
Läs våra boktips
Omtanke presenterar nya böcker för nytta och nöje i varje nummer.

Systematiskt kvalitetsarbete i äldreomsorgen
Författarens grundtanke, som är väl förankrad i forskningen, är att små kontinuerliga förändringar i en verksamhet 
leder till långsiktiga förbättringar. Det innebär att alla arbetslag ständigt ska befinna sig i ett förbättringsarbete som 
pågår vid sidan om den ordinarie verksamheten.

I boken beskrivs en arbetsmetod för ett systematiskt upplagt kvalitetsarbete utifrån den nationella värdegrunden i 
socialtjänstlagen. Fokus ligger på systematik och ständiga förbättringar.

Boken vänder sig till chefer och kvalitetsansvariga inom äldreomsorgen.
Författare: Erika Ask, Gothia Fortbildning

Orden som fann mig
Den läkande läsningen tillbaka till livet
Rachel lever ett hektiskt liv med två barn, Sebastian som älskar henne, stort hus och en lovande journalist-
karriär på Londons största tidning. Plötsligt en kväll hör hon sig själv tala som om hon vore någon annan, 
huvudet tycks skiljt från kroppen, det knyter sig i magen och benen bär inte. Kollapsen slår till med full kraft 
och utan förvarning. När hon återvänder från sjukhuset är det med ångestdämpande tabletter, sömnsvårig-
heter och en chockartad förvirring. Har hon blivit tokig? Är hon ens levande? I det djupaste mörkret, på 
gränsen mellan liv och död, minns hon en vers hon läst som barn. Sakta upprepar hon orden, de gör något 
med hennes själ.

Orden som fann mig är en sann berättelse skriven av The Times-journalisten Rachel Kelly.
Författare: Rachel Kelly, Marcus förlag

Salutogent Ledarskap
Nu släpps boken Salutogent Ledarskap i en ny uppdaterad upplaga med tre nya kapitel om aktuella ämnen. Det 
handlar om ett Salutogent/främjande ledarskap, ett tankesätt och arbetssätt som är avgörande för att klara vår tids 
utmaningar.

Under hösten pratas det mycket om kompetensförsörjning, verksamhetskvalitet och ekonomi osv. Hur ska vi lyckas 
med att skapa hälsosamma, hållbara och attraktiva verksamheter, AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbets-
miljö, SAM 17 som betonar ett hälsofrämjande och delaktigt arbetssätt? Och hur lyckas vi med den pågående för-
ändringen där ledning och ledarskap ska bygga på tillit och stärka tillit? Kunskap om hur det kan gå till finns i Anders 
Hansons bok om Salutogent Ledarskap som nu finns i en uppdaterad utgåva.

Svenska Hälsopromotion Gruppen AB

Möta människor med rättshaveristiskt beteende
handbok för yrkesverksamma
Nu kommer den tredje och omarbetade upplagan av den uppmärksammade handboken Möta människor 
med rättshaveristiskt beteende. Nytt i denna upplaga är att författarna pekar på gemensamma mönster för ett 
rätts haveristiskt beteende. De ger också konkreta råd för hur man kan bemöta dessa personer i olika miljöer och 
 situationer, såväl i det personliga mötet som i en digital värld. Författarna lyfter även svensk och internationell 
 forskning inom området och ger juridisk vägledning.

Boken riktar sig till alla yrkesverksamma som möter personer med rättshaveristiskt beteende, men exemplen är 
främst hämtade från offentlig sektor.

Författare: Jakob Carlander, Andreas Wedeen (tidigare Svensson), Gothia Fortbildning

Vinn!Den här bokenkan du vinna!Sid 66
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