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Medicin
Foundations for practice in occupational therapy. Red. Edward A.S. Duncan. Sixth ed. 
This book, now in its sixth edition, continues to provide a practical reference tool which is both an indispen-
sable guide to undergraduates and a practical reference tool for clinicians in the application of models and 
theories to practice. 

Mosleymetoden i praktiken : gå ner i vikt snabbt & säkert.  
Av Dr Clare Bailey och Justine Pattison.   
Med succéboken Mosleymetoden skapade Michael Mosley ett effektivt sätt att nå en snabb, men stabil, vikt-
nedgång – och samtidigt förbättra blodtryck, hjärtkärlhälsa och risk för diabetes. Allt utifrån samlad erfarenhet 
och forskning. Nu kommer den praktiska uppföljaren för dig som vill ha hjälp att komma igång med metoden. 

Navigera genom stormarna : om känslor och npf. Av Nicole Wolpher.  
I boken svarar elva forskare och kliniker som arbetar med psykologisk behandling på frågor från personer  
med npf i intervjuer, återberättade av Nicole Wolpher.  

Perspektiv på samverkan : om utmaningar och möjligheter i välfärdens praktik.  
Red. Asa Hedberg Rundgren mfl.  
Perspektiv på samverkan behandlar samverkan utifrån fyra olika teman: brukare, profession, organisering  
och styrning. Författarna ger både bredd och djup i diskussionen och problematiseringen av samverkan när  
det kommer till frågor om organisering och ledning av offentlig sektor.  

Psykologi
Att förstå sin egen kompetens : stöd för professionella i människovårdande yrken.  
Av Jakob Carlander & Andreas Wedeen.  
Boken är pedagogiskt utformad med empiriska exempel och visar med konkreta verktyg hur yrkesverksamma 
inom människovårdande yrken kan upptäcka sin egen kompetens. Den hjälper läsaren att reflektera över sin 
yrkesroll och ger tips på hur man kan träna sin kompetens för att alltmer förstå dess möjligheter och utvecklas 
i sitt yrke.  

Lek istället för köp : 144 kreativa tips för att köpa mindre och skapa mer.  
Av Lisa Mannberg. 
I den boken ger Lisa Mannberg många tips på hur lekar kan ersätta inköp i familjeliv. Med hjälp av kreativa 
tips för att köpa mindre och skapa mer, vill författaren inspirera läsarna till att återkommande ställa sig frågan: 
Måste jag köpa - eller kan jag lika gärna fixa eller skapa det själv?  

Rättshaveristiskt beteende : bemötande i praktiken.  
Av Jakob Carlander, Andreas Wedeen.  
En praktisk handbok i bemötande av människor med rättshaveristiskt beteende. Skriven för all personal i  
offentlig förvaltning och verksamhet och till förtroendevalda. Boken innehåller både en teoridel som ger en 
ökad förståelse för själva fenomenet och en lätthanterlig och överskådlig manual.   
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Pedagogik
Elevhälsa med kartläggning som verktyg. Av Jenny Karlsson & Anna Morell.  
Boken berättar hur gör man anpassningar som gagnar alla elever och inte utesluter någon, oavsett hur deras 
behov och förmågor ser ut. Den vänder sig till alla som arbetar med elevhälsa i skolan, elevhälsoteamet såväl 
som pedagoger, skolledare och annan personal.  

Hållbart och meningsfullt lärande - Undervisning för elever med intellektuell  
funktionsnedsättning. Red. Jonny Wåger, Daniel Östlund.  
Författarna har länge upplevt att det saknas litteratur som inriktar sig på undervisning och lärande för elever 
med intellektuell funktionsnedsättning. Boken är indelad i tolv kapitel som tar t.ex. upp frågor om undervis-
ning för elever med IF utifrån pedagogiska övergångar, pedagogiska relationer och etik i undervisningen. 
  

Sociologi & samhällsvetenskap
EU och arbetsrätten. Av Birgitta Nyström. Sjätte upplagan.  
I boken görs en grundlig genomgång av EU-arbetsrätten i förhållande till den svenska arbetsrätten. Här finns 
bla. en bakgrund till EU-arbetsrättens utveckling, beslutsprocesser, EU:s arbetsmarknadspolitik och arbets-
marknadens parter på den europeiska nivån blir också belyst.  

