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Andersson, Ingemar Epidemiologi för hälsovetare : en introduktion  3. uppl. 

Anell, Anders Vården är värd en bättre styrning 

Anåker, Anna Hållbar vård : klimatet och hälsan 

Borg Skoglund, Lotta Adhd: från duktig flicka till utbränd kvinna 

Bäärnhielm, Sofie Transkulturell psykiatri 

Dalén, Lin Amning i nöd och lust : skapa de bästa förutsättningarna för amning och bli 

din egen amningsrådgivare 

Friberg, Sten Schizofreni : livet med en psykossjukdom 

Ghaderi, Ata Från självsvält till ett fullvärdigt liv : en ny KBT-metod i 6 steg 

Gottzén, Lucas Av det känsligare slaget : män och våld mot kvinnor 

Health literacy : teori och praktik i hälsofrämjande arbete / Karin C. Ringsberg, Ewy 

Olander, Per Tillgren (red.)  2. uppl. 

Lundberg, Elin Att vilja men inte kunna : om sex som gör ont 

Missfall / [utarbetad inom Stockholms läns landsting]   7.  rev. uppl. 

Persson, Hans-Inge Att utveckla den goda, nära, personcentrerade vården 

Reuter, Antonia Nedstämdhet i samband med förlossning : om baby blues och 

depression under spädbarnstiden  2. uppl. 

Rudman, Björn Boken om ont : lindra din smärta och stress  

Rönnberg, Lena Hälso- och sjukvårdsrätt   5. uppl. 

Trägårdh Tornhill, Carina Mat för dig med ätstörning : vägen till ett friskt ätande 

Wikman, Ellinor Mitt liv med endometrios : tjugo kvinnors livsberättelser 

Vården ur befolkningens perspektiv 2020 : en jämförelse mellan Sverige och tio andra 

länder   
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Almén, Niclas Återhämtningsguiden : må bra trots stress och press 

Altermark, Niklas Avslagsmaskinen : byråkrati och avhumanisering i svensk 

sjukförsäkring 

Below, Camilla von Anknytning i psykoterapi 

Borg, Elisabet Statistik för beteendevetare : faktabok  4. uppl. 

Bringselius, Louise Vägar till en god kultur : tillit, lärande och etik 

Caldesi, Katie Diabetikerns kokbok för viktminskning : kosten som förebygger och 

bromsar typ 2-diabetes och kan göra dig medicin- och symtomfri 

Eldén, Sara Forskningsetik : vägval i samhällsvetenskapliga studier 

Falciani, Nicole Du ser ju inte sjuk ut : min berättelse om att leva med reumatism 

(biografi) 

Kjöller, Hanne Kris i forskningsfrågan : eller: vad fan får vi för pengarna? 

Leissner, Margaretha Praktisk handbok för skolläkare och skolsköterskor  2. uppl. 

Linton, Steven James 12 verktyg i KBT : från teori till färdighet   2. utg. 

Läget för ledarna : förutsättningar för ledarskapsutveckling i kommunal vård och omsorg 

Nordin, Andreas Latin : en introduktion  3. uppl. 

Olsson, Nils-Olof Sverige genom konstnärens öga (biografi) 

Sahlin, Hanna Känslor som kraft eller hinder : en handbok i känsloreglering 

Smedler, Ann-Charlotte Att testa barn och ungdomar : om testmetoder i psykologiska 

utredningar  2. uppl. 

Äldre och åldrande : grundbok i gerontologi  3. uppl. 
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Diamond, Lucy En sommar i York 

Engberg, Katrine Vådaskott (deckare) 

Fenwick, Liz Skymning över Cornwall 

Gustavsdotter, Maria Boken om Jonas 

Jansson, Anna Galgbergets väktare (deckare) 

Hjulström, Carin Bara ett litet mord (deckare) 

Hjulström, Carin Knappt en droppe blod (deckare) 

Jungstedt, Mari Där den sista lampan lyser (deckare) 

Kawakami, Hiromi Senseis portfölj 

Landgren, Lars Ljusnan du mörka 

May, Peter Tyst offer (deckare) 

Moriarty, Liane Stora små lögner 

Osman, Sara Allt vi inte sa 

Palm, Anna-Karin Jag skriver över ditt ansikte 

Quinn, Kate Roskoden 

Ragnar Jónasson Snöblind (deckare) 

Riley, Lucinda Den saknade systern 

Roberts, Nora En trygg hamn 

Rudberg, Denise Er tredje man (deckare) 

Sarenbrant, Sofie Skyddsängeln (deckare) 

Schulman, Ninni Dagen är kommen (deckare) 

Smirnoff, Karin Sockerormen 

Wingate, Lisa De saknade vännernas bok 

Åhman Owetz, Eli En bättre människa 


