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Vill du ha listan elektroniskt för att kunna klicka på länkarna? 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 biblioteket har vi även tillgång till ett stort antal databaser och medicinska tidskrifter som 

vi gärna hjälper till att söka i, och böcker inom det medicinska området som du som 

medborgare i Dalarna kan låna. 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, ingång på plan 02. Besök oss gärna  på nätet:  

www.ldbib.se 
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