Jakartametoden : det antikommunistiska korståget som formade vår värld.  
Av Vincent Bevins.  
Boken handlar om världspolitiken efter 1960-talet och bygger på litteratur och arkivmaterial på fyra språk - 
engelska, indonesiska, portugisiska och spanska - och på intervjuer med ögonvittnen till hur »Jakarta metoden« 
tillämpades, inte bara i  Indonesien utan också i Argentina, Brasilien, Chile, Guatemala,  Syd korea, Vietnam 
och Östtimor. 
 
Samspel i grupp : introduktion till gruppdynamik. Av Björn Nilsson. Tredje upplagan.  
När människor ska samarbeta i grupp kan olikheter i personlighet, bakgrund och erfarenheter leda till kon-
flikter och ineffektivitet. Men med kunskaper om vad som kan hända i grupper och verktyg för att hantera 
problem kan man få grupper att fungera bättre. 
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Nya medicinska e-böcker
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Lyssna och läs i din mobil eller surfplatta
Med appen Biblio kan du lyssna på e-ljudböcker och läsa e-böcker i mobilen eller 
surfplattan, både online och offline. Helt gratis. Du kan låna två böcker per vecka 
och lånetiden är 28 dagar. Du behöver ha ett lånekonto på Sjukhusbiblioteken och 
en fyrsiffrig pinkod som är kopplat till det.

Några av de senaste e-böckerna:

Några av de senaste e-ljudböckerna:
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Bödlarnas profetia. Av Ricky Strandberg.  
I det gamla men välbevarade 1600-talshuset vid Vita bergen på Södermalm i Stockholm råder stillhet. Men 
när den ende kvarvarande bofaste tycker sig höra röster i natten, ord från en sedan länge bortglömd profetia, 
drar sig skuggorna hotfullt närmare. Husägaren hittas död i ett rum i huset, av vad som uppfattas som naturliga 
orsaker. Men det tycks samtidigt finnas en koppling till ett snart trehundra år gammalt mord. En väl förborgad 
hemlighet, ett blodsdåd utfört under 1700-talet, uppdagas nämligen i efterlämnade dokument. Åren runt 1740 
lönnmördades flera familjer i staden, och deras kroppar återfanns aldrig. 

Carpe fucking diem. Av Sofie Weidemann.  
I Hannas telefonbok finns mängder med namn, men när hennes liv plötsligt ställs på ända har hon ändå ingen 
att ringa. Inte ens Peter, hennes filmstjärna till pojkvän som säger sig älska henne över allt annat, finns där 
för henne. Hon kastar sin mobil i en gatubrunn och flyr på ren impuls till Los Angeles. Där återförenas hon 
med sin barndomsvän Gabriel – utan att berätta varför hon lämnat allt bakom sig. Gabriel drömmer om att bli 
musikalartist, men efter tio år i Hollywood bor han ovanpå ett garage och jobbar som poolskötare åt patologen 
Henry som är folkskygg och udda – och den vackraste man Hanna någonsin har sett. 

De som blev kvar. Av Kristoffer Eriksson.  
För tvåhundra år sedan förlorade mänskligheten två krig. Det första mot naturen och det andra mot sig självt. 
I det sista världskrigets eftermäle lever de som blev kvar och bland dem mutoren Ana och framtidsmänniskan 
Rys M2413. Ana bor i en by i skogen, långt bort från De oförändrades ljusväggar, teknologi och hänsynslös-
het. När Anas farmor förlorar sin långa kamp mot cancern, en kamp alla överlevare förr eller senare måste 
utkämpa, finns det inte längre någon anledning för Ana att stanna kvar i byn där hon aldrig passat in. Rys är 
prickskytt i Sydvästra kupolens Första resursjägare, framställd i fosterlaboratorium med arvsanlag hämtat från 
de mest optimalt tjänstgörande personerna i den militära yrkeskategorin. 

Detaljerna. Av Ia Genberg.  
En kvinna ligger nedbäddad i feber när en handfull människor ur det förflutna står framför henne: en blivande 
kändis som skrev ett brev, en vän som försvann bortom kartan, en kärlek utan framtid. Här finns fyra porträtt 
och tusen detaljer, om tummade pocketböcker, psykedelisk dans och kippande oro. Vilken är den perfekta mil-
lennieklänningen? Kan en älskad människa verkligen försvinna? Och vem är det egentligen som porträtteras, 
personen på bilden eller den som håller i penseln? 

