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FACKLITTERATUR
Vlaa
Att förstå psykos och schizofreni: varför människor ibland hör röster,
har föreställningar som andra tycker är underliga eller inte verkar ha
kontakt med verkligheten och vad man kan göra åt det/ redaktör
Anne Cooke. – 2015, 176 s.
En rapport som ger en översikt över det aktuella kunskapsläget kring
upplevelser som betraktas som "psykotiska". I rapporten beskrivs även vad
som kan hjälpa. Ett bidrag till att förändra samhällets syn på "psykos" och
"schizofreni".
Ohfh
Burkard, Herdis
Omsorgsstrategier för svåra beteendeproblem vid psykisk
funktionsnedsättning: utvecklingsstörning, asperger och
schizofreni/av Herdis Burkard och Kent Ehliasson. – 2011, 151 s.
Boken beskriver metoder och strategier för hur människor med svåra
beteendeproblem vid psykisk sjukdom kan bemötas. Utifrån tre
fallbeskrivningar ger boken förståelse för hur våldsamma situationer kan
förebyggas och hanteras.
Vlaa
Cullberg, Johan
Psykoser: ett integrerat perspektiv. – 2005, 303 s.
Psykiatern Johan Cullberg har skrivit denna omfattande bok om ämnet
psykoser. Boken är indelat i två delar; del 1 beskriver vad en psykos är och
hur den uppstår och del 2 berättar om olika behandlingsformer och förser
läsaren med historisk bakgrundsinformation.
Vl
Eberhard, David
Normalt?: från vansinnesdåd till vardagspsykoser. – 2011, 315 s.
I Normalt? diskuterar psykiatern David Eberhard olika psykiatriska
tillstånd och deras behandlingsmöjligheter.
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Doc
Freud, Sigmund
Samlade skrifter: VII: Neuros och psykos: småskrifter. – 2009, 381 s.
Boken presenterar ett antal av Freuds skrifter och studier om neuros och
psykos.
Ohfh
Gerland, Gunilla
Hjälpmedelsboken: psykiska funktionsnedsättningar: för människor
med ADHD, Aspergers syndrom, OCD och psykossjukdomar, deras
anhöriga och personal. – 2011, 96 s.
Gunilla Gerland som har lång erfarenhet av autismspektrumtillstånd
beskriver i Hjälpmedelsboken olika tillvägagångssätt och metoder som kan
hjälpa människor med psykiska funktionsnedsättningar.
Vlaa
Levander, Sonja
Om psykoser och psykosbehandling. – 2007, 149 s.
Sonja Levander beskriver i Om psykoser och psykosbehandling faktorer som
hon menar är betydelsefulla för att patienten ska uppleva vården som
relevant. Levander framhäver att psykiatrin behöver se till individen om
den psykiska hälsan ska kunna återvinnas.
Vef
Patterson, Paul H
Infekterat beteende: hur hjärna och immunsystem kommunicerar vid
autism, schizofreni och depression. – 2013, 189 s.
I boken Infekterat beteende belyser neurobiologen Paul Patterson den
aktuella neurovetenskapliga forskningen. Här diskuteras kopplingen mellan
hjärna och immunsystem och vilka följder hjärn-immunsystem-relationen
kan ha för utvecklingen av psykiatriska tillstånd som autism, schizofreni
och depression.
Vlaa
Schizofreni: läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och
vårdens organisation: en systematisk litteraturöversikt.
SBU-rapport; 213. – 2012, 590 s.
Boken är en litteraturöversikt över antipsykotiska läkemedel. Boken
kompletterar SBU:s systematiska översikt från 1997, då den granskar andra
generationens antipsykotika.
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Vlbd
Sitter Randén, Hanna
Magiska ögonblick: psykoterapi vid psykoser. – 2005, 159 s.
Psykoterapeuten och psykospsykoterapeuten Hanna Sitter Randén ger i
Magiska ögonblick en gedigen inblick i psykoterapeutiska
behandlingsmetoder av psykospatienter.
Vlaa
Syrén, Susanne
Det outsagda och ohörsammade lidandet: tillvaron för personer med
långvarig psykossjukdom och deras närstående. – 2010, 157 s.
Susanne Syréns avhandling har som mål att beskriva hur livet för personer
som lever med långvarig psykossjukdom och deras anhöriga ser ut. För
avhandlingen utfördes tre delstudier, i vilka enskilda intervjuer,
gruppintervjuer och familjeintervjuer har använts.
