LITTERATURLISTA
STROKE

Är du full? Nej jag har haft stroke
Stroke och konsten att vara anhörig
Katt börjar på S
Dagen när allt förändrades. Stroke ur
anhörigas perspektiv.
Min stroke
Mitt andra liv. En berättelse om att
drabbas av stroke
Stroke om att förlora pappa

DEMENS

Låt minnena leva
Asta och hennes närmaste
Den längsta ronden. Om kärlek
demenssjukdom och anhörigvård
Det är så konstigt nuförtiden
Frontallobsdemens, den förbryllande
sjukdomen
I slutet av minnet finns ett annat sätt att
leva
Jag har solen i ansiktet så jag ser inte
vad du säger
Min syster fick Alzheimers
Samvaro med dementa
Råd till anhöriga-personal x 2
Stoppa Alzheimer nu
Jag och min Alzheimer
Sång till mormor

NEUROLOGISKA SJUKDOMAR

Palliativ vård vid Parkinson sjukdom
Parkinson våra vanliga sjukdomar
Parkinson att vara närstående
Parkinson från A till Ö
Parkinsons sjukdom, behandling,
omvårdnad, tips
Huntingtons sjukdom
En praktisk handledning
En bok om MS
Jag har MS
Multipel Skleros

ANHÖRIGA

Modet att ingenting göra
I saknaden
Tätt intill dagarna. Berättelser om min
mor
När en anhörig eller vän blir svårt sjuk
Sån är vår vardag. Anhörigvårdare
skriver dagbok
Det händer när du vilar
Livet som anhörig i skuggan av cancer,
alzheimer, ALS
Både frisk och sjuk
Att möta människor med långvarig
sjukdom
Att utveckla anhörigstöd
Förluster om sorg och livsomställning
Vid livets slut. Hur kropp och själ
förbereder sig
Ett skimrande trots-dikter
Hur ska jag orka, en bok om att vårda
en anhörig

PSYKIATRI

Jag vill inte dö – jag vill bara inte leva
Mitt galna liv
Konsten att förmedla hopp
Ha is i magen och stå kvar

FUNKTIONSHINDER

Annorlunda syskon
Litet syskon- att vara liten och ha en
syster eller bror med
funktionsnedsättning
Drömmen om danskungen
Jag är också viktig. Att vara ung anhörig
till en familjemedlem som är sjuk eller
har ett funktionshinder
Problemskapande beteende vid
utvecklingsmässiga
funktionsnedsättningar
Hur gör man- om sex och
samlevnadskunskap i särskolan
Ett CP-bra liv
Min vän Henry
Ragnhilds handbok, kunskap och
vägledning, en bok om ADHD
Men Aron
Ett barn i varje klass en bok om ADHD
och DAMP
ADHD att leva utan bromsar
Jag har redan ätit. Att vara anhörig till
någon med ätstörning
Stress och psykisk ohälsa hos unga med
Autism och Aspberger
Normalstörd
Ingen familj är en ö
Utsatta föräldrar

FRISKVÅRD OCH HÄLSA

Lycka nu
Uppnå mer med mindre stress
Lisens ört spa för skönhet och
välbefinnande
Hälsans mysterium
Rörelsereceptet
Tid för det meningsfulla
Smarta rörelser
Steg för steg
Var vore livet utan stress
Friskboken. Motion mat och dryck….
Goda sömnboken
Lyckofällan
Mindfulness i vardagen

FILM OCH CD

En oväntad vänskap
Hur många lingon
I rymden finns inga känslor
Alzheimers vals
Iris (VHS)
Ung anhörig (VHS)
Ett minne för livet (CD)
Avspänning (kassettband)

