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Titel Författare Beskrivning Ämne Temagrupp
Återgång i arbete: Processer, 
bedömningar, åtgärder*

Ekberg K, Eklund M, 
Hensing G (red).

Lärobok om sjukskrivning och återgång i arbete. Försäkringsmedicin, arbetsförmåga 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 m fl

Boken går igenom olika verksamhetsområden som 
handhar rehabilitering med inriktning på ansvar och 
skyldigheter. Även sjukskrivningens komplexitet, 
principerna bakom rehabilitering, individperspektivet 
med den försäkrades rättigheter och ansvar i en 
rehabiliteringssituation, rätten till ersättning med fokus 
på rekvisiten sjukdom och arbetsoförmåga gås igenom. 

Försäkringsmedicin, arbetsförmåga och rehabilitering 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) 

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) 

Professionell utveckling inom 
läkaryrket*

Andersson SO 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) 

Kvalitetsarbete för bättre och 
säkrare vård*

Boström A-M, 
Nordström G, Wilde-
Larsson, B (red.)

Boken innehåller forskningsbaserad kunskap om olika 
betydelsefulla aspekter av kvalitetsarbete och 
patientsäkerhet. Förutom en teoretisk genomgång av 
begreppen så tar boken upp handfasta tips på hur 
förbättringsarbete kan genomföras.

Hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete 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) 

Human Nutrition Redaktörer: Geissler C 
& Powers Elsevier H, 
Livingstone C

Bra modern lärobok avseende grundläggande 
nutritionsprinciper.

Nutrition GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

MED. Internmedicin Dahlström, Kechagias 
och Stenke

Nyligen uppdaterad bred bok i allmän internmedicin 
som ger en bra översikt om det internmedicinska 
sjukdomspanoramat. Bra anpassad för svenska kliniska 
förhållanden.

Medicin GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Kumar and Clark´s Clinical 
Medicine

Kumar P, Clark M, 
Saunders W B Co

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.

Medicin GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Harrisson´s principles of 
Internal Medicine

Kasper et al, Mc Graw-
Hill, Harrison T.R. 

Ett klassiskt referensverk inom internmedicinen. Dock 
anpassad för amerikanska förhållanden. Går på djupet 
vad gäller patofysiologiska aspekter.

Medicin GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Medicin Lindgren et al. Omfattar internmedicinsk kunskap som rör diagnostik 
samt principer för behandling och uppföljning. Tar upp 
patofysiologiska aspekter.

Medicin GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Gastroenterologi och hepatologi Hultcrantz Rolf et al Lärobok på svenska som omfattar hela gastroenterologin 
inkluderande leversjukdomar. Boken är heltäckande och 
anpassad efter svenska förhållanden.

Gastroenterologi & hepatologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Gastroenterologi och hepatologi Nyhlin, Lindberg Ganska översiktlig lärobok i gastroenterologi och 
hepatologi.

Gastroenterologi & hepatologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Kirurgi Olle Ljungqvist m fl Nyligen uppdaterad. Heltäckande om svensk 
allmänkirurgisk teori och praktik på grundläggande nivå. 
Vilken av de två standardverken om kirurgi på svenska 
man väljer är främst en fråga om tycke och smak.

Kirurgi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

KIR. Kirurgi Hamberger Heltäckande om svensk allmänkirurgisk teori och praktik 
på grundläggande nivå.

Kirurgi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Akut kirurgi Hansson L-E m fl Utmärkt lättläst bok som ger grundläggande kunskaper 
anpassade till svenska förhållande i akuta kirurgiska 
sjukdomar samt trauma. Börjar bli lite till åren (upplaga 
2014).

Kirurgi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Essential Surgery Quick, Reed, et al Är i kombination med Akut kirurgi väl täckande för 
behoven vad gäller grund-utbildningen i kirurgi. 
Heltäckande om engelsk allmän kirurgisk teori och 
praktik som väl ansluter till svensk tradition.

Kirurgi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Sabiston's Textbook of Surgery Townsend et al. Standardverk för blivande kirurger. Heltäckande och 
delvis på en nivå över vad som förväntas på 
grundutbildningen.

Kirurgi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Zollinger's Atlas of Surgical 
Operations

Zollinger R. Standardverk som referenslitteratur för kirurgiska 
operationer, rikt illustrerad.

Kirurgi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

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 GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism

Att lyckas med läkemedel Böttiger, Lindh, 
Eliasson

Den första svenska läroboken i klinisk farmakologi med 
sikte på läkarstudenter. Boken tar upp ett helhetsgrepp 
på hela läkemedelsprocessen; hur man värderar, väljer, 
doserar, följer upp och sätter ut läkemedel.

Klinisk farmakologi GNM - Gastro – Nutrition - Metabolism



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.

Urologi CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Urology Wein A, Kavoussi 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. 

Urologi 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. 
Boken tar upp patofysiologiska aspekter. 
Rekommenderas även på andra terminer.

Hematologi CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Hoffbrand's Essential 
Haematology

Hoffbrand V, Moss 
Paul AH

En mycket välskriven och gedigen hematologibok 
innehållande aktuell kunskap om patogenes, klinik, 
behandling av blod-och benmärgssjukdomar. 
Pedagogiskt upplägg och illustrativa bilder för bättre 
förståelse. Skriven på engelska.

Hematologi CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Blodets sjukdomar: lärobok i 
hematologi

Gahrton G, Juliusson G Gedigen hematologilärobok på svenska. Boken innehåller 
en beskrivning av de allra senaste landvinningarna inom 
diagnostik, prognostik och nya behandlingsmetoder. 
Molekylär diagnostik har nu blivit vardag. Många nya 
läkemedel har utvecklats under de senaste åren, nya 
cellterapier har tillkommit och genterapi har blivit en 
möjlighet.

