
Falu lasaretts bibliotek och  
informationscentral 
falun.biblioteket@ltdalarna.se 
023-49 21 34

Biblioteket och Patientutbildningscentrum 
Helsingborgs lasarett
biblioteket.hbg@skane.se
042-406 25 90 

Sjukhusbiblioteket Länssjukhuset Ryhov
biblioteket.jonkoping@lj.se
036-32 24 91 

Sjukhusbiblioteket i Karlstad 
sjukhusbiblioteket.karlstad@liv.se 
054-61 51 44

Karolinska Universitetssjukhuset 
Biblioteket medicinska delen
biblioteket@karolinska.se
08-517 741 32

Sjukhusbiblioteket i Lund 
sjukhusbiblioteket.lund@skane.se 
046-17 17 25
 

NU-biblioteket NÄL 
bibliotek.nal@vgregion.se 
0520-910 40 
 

Sjukhusbiblioteket Skövde 
bibliotek.kss@vgregion.se 
0500-432 720 
 
 

Landstingsbiblioteket i Kalmar län 
biblioteket.vastervik@ltkalmar.se 
0490-861 32

Sjukhusbiblioteken i Västmanland 
biblioteket.centrallasarettet@ltv.se
021- 17 34 40

Informationen som finns i Pion ska ses 
som ett komplement till den som ges av 
hälso- och sjukvårdens personal. 

I första hand bygger den på de diagnos- 
och terapimetoder som tillämpas inom 
den offentliga sjukvården.

Pion uppdateras kontinuerligt för att 
hållas så aktuell som möjligt.

Din guide till information  
om hälsa och sjukdom

www.pion.se

Pion är ett samarbete mellan  
sjukhusbibliotek:

20091012



- vill veta mer om hälsa, sjukdom
  och olika behandlingsmetoder 
 
- vill veta vilka rättigheter du har
  som patient 
 
- vill komma i kontakt med en 
  patientförening 
 
- vill läsa om andras upplevelser 
  av sjukdom, vård och behandling 

 

Sök i Pion när du... Vad du kan hitta:

En stor del av det du finner i Pion är 
länkar till information som finns på 
Internet. Här finns även tips på böcker, 
broschyrer, artiklar och filmer som du kan 
låna. 

För dig som vill komma i kontakt med 
en patientförening, organisation eller 
myndighet finns adresser samt länkar till 
deras webbplatser. 

Du kan med en enkel knapptryckning 
upprepa din sökning i andra databaser, 
som t. ex. 1177.se.  

När du hittat filmer, böcker, artiklar 
eller annat tryckt material som du vill 
läsa kan du beställa lån eller kopior av 
dessa. 

Materialet skickas sedan med post till 
din hemadress. 
 
Du ansvarar själv för att det material 
du lånat återsänds, senast på förfallo-
dagen.

Om du undrar över något, kontakta ditt 
närmaste bibliotek!

Att låna:

www.pion.se www.pion.se


