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Årets Kurslitteraturpris till grundverk där 
naturvetenskap och omvårdnadsveten-
skap förenas
Kurslitteraturpriset, som årligen delas ut av Studentlitteratur, är Sveriges främsta 
utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Alla som har en bokidé för universitet 
och högskola kan tävla. I år går priset till ett kommande grundverk för sjuksköter-
skeutbildningen som omfattar titlarna Omvårdnad & medicin och Omvårdnad & kirurgi.

”Ett pricksäkert grundverk som omfattar två av de största kärnämnena i sjuksköterskeut-
bildningen. Ett sådant helhetsgrepp har hittills saknats i svensk kurslitteratur”. Så låter 
delar av juryns motivering. Boken blir den första i sitt slag på svenska och redaktörsgrup-
pen består av Anna Kristensson Ekvall, Christine Wann-Hansson, Anna Jansson och 
Jenny Rystedt – verksamma vid Lunds universitet, Malmö högskola och Karolinska uni-
versitetssjukhuset. De arbetar tillsammans med 82 författare för att förena naturvetenskap 
och omvårdnadsvetenskap och belysa vikten av samspel däremellan.

– Det är med största glädje vi tilldelar projektet Omvårdnad & medicin och Omvårdnad & 
kirurgi årets Kurslitteraturpris. Inte minst lyckas dessa läroböcker genom sin breda ansats 
lyfta fram vikten av teamsamverkan mellan de olika professionerna i vården, säger Stefan 
Persson, juryns ordförande och VD, Studentlitteratur.

Traditionsenligt har även två hederspristagare utsetts. Den första är Grundläggande redo-
visning av författarna Jan Marton, Niklas Sandell och Anna-Karin Stockenstrand. På ett 
utmärkt pedagogiskt vis guidas läsaren i denna bok inom externredovisningens teori 
och praktik. Den andra hederspristagaren är författarna Bengt Hanssons, Anne Landins, 
Radhlinah Aulins, Stefan Olanders, Mats Perssons och Urban Perssons bok Byggledning 
– projektering, produktion och förvaltning. En nytänkande läroboksserie med ambition att 
täcka byggprocessens alla skeden.

Årets Kurslitteraturpris delas under högtidliga former ut på Münchenbryggeriet i 
Stockholm den 18 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 
150 000 kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna.
Kurslitteraturpriset syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och 
pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola. Alla som har en bokidé för den 
svenska universitets- och högskolemarknaden kan tävla, oavsett ämne. Vill du veta mer 
om Kurslitteraturpriset, se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Stefan Persson, VD Studentlitteratur och juryns ordförande
Tel: 046-31 22 77, e-post: stefan.persson@studentlitteratur.se

Fakta om studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för 
förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet 
utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. 
Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 mil-
joner kronor och har 130 anställda.
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Bilaga 1         

 
Fakta om vinnarna av Kurslitteraturpriset 2014
 
Förstapris: Omvårdnad & medicin och Omvårdnad & kirurgi 

Juryns motivering
Redaktörsgruppen har med kunskap, lust och redaktionellt mod planerat två parallella 
publikationer inom ramen för ett gemensamt projekt. Tillsammans med 82 författare 
skapar de Omvårdnad & medicin samt Omvårdnad & kirurgi – ett pricksäkert grundverk som 
omfattar två av de största kärnämnena i sjuksköterskeutbildningen. Ett sådant helhets-
grepp har hittills saknats i Svensk kurslitteratur. Ingen motsvarande lärobok har heller så 
medvetet förenat naturvetenskap och omvårdnadsvetenskap för att understryka den efter-
strävansvärda teamsamvekan, mellan vårdens professioner, som studenten ska bli en del 
av i sin kliniska vardag. 

Redaktörer
Redaktörsgruppen består av: 
 
Anna Kristensson Ekvall som är ambulanssjuksköterska och docent i omvårdnad vid 
institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Hon arbetar med forskning och 
utveckling prehospitalt. Annas forskning handlar främst om äldre personer inom akut-
sjukvården, och hur omhändertagandet skulle kunna förbättras. 

Christine Wann-Hansson som är leg sjuksköterska med specialistkompetens inom kärl-
kirurgisk vård vid Skånes universitetssjukhus Malmö, och Docent i vårdvetenskap vid 
institutionen för vårdvetenskap vid Malmö högskola. Hennes forskning fokuserar på vård 
i samband med kärlsjukdomar. 

Anna Jansson – specialist i internmedicin verksam vid Malå sjukstuga och Akutkliniken, 
Karolinska universitetssjukhuset och Medicine doktor. Hon har erhållit Karolinska 
Universitetssjukhusets handledarpris AT/ST samt pedagogiska priser från medicin- respek-
tive infektionskurserna på Läkarprogrammet vid Karolinska institutet.

