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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
Gynekologi Bäckström T, Kjölhede P, 

Landgren B-M
Mycket bra och heltäckande svensk 
lärobok på lämplig nivå för 
grundutbildning. Kommer i en ny 
reviderad upplaga med nya kapitel 
och uppdatering under senhösten 
2021 med nya redaktörer (Torbjörn 
Bäckström, Britt-Marie Landgren, 
Preben Kjölhede).

Obstetrik och Gynekologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Öppenvårdsgynekologi Gottlieb C, von Schoultz B Öppenvårdsgynekologi är en 
lärobok som riktar sig främst till 
läkarstuderande och 
allmänmedicinare. Vanliga 
åkommor och problem belyses och 
boken tar upp aktuella 
behandlingsråd och riktlinjer som 
går att tillämpa i det dagliga 
sjukvårdsarbetet. Från 2004, så inte 
helt uppdaterad.

Obstetrik och Gynekologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Problemorienterad 
gynekologi och 
obstetrik

Bixo M, Bäckström T Ny och mycket bra svensk lärobok 
anpassad till den svenska 
läkarutbildningen. Kunskapstest 
och e-lab ingår.

Obstetrik och Gynekologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Familjeplanering: 
Preventivmetoder, 
aborter och rådgivning 

Odling V m fl. Översiktlig och lättillgänglig bok för 
grundutbildningsnivå. Inte helt 
uppdaterad avseende nya preparat 
men det som finns i boken är 
korrekt.

Obstetrik och Gynekologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Speroff's Clinical 
Gynecologic 
Endocrinology and 
Infertility

Taylor, Pal, Seli Gynekologisk endokrinologibibel 
men innehåller mycket mer än bara 
det. Täcker även grundläggande 
biokemi, anatomi & embryologi. 
Mycket användbar på alla stadier av 
utbildningen. Finns även som e-bok.

Obstetrik och Gynekologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Obstetrik Ajne, Blomberg, Carlsson Ny upplaga 2021 där majoriteten av 
kapitlen är helt omskrivna och 
uppdaterade. Mycket bra och 
heltäckande svensk lärobok. 
Relativt omfattande och innehåller 
också mycket som hör hemma på ST-
nivå. 

Obstetrik och Gynekologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Obstetrisk öppenvård 
(Liber)

Marsal K, Gennert L Obstetrisk öppenvård (Liber). Karel 
Marsal, Lars Gennert. Boken 
beskriver bland annat rådgivning, 
undersökningar och övervakning 
vid normala och komplicerade 
graviditeter, omhändertagandet av 
gravida med kronisk sjukdom samt 
handläggning av komplikationer 
under graviditet och puerperium. 
Bra och trevlig bok men inte 
heltäckande. Senaste upplagan är 
från 2011.

Obstetrik och Gynekologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Obstetrics and 
Gynecology NFOG 
textbook for medical 
students

Flertal författare Tillgänglig kostnadsfritt online:  
https://www.sundhed.dk/sundheds
faglig/opslag-og-
vaerktoejer/laereboeger/obstetrics-
gynecology/                             Ej 
heltäckande, se 
innehållsförteckning.

Obstetrik och Gynekologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Gynekologisk Onkologi Sorbe B, Frankendal B, 
Högberg T

Andra upplagan av den enda 
svenska läroboken om gynekologisk 
onkologi. Boken belyser även den 
gynekologiska radioterapins 
historia.

Obstetrik och Gynekologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

ObGyn Brännström M, Gemzell 
Danielsson K, Hagberg 
H, Landgren B-M, Marsâl 
K, Westgren M

Kortfattad handbok i fickformat. 
Fokuserar på basfakta och är tänkt 
att komplettera läroböckerna 
Obstetrik resp Gynekologi (se ovan)

Obstetrik och Gynekologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Clinical Gynecologic 
Oncology Elsevier 

DiSaia P, Creasman W, 
Mannel R, McMeekin S, 
Mutch D

Heltäckande lärobok som 
inkluderar gynekologisk cancer och 
bröstsjukdomar samt basala 
principer om behandling.

Obstetrik och Gynekologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Nationella 
vårdprogram om 
cancersjukdomar

www.cancercetrum.se (Länk) Obstetrik och Gynekologi ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Pediatrik. 2:a upplagan 
2017

Moëll C, Gustafsson J Täcker alla områden inom 
barnmedicin inkl. normal 
utveckling. 

Pediatrik ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Nelson Essentials of 
Pediatrics

Behrman RE, Kliegman RM, 
Jenson HB

Praktiskt kliniskt orienterad. Ger en 
hel del basvetenskap.

Pediatrik ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Barnmedicin, upplaga 
5, 2020.