Någon annans tidsfördriv. Av Ann Edliden.  
Den goda nyheten är att Petter har potential att bli en perfekt pojkvän. Den dåliga nyheten är att han inte 
existerar, men det vet inte Doris om. När han inte dyker upp till deras första dejt börjar hon ana oråd och snart 
visar det sig att hon inte är den enda han lurat via dejtingappar. I jakten på Petters riktiga identitet tar Doris 
hjälp av sociala medier och startar ett kvinnligt hämndkollektiv med syfte att avslöja honom en gång för alla. 

Skurkens dans. Av Fiston Mwanza Mujila.  
I Zaire rasar både inbördeskrig och gruvor. Över den från kolonialtiden ärvda gränsen till Angola flyttas såväl 
diamanter som de zairier som gräver fram dem i gruvorna, beskyddade av den gudomliga Tshiamuena. I 
Lubumbashi målas de officiella byggnaderna om i olika färger beroende på vem som har makten, trots att ga-
torna egentligen tillhör de hemlösa barnen som Sanza och Le Blanc. I Lubumbashi ligger också baren Festens 
mambo där det dansas rumba till Skurkens dans. 

Smartare, smalare, snyggare, rikare. Av Gudrun Furumark.  
Stockholm 1991. Sara står utanför Östra Reals gymnasium, nyinflyttad från Norrköping och inställd på att 
livet äntligen ska börja. Hennes önskemål är inte orimliga: en enda vän, och en enda kille som kan tänka sig att 
ligga med henne. När Sara blir handplockad av den excentriska Esmeralda börjar saker äntligen att hända. Men 
det nya livet blir inte som hon hoppats.  

Skönlitteratur



6.

Svarta vingar. Av Kristin Fägerskjöld.  
I Sverige är oron för ett tyskt angrepp stor år 1940. Nazisterna har intagit Danmark och Norge, kvar är endast 
Sverige som ligger som en isolerad ö omgiven av ockuperade länder. Ilse anländer till Strängnäs från Tyskland 
för ett hemligt uppdrag. Disa sliter hårt som förplägningslotta på regementet i samma stad. En sensommardag 
kommer Betsy in i bilden. Betsy både ser ut och agerar som en filmstjärna och hon fängslar alla hon möter på 
gott och ont. Så börjar en rad märkliga händelser inträffa på regementet. Jakten på en syndabock börjar och 
plötsligt anklagas Disa, Betsy och de andra lottorna för att läcka information som kan röja rikets säkerhet.  

Till stranden. Av Peter Højrup.  
En liten semesterö i Turkiet. En frodig ö, med sparvar grälande i pinjeträden. Ett gäng tidigare kollektivvänner 
på gemensam semester - Linn med sin huvudvärk, Ib med sina sopprecept, Hermann med tvillingarna ständigt 
ilande runt benen. Alla väntar de på något i värmediset. På regnet, på Ernst, på att gummibåten i bukten ska 
flyta i land med sin illavarslande last. 

Vad hon klagar över när hon klagar över hushållsarbetet. Av Heidi Linde.  
Efter tjugotvå års äktenskap vill Vigdis bryta sig loss. Men hur kan hon rättfärdiga beslutet att lämna en man 
som är en bra far, inte slår, inte dricker och inte ligger runt? Kanske handlar det om förväntningar, om att lägga 
ribban lite lägre. Men hur lågt kan ribban läggas innan självföraktet tar över, innan man kvävs, innan man dör? 
Linn har alltid varit den vackra. Nu upptäcker hon att män inte längre vänder sig om efter henne på gatan. Och 
om hon har förlorat sin attraktionskraft, vem ska hon då vara? Vigdis och Linns historier flätas in i varandra av 
tillfälligheter. 

Science fiction
Dune. Av Frank Herbert.  
Melange, or ’spice’, is the most valuable - and rarest - element in the universe. And it can only be found on a 
single planet: the inhospitable desert world Arrakis. Whoever controls Arrakis controls the spice. And whoever 
controls the spice controls the universe. When stewardship of Arrakis is transferred to his house, Paul Atreides 
must travel to the planet’s dangerous surface to ensure the future of his family and his people. But as malevo-
lent forces explode into conflict around him, Paul is thrust into a great destiny beyond his understanding. And 
in this game of power, only those who can conquer their fear will survive. 

