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För IPL2 hänvisas till kursrummet för IPL – förbättringskunskap

Titel Författare Beskrivning Ämne Temagrupp
Tintinalli's Emergency 
Medicine Manual, 
Eighth 
Edition (Engelska) 
Pocketbok – Illustrerad, 
18 September 2017

Cydulka R Boken täcker hela spektrumet av akutsjukvård, från barn till 
vuxna, i korta kapitel med fokus på klinisk handläggning.

Akutsjukvård GEN - Generalist

Allmänmedicin Hunskår (red), 
Hovelius

Betoningen 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

McWhinney's textbook 
of family medicine

Freeman T (editor) Boken betonar allmänmedicinska principer och arbetssätt, tex 
arbete i patientens hem, inte bara en presentation av medicinska 
tillstånd.  Denna fjärde utgåva har sex nya kapitel, bl a med 
respiratoriska sjukdomar och multimorbiditet. 

Allmänmedicin GEN - Generalist

Geriatrikboken Wahlund (red). Med fjorton medförfattare har redaktören, Professor Lars-Olof 
Wahlund, skrivit Geriatrikboken som är en omfattande och 
modern bok om sjukdomar hos äldre. Lättläst, kvalificerad, 
uppdaterad och bred, vänder sig till blivande läkare och 
sjuksköterskor. 

Geriatrik GEN - Generalist

Alzheimers sjukdom 
och andra kognitiva 
sjukdomar

Marcusson J, 
Blennow K, Skoog I, 
Wallin A

En översikt av kognitiva hjärnsjukdomar, från epidemiologi, 
klinisk bild och utredning till sjukdomsmekanismer på 
cellulär/molekylär nivå. Anpassad till blivande läkare.

Geriatrik GEN - Generalist

Katastrofmedicin Lennquist S Denna bok beskriver hur man ska hantera den svåra uppgiften 
att bedriva sjukvård på effektivast möjliga sätt i alla de olika 
typer av situationer där det akuta vårdbehovet överstiger vad 
som kan klaras med tillgängliga resurser. Den täcker hela 
omhändertagandekedjan från skadeområdet till definitiv 
behandling på sjukhus. Katastrofmedicin kan användas som 
både läromedel vid utbildning på alla nivåer och som en 
lättillgänglig handbok och vänder sig till såväl personal i 
prehospital vård som till läkare och sjuksköterskor på sjukhusens 
akutmottagningar och inom berörda specialiteter.

Katastrofmedicin GEN - Generalist

Katastrofmedicinsk 
beredskap - att leda 
sjukvård på ett särskilt 
sätt Studentlitteratur 
Lund, 2015

Nilsson H, 
Kristiansson T

 

Katastrofmedicin GEN - Generalist

Att lyckas med 
läkemedel. 
Studentlitteratur 2014

Böttiger, Lindh, 
Eliasson

Att lyckas med läkemedel förklarar principerna för hur man 
väljer läkemedel, hur man planerar och följer upp och inte minst 
hur man avslutar. Boken ger konkreta råd om individanpassning 
av läkemedel, dosering och uppföljning för att öka chanserna för 
en framgångsrik behandling. Den utgår från grundläggande 
principer inom klinisk farmakologi; evidensbaserad 
läkemedelsanvändning i sjukvården med fokus på risken kontra 
nyttan hos den enskilda patienten. Målgruppen är främst läkare 
under grundutbildning och fortbildning.

Klinisk farmakologi GEN - Generalist

Läkemedels-behandling 
hos äldre. 
Läkemedelsboken, 
Läkemedelsverket 2015

Midlöv P och 
Kragh, A

Kort men ändå innehållsrikt om risker med läkemedel till äldre, 
men även råd för att höga kvaliteten i äldres 
läkemedelsbehandling.

Klinisk farmakologi, geriatrik GEN-Generalist

Palliativ medicin och 
vård. Studentlitteratur, 
Lund 2016

Strang P, Beck-Friis 
B

I den fjärde omarbetade upplagan av Palliativ medicin finns 
samma målsättning som tidigare: att sprida kunskap och nya rön 
om vården av svårt sjuka oavsett diagnos. Nyheter i boken 
handlar om sällskapsdjurens villkorslösa kärlek och tröstande 
roll, om den ensamme patienten – ensamhetens alla former –, 
om sorgen före, under och efter en nära anhörigs bortgång och 
om våra allra äldsta svårt sjuka och döende. En ny text beskriver 
munvård, en annan hur mjuk massage kan lindra smärta och 
skapa mening och välbefinnande hos såväl patienter som 
närstående. Andra nya och viktiga kapitel berör palliativ 
sedering, akuta komplikationer hos cancerpatienter i palliativ 
vård, samt hur vi förhåller oss till svårt sjuka och döende 
patienter. Varje kapitel inleds med ett huvudbudskap, där 
innehållet summeras på ett överskådligt sätt. Boken vänder sig 
till hela vårdteamet: läkaren, sjuksköterskan, undersköterskan, 
arbetsterapeuten, sjukgymnasten, dietisten, kuratorn och 
kyrkans företrädare m. fl. amt: läkaren, sjuksköterskan, 
undersköterskan, arbetsterapeuten, sjukgymnasten, dietisten, 
kuratorn och kyrkans företrädare m fl.