Hematologi CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Kirurgi, INBUNDEN Svenska, 
2021-01-19

Jeppsson B, Ljungqvist 
O, Naredi P, Sund M

Boken ger en nödvändig kunskapsplattform för kliniskt 
verksamma kirurger. Till detta kommer ett stort antal 
kapitel med klinisk inriktning inklusive handläggning av 
akuta fall inom barn-, neuro- och thoraxkirurgi. Bokens 
primära mål är att motsvara kursplanen för kirurgi inom 
läkarprogrammen.

Kärlkirurgi CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Kirurgi Hamberger, Haglund Innehåll som är anpassat till de svenska kursmålen i 
kirurgi.  Det är ett värdefullt referensverk för läkare och 
annan vårdpersonal som kommer i kontakt med 
patienter med kirurgiska sjukdomar. Boken ger 
dessutom lämplig information kring anatomi för ämnet.

Kärlkirurgi CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Akut kärlkirurgi Wahlberg E En praktisk handbok vid handläggandet av olika typer av 
akuta kärlfall. Först ges en allmän orientering om 
förekomst och patofysiologi för tillståndet, sedan följer 
synpunkter på den undersökning och diagnostik som 
krävs för att ta hand om patienten. Huvuddelen i varje 
kapitel täcker den initiala behandlingen. Boken anses 
vara fördjupningslitteratur och vänder sig till 
vårdpersonal som behandlar och vårdar kärlskador och 
akuta kärlsjukdomar.

Kärlkirurgi CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Vård och behandling vid 
kärlsjukdomar

Kumlien C, Gottsäter A, 
Lindblad B

Denna bok har som utgångspunkt att belysa 
helhetsperspektivet vid kärlsjukdomar såsom 
aterosklerosutveckling, medicinsk, kärlkirurgisk och 
endovaskulär vård och behandling, men även 
hälsopedagogisk kompetens och goda kunskaper om 
sekundär prevention. Bokens tyngdpunkt ligger på det 
praktiska omhändertagandet av patienten med 
diskussioner kring handläggning, utredning, 
diagnostik, behandling, primär- och sekundärprevention 
samt specifika omvårdnadsåtgärder. Boken anses vara 
fördjupningslitteratur och vänder sig till läkare och 
sjuksköterskor under specialisering inom kärlsjukdomar.

Kärlkirurgi CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Anestesi Lindahl, Winsö och 
Åkeson

Boken belyser fysikaliska, fysiologiska, farmakologiska, 
medicintekniska, psykologiska, etiska, 
omvårdnadsmässiga, organisatoriska och medikolegala 
aspekter på modern anestesiologisk handläggning i en 
krävande klinisk vardag. Konsekvent strukturerade 
textavsnitt i genomtänkt samspel med klargörande 
illustrationer, faktarutor och fallbeskrivningar speglar 
relevanta delar av specialiteten och ämnesområdet med 
patienten i centrum. Boken vänder sig i första hand till 
studerande på läkarprogrammet samt till blivande 
specialistläkare och specialistsjuksköterskor i 
anestesiologi och intensivvård.

Anestesi och intensivvård CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Intensivvård Rubertsson och 
Larsson 

Uppbyggnad med inledande kapitel om basala 
mekanismer följt av kapitel som tar upp modern 
diagnostik och behandling av akut intensivvårdskrävande 
organsvikt. Boken blandar konkreta råd vid specifika 
sjukdomstillstånd med beskrivningar av bakomliggande 
patofysiologi och kan därför användas både "bedside" 
och som en informationskälla om modern 
intensivvård. Boken riktar sig till läkare och 
sjuksköterskor under utbildning i intensivvård, men kan 
med fördel också användas under grundutbildningen.

Anestesi och intensivvård CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

Stoelting's Handbook of 
Pharmacology and Physiology in 
Anesthetic Practice

Stoelting RK Detta är en kompakt och fokuserad bok för farmakologi 
och fysiologi inom anestesi och perioperativ 
handläggning. Inkluderar förutom farmakodynamik även 
interaktioner för etablerade anestesiologiska läkemedel 
samt djupgående organiserad information inom ämnet.

Anestesi och intensivvård CREN - Cirkulation – Respiration – Erytron – Njurar

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

Onkologi GEN - Generalist

Cellular and Molecular 
Immunology*

Abbas A, Lichtman A, 
Pillai S

Uppdaterat kapitel om Tumörimmunologi och cancer 
immunoterapi.

Onkologi GEN - Generalist

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

Onkologi GEN - Generalist

The biology of cancer* Weinberg RA Fördjupningslitteratur för den som vill läsa mer om de 
molekylära grunderna för tumörutveckling och 
cancerbiologi.

Onkologi GEN - Generalist

Principles & Practice of 
Oncology*

De Vita, Hellman, 
Rosenberg

Klassiker. Fördjupningslitteratur som omfattar allt från 
grundläggande molekylärbiologi till praktisk onkologi.

Onkologi GEN - Generalist



Strålbehandling
Degerfält, Moegelin, 
Sharp

Ger en introduktion till området men inget djup. 
Belyser strålbehandlingsprocessens olika delar.

Onkologi GEN - Generalist

Psykosocial cancervård Carlsson M Fördjupningslitteratur för den som vill läsa mer om 
psykosocial onkologi.

Onkologi GEN - Generalist

ORTO Lindgren U, Svensson 
O

NSPR - Neuro – Sinne – Psyke - Rörelse 

Ortopedi Linden B, Hagstedt B, 
Mohammad K

NSPR - Neuro – Sinne – Psyke - Rörelse 

Essential Orthopaedics and 
Trauma

Dandy DJ, Edwards DJ NSPR - Neuro – Sinne – Psyke - Rörelse 