Picknick vid vägkanten. Av Arkadij Strugatskij.  
Red Schuhart, en alkoholiserad, förtvivlad ung man i en gudsförgäten gruvstad i Kanada, är besatt av Zonen, 
en gåtfull plats i stadens utkant där utomjordingar nyligen varit på ett kort besök och lämnat kvar föremål med 
utomjordiska egenskaper. De betingar ett högt pris på svarta marknaden och för att de inte ska hamna i orätta 
händer har militären spärrat av Zonen.

Böcker med extra stor stil
I befintligt skick. Av Karin Wallén.
Löpa varg. Av Kerstin Ekman.
Sömmerskan från Paris. Av Georgia Kaufmann. 
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Allt för dig. Av Josefin Schygge.  
Malin bor på vackra Visingsö med sin man och sina två söner. Hon driver en populär blogg där hon visar upp 
sitt perfekta liv – för perfekt tycker en del. När Elma som lever med skyddad identitet behöver en tillfällig 
bostad får hon bo i Malins gårdshus. Men Elmas närvaro får Malin att känna obehag, den utsatta kvinnan på-
minner henne om de fasor hon själv upplevt i det förflutna. Dessutom börjar mystiska saker hända runt Malin 
och hennes familj – det är som om någon iakttar henne. Inbillar hon sig, eller har mannen som en gång hotade 
att förstöra hennes liv, mannen hon har flytt ifrån, kommit tillbaka? 

Den som dödade helvetets änglar. Av Jan Guillou.  
Det är inte vilka pensionärer som helst som hamnar i kampen mot extrem och ytterst välorganiserad brottslig-
het. Den ene är journalistveteranen Erik Ponti, den andre hans gamle vän från förr, den forne underrättelseof-
ficeren Carl Hamilton. Till synes ett mycket omaka par, som det dock vore oklokt att underskatta. De hamnar 
snart i ett mycket händelserikt äventyr där inte bara livet står på spel. 

En god man. Av Karin Wahlberg.  
En Claes Claesson-deckare. Det är sensommarseptember och den omtyckte och omvittnat skicklige barnlä-
karen Paul Klintman hittas mördad i sitt hem, en skånelänga i Östra Torns by, i Lunds utkanter. Han skulle ha 
rest till Falun, för en konferens om vikten av kroppslig närhet mellan spädbarn och förälder, men kom aldrig i 
väg. Kollegor och anhöriga är i chock och kan inte för sitt liv begripa vem som velat livet av denne gode man. 
Eller? Står gärningspersonen att finna inom yrkeslivet eller inom den privata sfären? 

Flickan under trädet. Av Sara Blӕdel.  
På Bornholm hittas kvarlevorna av Susan, en flicka som försvann under en skolresa många år tidigare. Liket 
har legat dolt i en klippskreva. Louise Rick har lämnat sitt arbete på mordroteln och blivit hemkallad i för-
tid från sin jordenruntresa eftersom hennes bror försökt ta livet av sig. Han är förtvivlad. Hans fru Trine har 
lämnat honom och barnen och inte gett ifrån sig ett livstecken. Louise bestämmer sig för att hjälpa sin bror och 
försöker hitta Trine. Ett gammalt klassfoto avslöjar att Trine gick i samma klass som den hittade döda flickan 
på Bornholm och var med på samma lägerresa. 

Hela sanningen. Av Cara Hunter.  
När en student på ett universitet i Oxford anklagar en av professorerna för sexuella övergrepp tror kriminal-
kommissarie Adam Fawley sig veta hur händelsen gått till. Men det visar sig att fallet inte är så okomplicerat 
som han först trott. Den här gången är det en manlig rugbyspelare som blivit utsatt av sin kvinnliga profes-
sor. Både offret och förövaren har allt att förlora, ändå ljuger en av dem. När en kvinna hittas mördad vid en 
järnvägsbro ger Fawley fallet högsta prioritet. Ända tills han inser att alla spår i jakten på mördaren pekar på 
honom själv. Snart befinner sig Fawley i häktet och för hans kollegor har mardrömmen bara börjat. 
  