Hanséu K, Lindberg T, 
Lagercrantz H

Boken täcker barnmedicinen och 
behandlar också akutpediatrik och 
barnkirurgiska tillstånd, 
barnortopedi i öppen vård, 
barnsjukvård i det mångkulturella 
samhället, u-lands-pediatrik och 
neuropsykiatriska tillstånd.

Pediatrik ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 

Akut pediatrik Nordgren S, Ludvigsson JF, 
Norman M

En första handbok för läkare och 
sjuksköterskor och deras arbete 
med akut sjuka barn och ungdomar. 
Boken är inriktad på de omedelbara 
åtgärder som krävs vid allvarliga 
akuta sjukdomstillstånd och 
olyckor.

Pediatrik ERL - Endokrinologi-Reproduktion-Livscykel 



Neonatalogi Lagercrantz H, Hellström-
Westas L, Norman M

Detta är den första heltäckande 
läroboken i neonatalogi. Den 
omfattar både teoretiska och 
praktiska kliniska aspekter och är 
författad av landets ledande 
neonatologer, neonatal-
sjuksköterskor och andra experter. 
Bra lärobok men innehåller en del 
som ligger utanför 
grundutbildningsnivå.

Pediatrik 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 inkl. samtalskonst PU - Professionell utveckling (*boken förekommer i flera kurser) 

Patientsamtalet – 
Handbok i mötet 
mellan läkare och 
patient*

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

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

Socialmedicin: individ, 
hälsa och samhälle*

Allebeck P, Burström B, 
Hensing G, Kristenson M

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) 

Våldsutsatta kvinnor – 
samhällets ansvar

Heimer G, Björck A, Albért U, 
Haraldsdotter Y

Lärobok som ger grundläggande 
kunskap om våld mot kvinnor och 
beskriver berörda myndigheters 
ansvar, ideella organisationers 
arbete och mediebilden av våld mot 
kvinnor.

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

Våld i nära relationer. 
Socialt arbete i 
forskning, teori och 
praktik.

Sinisalo E,  Moser Hällen L Våld i nära relationer och mäns våld 
mot kvinnor är ett komplext och 
utbrett samhällsproblem. Den här 
boken belyser såväl professionellas 
som drabbade våldsutsatta kvinnors 
berättelser. Och framför allt ger den 
verksamma inom socialtjänst, hälso- 
och sjukvårdskunskap och verktyg 
för att de på bästa sätt ska kunna 
skydda och stötta alla som drabbas.

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

Inclusion: The Politics 
of Difference in 
Medical Research. 
Chicago.  (Intro + kap 
1)

Epstein S (University of 
Chicago Press, 2007)

With Inclusion, Steven Epstein 
argues that strategies to achieve 
diversity in medical research mask 
deeper problems, ones that might 
require a different approach and 
different solutions. Finns som e-bok 
på LiU 
https://search.ebscohost.com/login.
aspx?authtype=guest&custid=s3912
378&groupid=main&direct=true&d
b=cat00115a&AN=lkp.552608&prof
ile=edskat&lang=sv

Socialmedicin 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) 

Återgång i arbete: 
Processer, 
bedömningar, 
åtgärder*

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

Lärobok om sjukskrivning och 
återgång i arbete.

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

Psykisk ohälsa, 
arbetsliv och 
sjukfrånvaro. En 
kunskapsöversikt*

Vingård E Kunskapsöversikt om arbetsvillkor 
relaterat till psykisk ohälsa och 
sjukskrivning, tillgänglig online: 
https://forte.se/app/uploads/2015/
04/psykiskohalsa-arbetsliv.pdf

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

Medical Microbiology. 
Rosenthal. 7:e 
upplagan. 2012.

Patrick R Murray, Michael A 
Pfaller, Ken S

Modern bok med bra illustrationer 
Grundläggande mikrobiologi, 
infektionsförsvar och diagnostik 
beskrivs. Bra alternativ som 
baslärobok i mikrobiologi som 
innehåller tillräckligt kunskapsdjup. 
Rekommenderad litteratur från 
termin 2.

Mikrobiologi IBI - Immun-Barriär-Infektion

Mim´s Medical 
Microbiology. 5:e 
upplagan. 2013.

Mims C, Dockrell H, Goering 
R, Roitt I, Wakelin D

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. Rekommenderad litteratur från 
termin 2.

Mikrobiologi IBI - Immun-Barriär-Infektion



Medicinsk mikrobiologi 
& Immunologi. 
Upplaga 1:3. 2015.

