukdomar Nordenskjöld M Bra översikt över genetikens grunder och 
beskrivning av de vanligaste ärftliga 
sjukdomarna och dess bakomliggande 
genetiska orsaker.

Klinisk genetik GEN - Generalist

Geriatrik Dehlin O & Rundgren Å Belyser de vanligaste geriatriska 
problemen (t ex läkemedelsbehandling, 
multisjuklighet, funktionsbedömning, 
allmän avtackling, körkortsfrågor, 

Geriatrik & palliativ medicin GEN - Generalist

Palliativ medicin och vård Strang P & Beck-Friis B Översikt i palliativ medicin. I den fjärde 
upplagan finns förutom omarbetning av 
tidigare kapitel också helt nya kapitel, t ex 
om palliativ sedering och akuta 
komplikationer hos cancerpatienter i 
palliativ vård.

Geriatrik & palliativ medicin GEN - Generalist

Radiology at a glance 
(2018, e-bok)

Chowdhury R En bra bok för studenter att lära på egen 
tid. Summerar allt på en basal nivå på ca 
160s. Denna bok täcker alla modaliteter 
ganska bra på studentnivå.

Radiologi GEN - Generalist



Diagnostic imaging Rockall A G Ganska kortfattad bok men med brett 
innehåll på ca 500s, täckande 
modaliteter, undersökningsmetoder, 
grundläggande undersökningsstrategier 
och -fynd.

Radiologi GEN - Generalist

Imaging for students Lisle D A Kompakt text på 280s med översiktlig 
genomgång av teknik och metodik. Bred, 
kortfattad täckning av organsystem och 
sjukdomstecken/undersökningsfynd.

Radiologi GEN - Generalist

Learning Radiology: 
Recognizing the Basics

Herring W Täcker mycket radiologi. Finns även som 
hemsida Innehållet brett. Mycket är 
inriktat på praktiskt användbar kunskap, 
men även viss fördjupning.

Radiologi GEN - Generalist