Jenny Rystedt är specialist i allmänkirurgi och doktorand, verksam vid Lever- & pan-
kreasteamet, Skånes universitetssjukhus i Lund. Hon är även mottagare av COR-märkt, 
Medicinska Utbildnings Rådets pedagogiska pris, och Skalpellen, pedagogiskt pris som 
delas ut på Läkarprogrammet i Lund. 
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Bilaga 2         

 
Hederspris: Grundläggande redovisning

Juryns motivering
För ett heltäckande läromedel inom extern redovisning där fokus ligger såväl på det teo-
retiska perspektivet som på det praktiska bokförings- och bokslutsarbetet. En genomtänkt 
pedagogik och ett gediget övningsmaterial gör att studenten lär sig allt från värderings-
frågor till grundläggande konteringar. En bok som också har den uttalade målsättningen 
att visa att redovisning både är viktigt, roligt och intressant! Jan Marton, Niklas Sandell 
och Anna-Karin Stockenstrands Grundläggande redovisning kommer att öka intresset hos 
studenter att lära sig mer om redovisning.

Författare

Jan Marton – Docent, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet samt verksam som lärare och forskare i externredovisning. För när-
varande vicedekan med ansvar för Handelshögskolans utbildning. Tidigare CPA (auktori-
serad revisor) på Deloitte i New York och redovisningsspecialist på KPMG i Göteborg. 
Jans forskning rör sig inom området redovisning, bland annat om hur osäkerhet och 
bedömningar påverkar redovisningens användbarhet, samt hur redovisning i banker 
fungerat före och under finansiell kris.

Niklas Sandell, Ek dr, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds 
universitet samt verksam som lärare och forskare vid Ekonomihögskolan. Niklas har tidi-
gare varit verksam som controller på Aspiro, och som utredare och revisor vid PwC. Är 
författare till böcker inom områdena koncernredovisning, kassaflödesanalys och grund-
läggande redovisning.

Anna-Karin Stockenstrand, Ek dr, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universi-
tet. Anna-Karin doktorerade i redovisning vid Handelshögskolan i Stockholm, har sedan 
arbetat på Finansinspektionens redovisningsavdelning och är nu verksam som forskare 
och lärare vid Uppsala universitet och undervisar inom både externredovisning och 
ekonomistyrning samt bedriver forskning kring hur externa krav påverkar strategier och 
styrning i olika typer av organisationer.  
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Bilaga 3         

 
Hederspris: Byggledning – projektering, produktion och förvaltning

Juryns motivering
För en efterlängtad och viktig läroboksserie som skapar en plattform för en samstäm-
mig och modern syn på ledning av byggprocessens skeden. Med utgångspunkt i aktuella 
exempel från byggsektorn och ett rikt urval övningar i digital miljö ges morgonda-
gens ingenjörer kunskaper och färdigheter som direkt kan tillämpas i industrin. Med 
Byggledning – projektering, produktion och förvaltning har författarna skapat ett nytänkande, 
pedagogiskt verktyg för alla ingenjörsutbildningar som berör byggprocessen.

Författare

Bengt Hansson, professor vid Lunds Universitet och byggkonsult. Bengt har medverkat 
i och varit ansvarig för ett stort antal kurser inom grund- och forskarutbildningen vid 
Lunds Universitet inom ämnena byggproduktion och byggnadsekonomi och varit ansva-
rig och huvudhandledare för forskningsprojekt med effektivisering av byggprocessen som 
röd tråd. Verkar även som gästföreläsare, talare och moderator vid kurser, konferenser och 
seminarium utanför Lunds Universitet. Som byggkonsult har Bengt varit byggledare och 
kvalitets-/kontrollansvarig enligt PBL och har medverkat i branschutbildningar inriktade 
på skilda områden. 

Radhlinah Aulin, universitetslektor vid Avdelningen för byggproduktion, Lunds 
Universitet med forskningsområden främst inom byggledning med fokus på hälsa och 
säkerhet. 

Anne Landin, professor i byggnadsekonomi vid Lunds universitet och byggkonsult inom 
kvalitet- och miljö. Bedriver forskning inom kvalitetssäkring och kunskapsuppbyggnad 
inom byggsektorn.

Stefan Olander, docent i Byggproduktion, Lunds Universitet samt nationell koordinator 
för Sveriges Bygguniversitet som är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- 
och utbildningsverksamheter vid Chalmers Tekniska Universitet, Kungliga Tekniska 
Högskolan, Lunds Tekniska Högskola och Luleå Tekniska Universitet.

Mats Persson, prefekt vid fakulteten för teknik och samhälle, Malmö högskola. Forskar 
och undervisar inom flera delar av byggprocessen såsom byggteknik, byggproduktion, 
produktionsmetoder, kunskapsledning, projektledning, projektutvärderingar, personsä-
kerhet, fastighetsföretagande, beslutsstöd, lönsamhetsbedömningar och livslångt lärande 
inom byggsektorn.

Urban Persson, konsult i hållbart byggande som 2009 doktorerade med avhandlingen 
“Management of sustainability in construction works”. Har arbetat med hållbarhetsfrågor 
i byggprocessen sedan 90-talet.
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