Ner i mörkret. Av G.R. Halliday.  
Andra boken om kriminalkommissarie Monica Kennedy. En skotsk företagsledare hittas mördad och bestialiskt 
stympad i en flod på det skotska höglandet. Kort därefter hittar man ytterligare ett mordoffer stympat på samma 
sätt, denna gång en smågangster. Vad kan det finnas för koppling mellan dessa i alla avseenden olika män? Kri-
minalkommissarie Monica Kennedy tilldelas fallet. Utredningen leder bakåt i tiden - till en svår olyckshändelse 
på 1950-talet, i tunnlarna under ett kraftverksbygge i den avsides belägna dalgången Glen Turrit. 

Ondskans nätverk. Av Max Seeck.  
Lisa Yamamoto, en av Finlands mest framgångsrika influerare, försvinner efter ett releaseparty i Helsingfors. 
Även hennes före detta pojkvän, Jason Nervander, saknas. Några dagar senare läggs en märklig bild som fö-
reställer en fyr på en klippig ö i havet upp på Lisa Yamamotos Instagramkonto. Under bilden finns en olycks-
bådande dikt som tycks beskriva hennes död. Samtidigt hittas liket av en ung kvinna på en strand. Finns det 
en koppling mellan den mördade kvinnan och de försvunna influerarna? Kriminalöverkonstapel Jessica Niemi 
och hennes kollegor kopplas in för att utreda fallen. De upptäcker att Lisa Yamamoto och Jason Nervander inte 
enbart har levt det glättiga liv som har visats upp på sociala medier. 

Deckare & thriller
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Sluta aldrig fly. Av Harlan Coben.  
För mer än tjugo år sedan kidnappades Patricia, arvtagare till familjen Lockwoods förmögenhet. Efter flera 
månader i fångenskap lyckades hon fly, men förövarna försvann utan ett spår. Tills nu. På en mordplats i New 
York upptäcks dyrbart stöldgods, bland annat en väska och tavla som tillhör familjen Lockwood. På väskan är 
initialerna WHL3 ingraverade, vilket leder polisen till en man med koppling till fallet. Windsor Horne Lock-
wood III - eller Win, som han också kallas - är en man med omåttlig rikedom, oklanderlig stil och en benägen-
het att ta lagen i egna händer. Han är dessutom kusin till Patricia, och polisens fynd leder honom in i en mörk 
värld av hemligheter där han tvingas ta till okonventionella metoder för att skydda sina nära. 

Släcka liv. Av Pernilla Ericson.  
Ett olöst mord skakar den norrländska byn Skageby och polisutredare Lilly Hed och kriminalinspektör Liv 
Kaspi kallas in. En extrem höststorm drar in över Sverige med utslagen el, översvämningar efter skyfall, ned-
fallna träd och lilla Skageby drabbas hårt. All kontakt med omvärlden bryts och dolt i mörkret sker ytterligare 
ett mord. Skräcken sprider sig i det lilla samhället. 

Rebeller & mademoiseller : Emma Toll, Tyra Kleen, Märta Rudbeck.  
Av Matilda Eliasson, Anna-Lena Jönsson, Karin Ström Lehander.  
Utställning, Norrköpings konstmuseum 23 oktober 2021 - 24 april 2022. - Girl power i konsten! Det är en his-
toria om tre begåvade konstnärer, men också om crossdressing, vågade världsomseglingar och vittra sällskap. 

Ärren bär jag med stolthet : branden i Edsbyn och livet efteråt. 
 Av Emma Schols & Frida Funemyr.  
Morgonen den 3 september 2019 vaknar Emma Schols tidigt av att två av hennes sex barn leker på nedervå-
ningen. Plötsligt störs friden när sönerna ropar att det brinner i tv-rummet. Emma skyndar ner och snart står 
hela rummet i lågor. Hon har bara en sak i huvudet: att få ut sina sex barn ur det brinnande infernot. Teoretiskt 
sett överlever inte en människa med så svåra brännskador som Emma fick. I flera veckor befinner hon sig i 
gränslandet mellan liv och död. Det här är berättelsen om en svår olycka, och om den tuffa kampen för att ta 
sig tillbaka till ett drägligt liv. 

 

Biografier
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Maträtternas historia. Av Ted Wärnåker.  
Boken berättar om ett sextiotal av våra mest kända maträtter, såser och drycker. Varför heter salladen Caesar? 
Vilken prinsessa har vi att tacka för tårtan? Och vem frestade egentligen Jansson? 

