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Böcker:
Första hjälpen av Henna Korte. Finlands Röda Kors, 2012.
Första hjälpen till barn av Elsie Setterberg. Liber, 2007.
Första hjälpen : barn. Röda korset, 2012
Första hjälpen. Röda korset, 2007.
Om mitt barn blir sjukt eller gör sig illa av Linda Håkansson. Gothia, 2015.
Vildmarksmedicin : första hjälpen och sjukvård på tur och expedition av Olivia Kiwanuka.
Calazo, 2017.

Akutsjukvård av Gudrun Arvidsson. Liber, 2013.
Akutsjukvård av Anna-Lena Stenlund. Gleerup, 2016.
Akutsjukvård av Johan Strömberg. Sanoma, 2012.
Akutsjukvård : omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada av Jonas Wikström.
Studentlitteratur, 2012.

Hjärtinfarkt : en skrift om vad som händer under och efter infarkt. Hjärt-lungfonden, 2016.
Stroke : en skrift om slaganfall och TIA. Hjärt-lungfonden, 2016.
Hjärtrytmrubbningar : en skrift om flimmer, fladder och andra rubbningar. Hjärt-lungfonden,
2016.
Kärlkramp : en skrift om bröstsmärta och kranskärlssjukdom. Hjärt-lungfonden, 2013.
Plötsligt hjärtstopp : en temaskrift om vad som händer när hjärtat stannar. Hjärt-lungfonden,
2012.

Länkar:
1177 Vårdguiden
http://www.1177.se/
Svenska rådet för hjärt- lungräddning
http://www.hlr.nu/
Sveriges hjärtstartarregister
http://www.hjartstartarregistret.se/
Giftinformationscentralen
https://giftinformation.se/

Appar:
Rädda hjärtat
https://www.hjart-lungfonden.se/raddahjartat/
Lär dig hjärt- lungräddning och hitta närmsta hjärtstartare.
Röda korsets första hjälpen
https://www.redcross.se/engagera-dig/vara-kurser/forsta-hjalpen/
Här kan du lära dig grunderna i första hjälpen.

Vill du ha listan i större stil eller vill du ha information utskriven på papper och skickad hem
till dig helt kostnadsfritt? Kontakta eller besök oss på Falu lasarettsbibliotek så ordnar vi det.
På biblioteken har vi tillgång till ett stort antal databaser och medicinska tidskrifter som vi
gärna hjälper dig att söka i. Du som medborgare i Dalarna kan låna bibliotekets böcker inom
det medicinska området. Prata med personalen så hjälper vi dig.
Hitta till biblioteket:
Gå in genom huvudentrén på Falu lasarett. Gå rakt fram och passera caféet och butiken. Följ
sedan skyltningen. Det finns hiss. Ingången är på plan 02.
Besök oss gärna på nätet: www.ldbib.se
Kontaktuppgifter:
Adress: Falu lasaretts bibliotek och informationscentral, Söderbaums väg 8, 791 82 FALUN.
Telefonummer: 023-492134 E-post: falun.biblioteket@ltdalarna.se