Brauner A, Arvidsson S, 
Blomberg J, Castor B, Falk K, 
Kärre K, Linde A, Thelestam 
M

Lärobok som omfattar en teoretisk 
och en klinisk del. Den teoretiska 
delen utgår från olika 
mikroorganismer av betydelse för 
infektion hos människa, struktur 
och virulensmekanismer beskrivs 
och illustreras. Den immunologiska 
delen beskriver det medfödda och 
adaptiva systemets olika 
komponenter och förklarar hur 
olika immundefekter ger ökad 
känslighet för infektion. Den 
klinsiska delen har en 
organrelaterad utgångspunkt där 
kliniskt relevanta mikroorganismer 
behandlas. I anslutning till 
läroboken finns webbaserade 
sammanfattningar samt 
fördjupningsinformation.

Medicinsk mikrobiologi/immunologi IBI - Immun-Barriär-Infektion

Klinisk immunologi. 
(red.) 1:a upplagan. 
2012

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.

Medicinsk mikrobiologi/immunologi IBI - Immun-Barriär-Infektion

Infektionsmedicin- 
kliniska situationer. 
(red.) Andra upplagan. 
2022.

Vid köp av bok blir 
individuell länk till E-
bok tillgänglig (tillgång 
i 3 år) .

Christensson B Denna lärobok i infektionsmedicin 
inleds i varje kapitel med en 
autentisk klinisk situation i form av 
en fallbeskrivning. På detta sätt 
speglar boken den kliniska 
verkligheten på ett tydligt sätt. 
Bokens uppbyggnad är tänkt att 
utmana den egna förståelsen och 
det differentialdiagnostiska 
tänkandet. Man tränas i att tolka 
anamnes/status/diagnostiska test 
och formulera sannolik diagnos. Det 
aktuella kunskapsläget speglas väl i 
de typiska infektionsdiagnoser som 
man "landar i". I den fortsatta 
fördjupningen läggs stor vikt vid 
patogenesen bakom tillståndet för 
att fördjupa den teoretiska 
förståelsen. 
Denna andra upplaga är uppdaterad 
i samtliga kapitel med tillägg av 5 
nya fall/kapitel som bland annat 
berör Covid-19 och infektioner på 
IVA.
Rekommenderas som baslitteratur.

Infektionsmedicin IBI - Immun-Barriär-Infektion

Infektionsmedicin - 
epidemiologi, klinik, 
terapi. (red). 6:e 
upplagan. 2014.

Iwarson S Täcker hela infektionsmedicinen 
inklusive tropikmedicin och ger 
tillräckligt djup kunskap för 
läkarstuderande och AT/ST-läkare 
med undantag för 
antibiotikakapitlet. 
Rekommenderas som alternativ 
baslitteratur. 

Infektionsmedicin IBI - Immun-Barriär-Infektion

Sepsis på akuten & IVA 
- Diagnostik och 
Antibiotikaterapi. 2017

Hanberger H, Berg S, Bennet 
R, Eliasson E, Eriksson M, 
Giske C, Gårdlund B, 
Hammarskjöld F, Hanberger 
H, Hedlund J, Ljungman P, 
Nilsson L E, Petersson J, 
Samuelsson A, Sjölin J

Utdelas gratis till läkarstuderande 
på Medicinska fakulteten. Boken 
innehåller råd om handläggningen 
av sepsis och svåra infektioner. 
Boken inkluderar en översikt av 
Antibiotika och dess 
användningsområden i Sverige. 
Rekommenderas som 
bredvidläsningslitteratur på 
läkarprogrammet. Se även 
nätversionen av boken 
http://viewer.zmags.com/publicatio
n/35db13e3#/35db13e3/1 

Infektionsmedicin IBI - Immun-Barriär-Infektion

Infektionsimmunologi Wold A, Mölne J Boken är skriven med tanke på 
läkarutbildningen/infektionskursen. 
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 

Infektionsmedicin/immunologi IBI - Immun-Barriär-Infektion

Mandell, Douglas and 
Bennett’s Principles 
and Practice of 
Infectious Diseases. 9:e 
upplagan. 2019.

Mandell G L, Bennett J E, 
Dolin R

Vol 1 och 2 Infektionsmedicinens 
”Bibel”.Belyser alla viktiga aspekter 
på vanliga och ovanliga 
infektionssjukdomar. Bra som 
uppslagsbok avseende särskilt 
patogenes och diagnostik av 
komplicerade infektionssjukdomar. 

Infektionsmedicin IBI - Immun-Barriär-Infektion

Rorsmans Dermatologi 
Venerologi. 
Studentlitteratur. 10e 
upplagan, 2022*

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

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

Dermatologi IBI - Immun-Barriär-Infektion



Reumatologi. 
Studentlitteratur. 3e 
upplagan, 2017.

Klareskog, Saxne, Rudin, 
Rönnblom, Enman. 
Studentlitteratur. 3e 
upplagan, 2017.

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.

Reumatologi IBI - Immun-Barriär-Infektion


