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http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforordningar/halso-ochsjukvardslagen%28hsl%29


 

























































 
















































http://www.1177.se/Norrbotten/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stress/
http://www.socialstyrelsen.se/regelverk/lagarochforordningar/patientsakerhetslag


 
















































 






















http://www.who.int/mental_health/evidence/MH_Promotion_Book.pdf

