
 
  
 
 
  
 

Kurslitteratur 2019 

 

VÅRD OCH OMSORG  KURSLITTERATUR 
Vård och omsorgsarbete1 Vård och omsorgsarbete 1/Christidis, Maria / Gleerups ISBN 

9789140684967 

Vi rekommenderar det digitala läromedlet men vill du istället använda 
dig av boken så går det bra. 

Etik och människans livsvillkor 
 

Etik och människans livsvillkor, Katri Cronlund, Sanoma Utbildning, ISBN: 
9789152307571 (2015) 

Psykologi 1  -  

Samhällskunskap 1a1 Information om kurslitteratur ges av läraren i kursen. 

Svenska som andraspråk 1 Information om kurslitteratur ges av läraren i kursen. 

Svenska 1 Information om kurslitteratur ges av läraren i kursen. 

Medicin 1  
 

Medicin 1. Maria Bengtsson, Ulla Lundström. Gleerups Utbildning AB  

ISBN 9789140690197 

Vi rekommenderar det digitala läromedlet men vill du istället använda 
dig av boken så går det bra. 

Medicin 2 Information om kurslitteratur ges av läraren i kursen. 

Vård- och omsorgsarbete 2 Vård- och omsorgsarbete 2, Anna-Lena Stenlund, Gleerup,  

ISBN 9789140696250 

Vi rekommenderar det digitala läromedlet men vill du istället använda 

dig av boken så går det bra. 

Akutsjukvård Information om kurslitteratur ges av läraren i kursen.  

Psykiatri 1 Psykiatri 1, Gleerups digitala, 6 mån / ISBN 9789140686657 

Vi rekommenderar det digitala läromedlet men vill du istället använda 
dig av boken så går det bra. 

Psykiatri 2 Information om kurslitteratur ges av läraren i kursen. 

Samhällsbaserad psykiatri Information om kurslitteratur ges av läraren i kursen. 

Hälsopedagogik Hälsopedagogik / Tove Phillips/ Gleerups digitala / ISBN 

9789140686862 

Vi rekommenderar det digitala läromedlet men vill du istället använda 
dig av boken så går det bra. 

Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 1/Irene Larsson/Gleerups digitala/ISBN 9789140686695 
Vi rekommenderar det digitala läromedlet men vill du istället använda 
dig av boken så går det bra. 



 
  
 
 
  
 
Äldres hälsa och livskvalitet  Äldres hälsa och livskvalitet / Eva-Lena Lindqvist / Gleerups digitala / ISBN 

9789140694072 

Vi rekommenderar det digitala läromedlet men vill du istället använda 
dig av boken så går det bra. 

Vård och omsorg vid demenssjukdomar Information om kurslitteratur ges av läraren i kursen. 

 


