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1. https://anhoriga.se/anhorigomraden/flerfunktionsnedsattning/livets-skorhet/
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3. https://anhoriga.se/globalassets/media/dokument/stod--utbildning/webbina-
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4. https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/palliativ-vard/vardpro-
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