Palliativ Medicin GEN - Generalist

Palliativ medicin i 
praktiken. 
Studentlitteratur, Lund 
2016

Axelsson B Boken beskriver det palliativmedicinska förhållningssättet: Hur 
kan vi tänka när vi möter obotligt sjuka och döende patienter? 
Vad kan vi göra för att lindra lidandet så effektivt som möjligt? 
Hur kan vi avväga fördelar och nackdelar så att vi hittar den 
optimala behandlingen för just den här specifika patienten? 
Boken ger läsaren många konkreta patientexempel. Det ingår 
tydliga instruktioner om hur man exempelvis utför tappning av 
ascites- och pleuravätska och genomför brytpunktssamtal. Här 
finns också användbara konverteringstabeller för olika opioider, 
bensodiazepiner och steroider. Dessutom innehåller boken 
förslag för den palliativa handläggningen av demens, ALS, KOL, 
hjärtsvikt, njursvikt och cancer och de vanligaste symtomen. 
Palliativ medicin i praktiken riktar sig framför allt till läkare; AT-
läkare, ST-läkare och färdiga specialister.

Palliativ Medicin GEN - Generalist



Palliativ vård – begrepp 
och perspektiv i teori 
och praktik. 
Studentlitteratur, Lund 
2020

Andershed B, 
Ternestedt BM

Vad är ett gott liv nära döden och hur kan ett sådant främjas? 
Behovet av kunskap om döende, död och palliativ vård har blivit 
extra tydligt i samband med den pandemi som drabbade världen 
våren 2020. Detta är den andra omarbetade och uppdaterade 
utgåvan av boken. Nya kapitel: Möte med religion i det nya 
Sverige, Mening, Sorg samt Medicinska aspekter på döendefasen 
kompletterar detta redan gedigna verk. Centrala begrepp och 
perspektiv i teori och praktik belyses i bokens sju delar: Att möta 
döden i vår samtid, Värdegrund och förhållningssätt, Identitet, 
autonomi och delaktighet, Smärta, lidande och sorg, Stöd, tröst 
och mening, Livet nära döden - tidigt och sent i livet och Den 
palliativa vårdens praktik. Boken vänder sig till studenter på 
grundnivå och avancerad nivå inom hälso- och 
sjukvårdsprogrammen, men även forskare, beslutsfattare och en 
intresserad allmänhet kan ha nytta av att läsa boken.

Palliativ Medicin GEN - Generalist

Nationellt vårdprogram 
Palliativ Vård

https://kunskapsba
nken.cancercentru
m.se/globalassets/v
ara-
uppdrag/rehabiliter
ing-palliativ-
vard/vardprogram/
natvp_palliativvard
_vers.2.1_dec2016.
pdf

Palliativ Medicin GEN - Generalist

Rättsmedicin Thomsen J (red) Rättsmedicin innehåller bidrag av ledande experter i de nordiska 
länderna.
Här finns kapitel om såväl våldsformer, dödsorsaker och 
lesionstyper som rättsodontologi, rättspsykiatri och rättsgenetik. 
Målgruppen är i första hand läkarstuderande och praktiserande 
läkare, men Rättsmedicin vänder sig också till verksamma inom 
polisen och rättsväsendet.

Rättsmedicin GEN - Generalist

Handbook of Forensic 
Medicine

Madea B Boken har ett brett rättsmedicinskt innehåll inkluderande 
rättsmedicinsk patologi, traumatologi och våldsam död, plötslig 
oväntad död, klinisk rättsmedicin, toxikologi, trafikmedicin, 
identifiering, DNA analys samt medikolegala aspekter. Den 
aktualiserar även den senaste utvecklingen inom molekylär 
biologi och forensisk toxikologi.

Rättsmedicin GEN - Generalist

Forensic Medicine. 
Fundamentals and 
Perspectives

Dettmeyer R Boken täcker den senaste utvecklingen inom rättsmedicin 
inkluderande rättsmedicinskt histopatologi, radiologi, medicinsk 
”malpractice”, misshandel av barn och vuxna samt toxikologi. 
Likaså behandlar den DNA analys och all form av trauma och 
död. Den vänder sig både till specialister och till studenter på 
olika typer av grundutbildning.

Rättsmedicin GEN - Generalist

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* 

Larsen J-H 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) 

Motiverande samtal i 
hälsa- och sjukvård*

Rollnick, Miller, 
Butler 

Boken beskriver arbetsmetoden Motiverande samtal 
(Motivational Interviewing, MI)

Professionell utveckling inkl. 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) 

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) 

Intensivvård Rubertsson, 
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


