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Studentlitteraturs Barnmedicin i ny och fräsch tappning 

Den snabba utvecklingen inom pediatriken har föranlett en fjärde upplaga av Studentlitteraturs 
Barnmedicin, den mest etablerade svenska läroboken inom ämnet. Med en tydlig struktur och 
tilltalande layout täcker den nya utgåvan hela pediatriken och tar dessutom upp aspekter på barns 
sociala situation, livsstil och rättigheter.

”Sverige har fått en ny lärobok i barnmedicin. Den föregående rent svenska läroboken, som var författad 
av Nils Rosén von Rosenstein kom ut för snart 250 år sedan.”

Så skrev den nyligen framlidne nestorn i svensk pediatrik, Rolf Zetterström, i förordet till den första uppla-
gan av Barnmedicin, som utkom 1999. Sedan dess har Barnmedicin blivit den etablerade svenska läro-
boken i pediatrik. Boken har författats av landets främsta akademiska företrädare inom pediatrikens olika 
subdiscipliner och andra specialiteter. Men eftersom dessa, på grund av pensionsavgångar och annat, 
bytts ut genom åren har flera nya författare tillkommit.

– Boken är nu indelad i olika sektioner och layouten har fräschats upp. Ambitionen är att täcka hela 
pediatriken inklusive aspekter på barns sociala situation, livsstil och rättigheter, säger redaktörerna till den 
fjärde upplagan av Barnmedicin, Tor Lindberg, Hugo Lagercrantz och Katarina Hanséus. 

Att belysa barns sociala och ekonomiska förhållanden har varit särskilt viktigt eftersom det inom barnsjuk-
vården finns en ambition att yrkesverksamma ska verka för att barnhälsovården förbättras i enlighet med 
samhällsutvecklingen. 

Barnmedicin riktar sig till läkarkandidater, sjuksköterskor som vidareutbildar sig i barnsjukvård, familje- och 
allmänläkare samt andra specialister som har barn som patienter.

Om redaktörerna:

Katarina Hanséus (red.) är docent i barnkardiologi och klinikchef vid Barnhjärtcentrum vid Skånes universi-
tetssjukhus i Lund. 
Hugo Lagercrantz (red.) är senior professor i pediatrik vid Karolinska Institutet. Han har tidigare varit 
verksamhets chef vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Han är för närvarande också chefredaktör för Acta 
Paediatrica. 
Tor Lindberg (red.) är professor emeritus vid pediatriska enheten, Umeå Universitet. Han har tidigare 
arbetat bland annat som verksamhetschef på Barn- och ungdomskliniken i Helsingborg samt på Barn- och 
ungdomskliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
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