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Bibliotekets samling består av:

•  Bøker
•  Tidsskrifter
•  Filmer
•  Rapporter etc.,

Det en mulig å låne både trykte  
og elektroniske formater.

På biblioteket har vi tilgang til   
flere databaser, hvor vi blant   
annet kan få tak i tidsskriftartikler.

Bibliotekets samling består av:

For alle

Veiledning 
•  Bøker
•  Tidsskrifter
•  Filmer
•  Rapporter etc.,

Det en mulig å låne både trykte  
og elektroniske formater.

På biblioteket har vi tilgang til   
flere databaser, hvor vi blant   
annet kan få tak i tidsskriftartikler.

Vi er en nasjonal kompetansetjeneste   
for alle, og alle kan låne fra vår samling.  
Dette gjør man enkelt via nett, over   
telefon eller ved å besøke biblioteket.  
Du kan få tilsendt det du trenger rett   
hjem. Biblioteket er en del av fjernlåns- 
samarbeidet mellom bibliotekene. 

Vi hjelper deg gjerne med å finne litteratur 
og informasjon innenfor våre fagområder. 
Kompetansetjenestens fagområder er:  

•  Alderspsykiatri
•  Demens
•  Utviklingshemning og aldring
•  Funksjonshemning og aldring

Send en e-post, ring eller besøk biblioteket 
for å få hjelp til å søke i relevante baser.
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KONTAKT 

OSS

bibliotek@aldringoghelse.no
telefon: 33 34 19 50/ 33 34 19 54 /33 34 19 65  
www.aldringoghelse.no    klikk: biblioteket

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse  
Biblioteket, Boks 2136, N-3103 Tønsberg
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