Stickning från Fair Isle : 15 moderna plagg efter gamla traditionella mönster.  
Av Mati Ventrillon.  
Mati Ventrillons stickmönster utgår från den teknik som har använts i århundraden på den skotska ön Fair Isle. 
Boken innehåller 15 stickbeskrivningar samt tips om tekniker, garner och efterbehandling. 

Svenska SS-fruar : med uppdrag att föda ariska barn. Av Christoph Andersson.  
De ville bli hustrur till tyska SS-män, med uppdrag att föda flest möjliga ariska barn åt Adolf Hitlers Tredje 
rike. I National Archives i USA har författaren och journalisten Christoph Andersson hittat spåren efter 218 
500 kvinnor som alla ville gifta in sig i SS:s gemenskap. Ett 20-tal av dem var svenskor, och deras äktenskap 
en hemlig statsangelägenhet. 

Tjänstedesign : principer och praktiker. Av Stefan Holmlid, Katarina Wetter-Edman.  
Tankarna som presenteras i boken är baserade på mer än 15 års internationellt ledande forskning och går 
bortom en gängse syn på tjänstedesign som kundupplevelse och tjänstemöte. 
 
 
 
 

 

Alltid vid din sida. Av Nicola Scott.
Byn. Av Ragnar Jónasson.
Nattens färger. Av Kristin Fägerskjöld.

No time to die (James Bond, action)
The last duel (drama, action)

18 Ballader. Av Ted Gärdestad.
30. Av Adele.
Dom som skiner. Av Thåström. 

Faktaböcker 

Ljudböcker på Mp3

Film

Musik på CD
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Bebbe kan allt. Av Mervi Lindman. (pekbok)
Bojan och sopbilen. Av Johan Anderblad.
Igelkotten och presentmysteriet. Av Andrej Kurkov & Tania Goryushina.

 

Finaste skolgården. Av Helena Bross, Kadri Ilves.  
Någon har planterat blommor på Axel och Omars skolgård. Det visar sig vara en snäll tant som saknar sin 
gamla trädgård. En dag kommer hon till klassen och lär barnen hur man odlar. Tillsammans sår de massor med 
blommor. Och till sommaren har skolgården blivit den finaste man kan tänka sig! Kort text i versaler.  

Glasskampen. Av Lena Arro & Anna Westin.  
Hemera Nattdotter har fått ett uppdrag. IsKalles glassbil är ockuperad av arga snögubbar som flyr solens hetta. 
De som kommer nära blir attackerade av is och glasspinnar. Snögubbarna sätter stopp för glassförsäljningen. 
Tur att Hemera är expert på ilskna snögubbar. Hon får hjälp av Tore och Vendela (även om hon själv aldrig 
skulle erkänna det). Kommer de lyckas rädda IsKalle och hans glassbil? 

Greta får ett syskon : en bok om Downs syndrom. Av Jeanette Toivonen, Anna Avellan. 
En bok om Downs syndrom  Följ med Greta när hon får ett syskon och lär dig mer om Downs syndrom. 

Nattkorpen. Av Johan Rundberg. (Månvind & Hoff del 1)
Mika har bott på Barnhuset på Drottninggatan i hela sitt liv. För att kunna överleva i 1800-talets Stockholm har 
hon utvecklat ett skarpt sinne för detaljer och hotfulla situationer. En natt lämnas en nyfödd flicka till barnhu-
set av en skräckslagen ung man. Det blir början på en kedja av händelser som ska försätta Mika i större fara än 
hon någonsin kunnat föreställa sig.

Bilderböcker 

Barn- & ungdomsböcker

Ca 6 - 9 år

Ca 9 - 12 år



Du kan prenumerera på nyhetslistan och få den direkt till din e-post. 
Kontakta något av Sjukhusbiblioteken. 

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland
www.regionvarmland.se/sjukhusbibliotek

Sjukhusbiblioteket Arvika
010-831 20 76

sjukhusbiblioteket.arvika@regionvarmland.se

Sjukhusbiblioteket Karlstad
010-831 51 44 

sjukhusbiblioteket.karlstad@regionvarmland.se

Sjukhusbiblioteket Torsby
010-834 74 05

sjukhusbiblioteket.torsby@regionvarmland.se

http://www.regionvarmland.se/sjukhusbibliotek



