Litteratur Moment Psyke (psykiatri/beroende)

Kursbok delmoment psykiatri
Rekommenderad:
•

•

•
•

Herlofson J (Red); Studentlitteratur (2:a uppl., 2016)
Svensk lärobok, editerad, med många olika författare, läkare och psykologer.
Boken är DSM-anpassad och många kapitel är skrivna av framstående
ämnesexperter, med växlande fokus och stilar.
MINI-D 5
Diagnostiska kriterier enl DSM-5. American Psychiatric Association, Pilgrim Press
(2014).
Lånas ut under pågående delmoment
Crash course psychiatry Fifth edition. : 2018 - xii, 340 pages
Marwick, Katie, Steven Birrell
Handbok i Klinisk Psykiatrisk Diagnostik (häfte, 2019)
Adler, Mats
För att kunna genomföra en träffsäker psykiatrisk diagnostik krävs bra metoder för
informationsinsamling och analys.
I boken Klinisk Psykiatrisk Diagnostik presenteras en informationsinsamling i sex
steg.

Övriga:
•

•

Ottosson J-O; Liber (8:e uppl., 2015)
Svensk lärobok skriven av en författare och utgiven i många upplagor.
Boken har i kraft av detta ett långt och enhetligt perspektiv på psykiatrin.
Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry.
Sadock BJ, Sadock VA; Lippincott Williams & Wilkins (11:e uppl., 2014)
Förkortad version av en stor amerikansk lärobok. Diagnostiska resonemang stämmer
med svenska förhållanden,
medan terapeutiska resonemang, t.ex. val av farmaka, kan avvika något. Detta kan
kompletteras med andra källor.

OBS! Du kommer att få möjlighet att låna böckerna MINI-D 5, Herlofson J (Red) samt
Adler, Mats; Handbok i Klinisk Psykiatrisk Diagnostik.
Om kurslitteraturen du lånat förkommer får du ersätta den till gällande inköpspris.

Vidareläsning
•

Den suicidnära
patienten: värdering
Runeson B, Salander Renberg E, Westrin Å,
och hantering av
Waern M; Studentlitteratur (2012).
suicirisk.

Svenska Psykiatriska Föreningen. Vissa
riktlinjer kan laddas ner från
http://www.svenskpsykiatri.se/kliniska_riktlinjer
och andra kan beställas från Förlagshuset
Gothia på www.gothiaforlag.se/se/butik/

•

Kliniska riktlinjer
för utredning och
behandling.

•

Nationella vård- och
insatsprogram
https://www.vardochinsats.se/

•

Pillret - En
berättelse om
depressioner och
doktorer, forskare
och Freud,
människor och
marknader

•

Psykiatrins juridik
2022

•

Psykiatristöd.se

•

Psykologisk
behandling vid
depression

Carlberg I; Norstedts (2011).

(årlig uppd). Adler H m fl. Juris (2022).
Processtöd för specialiserad psykiatri som
bygger på regionala riktlinjer.
https://psykiatristod.se/
Andersson G; Natur & Kultur (2012)
Relevanta rapporter om både
sjukdomsområden, metodik och specifika
behandlingar inom psykiatri och
beroendemedicin kan hämtas på www.sbu.se

•

SBU-rapporter

•

Utvecklingspsykologi Hwang P, Nilsson B; Natur & Kultur (3:e utg,
2011)