Vlaa
Tilltal: en handbok om att möta människor med psykos/ skribenter:
Linda Gothander ... ; [Maria Jacobson & Anna-Carin Jansson (red).
– 2010. 77 s.
Tilltal är en bok som skildrar hur livet ter sig för människor som lever med
en psykossjukdom. Boken har som mål att förbättra mötet mellan
sjukvården och patienten i behov av psykisk vård.

SKÖNLITTERATUR
Hcf
Alphonce, Elisabet
Kalles mamma får en psykos. – 2009
Boken berättar hur det kan vara att leva med en förälder som blir psykotisk.
Hc, u
Alphonce, Elisabet
Maria får en psykos. - 2011
En berättelse om hur en ung kvinna upplever en psykos.
Hc
Bouw, Rose Marie
Konsekvenser av att dö. – 2013
I Konsekvenser av att dö tecknar Rose Marie Bouw bilden av en människas
personliga kris. Handlingen kretsar kring Anne-Sofie som efter
förlossningen av sin son utvecklar en psykisk sjukdom.
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Hc
Grimsrud, Beate
En dåre fri. - 2010
Eli lever ensam i sin lägenhet. Samtidigt finns Espen, Emil och Erik där deras röster har hon hört hela livet. En skildring av hur det är att leva med
en psykos som vann Sveriges Radios Romanpris 2011.
Hc
Persson, Cecilia
Sveda. – 2007.
I Sveda berättas historien om ett barn som växer upp med en mamma som
lider av bipolär sjukdom.
Hce
Plath, Sylvia
Glaskupan. – 1974.
I det klassiska verket Glaskupan beskriver Sylvia Plath en ung
identitetssökande kvinna som utvecklar en psykisk sjukdom.
Hc
Thoris, Lars
Glasväggen eller Hur jag löste gåtan: en sann bok om schizofreni och
särskilt om språkets betydelse i sammanhanget. – 2007
Glasväggen är en självbiografisk berättelse om schizofreni och hur en
psykisk sjukdom kan påverka en familj i flera generationer.
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BIOGRAFIER
Lz Carolusson, Tobias
Carolusson, Susanna
Det finns någon närvarande: hjärntrauma, psykosskov och ett liv med
mening. – 2011, 241 s.
Susanne Carolusson har tidigare skrivit om sin son och den hjärnskadan
som han tilldrog sig vid en cykelolycka i 23-års åldern. Det finns någon
närvarande är uppföljaren och beskriver hur livet fortskrider för sonen och
familjen.
Lz
Karlsson Ambrose, Pebbles
Jag vet inte var psykoser kommer ifrån: om att insjukna i och leva med
en psykossjukdom. – 2012, 157 s.
Jag vet inte var psykoser kommer ifrån är en självbiografisk berättelse om en
kvinna och hennes psykossjukdom. Pebbles Karlsson Ambrose skildrar
uppriktigt och rak psykossjukdomen från insidan.
Lz
Karlsson Ambrose, Pebbles
Vid vansinnets rand. – 2015, 380 s.
Författaren skildrar sin vardag, om tuffa perioder med vanföreställningar
och om sina tankar och funderingar. I boken beskriver hon hur det är att
leva med en psykossjukdom och ger tips och råd till den som är
nyinsjuknad, till den som snurrat runt i vårdkarusellen länge, till anhöriga
och till personal inom vård och omsorg.
Uppföljaren till faktabiografin Jag vet inte var psykoser kommer ifrån: om att
insjukna i och leva med en psykossjukdom.
Lz Lachenmeyer, Charles William
Lachenmeyer, Nathaniel
Outsidern: min fars kamp med galenskapen. – 2002, 241 s.
Nathaniel Lachenmeyer skriver i Outsidern om faderns psykossjukdom.
Läsaren får följa sonens berättelse om faderns livsväg från doktor i
sociologi till ett rotlöst liv som hemlös.
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Lz
Ruthström, Carina
Himlen öppnade sig: självupplevda psykoser. – 2014, 211 s.
Författaren berättar om sina egna psykoser, vilka hon ser som livskriser
som för hennes del har resulterat i personlig utveckling och självkännedom.
Hon menar att det finns en allmängiltighet i psykoserna som många andra
även har upplevt och hänvisar både till litteratur och vetenskaplig forskning
för att belysa det.

PATIENTINFORMATION
Webbplatsen 1177 VÅRDGUIDEN är ett enkelt och användbart
verktyg för att få fram kvalitetskontrollerad information om de
flesta sjukdomar. Bibliotekspersonalen hjälper, vid behov, till
med informationssökningen.
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