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Abstract

This study is an attempt to examine how hospital libraries should develop its activities
towards  their target groups in time of reductions.

The method was a case study of  the hospital libraries in Uddevalla and Trollhättan. An
opinon poll was carried out among a selection of hospital staff, patients, medical researchers
and students. In addition a patient group at some wards was observed. The libraries in the
study produce an annual report, which presents a proposal for developements. Some of the
library staff also answered open inquiries.

Systems theory and a model of interested party formed the starting point of the study. The
relationships between the organisation and its target groups was examined. The influence of
the environment and a comprehensive view of the organisation´s activities were also noticed.

The result of the study points to the fact that the different target groups need both medical
information and culture events from the hospital library. The patient, however, preferred
recreation to information during the hospital stay.

The conclusion is that the libraries in my study work customer and quality orientatedly.
However they could satisfied their users even more through longer opening hours. An
increased collaboration with the collage of nursing and school would also benefit the target
groups. Moreover, the library director should encourage database training of library staff. The
hospital libraries in Uddevalla and Trollhättan ought to market their work a little bit more,
which would involve a further study.

Nyckelord: Sjukhusbibliotek, patienter, anhöriga, sjukhuspersonal, forskare, vårdstuderande,
verksamhetsutveckling, kundorientering
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Inledning

1990-talet kännetecknades av en allt snabbare förändringstakt i samhället. Teknikens enorma
landvinningar, internationaliseringen och de fria marknadskrafterna har påverkat vår tillvaro
på många områden. Ett informations- och tjänstesamhälle har vuxit fram och i dess spår följer
många genomgripande förändringar.

Bosse Angelöw, fil.dr. i sociologi, beskriver samhällssituationen på följande sätt:

      Vårt nutida samhälle präglas…av en accelererande förändringstakt. Arbetslivet omvandlas
       i en allt ökande takt. Anställdas och organisationers förändringsvilja och förändringsbe-
       nägenhet blir honnörsord men också viktiga förutsättningar för att klara av en alltmer
       internationaliserad och hårdnad konkurrens eller att inom offentlig sektor leva med krym-
       pande budgetanslag. Organisationer förändras i takt med sin omvärld, och måste i ett
       ständigt samspel agera i förhållande till föränderliga växlingar i samhället. Förändring,
       omvandling, omställning, omstrukturering, utveckling, avveckling och förnyelse är olika
       begrepp som används för att beskriva den process, som äger rum inom företag och
       offentliga organisationer (1991, s 9f).

Bo Ahrenfeldt, läkare och psykiatriker, betraktar förändring som  ett ”tillstånd”, en
omständighet som både människor och organisationer ständigt befinner sig i – både i perioder
av ”lugn” och ”kaos”. Han anser därför att  förändring ”saknar  …  en absolut början, en
given mitt och ett absolut slut” och  ”förändringskunskap, förändringsledning och
utvecklingsarbete utgör därför organisationens överlevnadsledning!” (1995, s 7)

För att organisationer och verksamheter av idag skall överleva in i 2000-talet behöver de
alltså ha beredskap för och kunskap om förändringar. Detta för att de ska kunna anpassa och
utveckla sig efter samhällets olika behov och krav, som snabbt växlar. Detta gäller även för
sjukhusbiblioteken, som jag valt att sätta fokus på och undersöka i min magisteruppsats.
Därmed är vi inne på bakgrunden i min framställning: varför valet har fallit just på
sjukhusbibliotek.

1.1  Bakgrund

Under 1960-talet byggdes sjukvården i Sverige ut i snabb takt. Stora investeringar gjordes och
antalet vårdplatser ökade raskt. Efter 1970 förändrades dock situationen. Hälso- och
sjukvården fick mindre pengar och det satsades mer på den öppna vården (Sjukhusbibliotek
1976, s 8). Vårdtiderna blev kortare under 1980-talet och medelvårdtiden fortsatte att minska
under 1990-talet, bl. a. på grund av Ädelreformen1 (Tellander 1997b, s 23).

Samtidigt med hälso- och sjukvårdens utbyggnad på 1960-talet – eller i dess kölvatten –
expanderade sjukhusbiblioteken. Dessa ökade stadigt i antal och nådde sin kulmen på 1980-
talet. Under 1990-talet upplevde biblioteken på sjukhus en nedgångsperiod. En studie av
Bibliotekskalendern 1991-1997 ger vid handen att antalet sjukhusbibliotek minskade med
hela 30% under 1990-talet.

                                                          
1 Ädelreformen antogs 1992. Den innebar att kommunerna tog över landstingens lokala sjukhem och
hemsjukvården för äldre (Svenska socialpolitik 1998, s 235).
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Ädelreformen åstadkom, att en del bibliotek på mindre sjukhus och institutioner lades ner.
Men även efter denna reform har sjukhusbibliotekens antal decimerats. Från 1996 till 1997
var minskningen så stor som 12%. ”Dessa siffror är desto mer alarmerande då antalet
akutsjukhus endast minskat marginellt i Sverige sedan 1990” , sägs det i Vårdbibliotekens
organ Blänkaren (Tellander 1997a, s 10).

Vad beror denna kraftiga minskning av antalet sjukhusbibliotek på? Kraven på reduceringar
av kostnader inom hälso- och sjukvården, främst akutsjukvården, ökade markant under 1990-
talet. Neddragningarna inom vården påverkade också sjukhusbibliotekens verksamhet på
många orter i landet. Kvalitetsnivån sjönk och kraven på kostnadsminskning innebar ett
ingrepp i själva verksamheten för många sjukhusbibliotek (Alexandersson G. 1997, s 12).

Nedan följer några axplock ur artiklar med exempel på attacker mot sjukhusbibliotek:

-Skrotar Östergötland sina patientbibliotek? lyder en rubrik i DIK- forum redan 1986
(Beckman Hirschfeldt, s 20 ff). Artikeln handlar om regionsjukhuset i Linköping, som fått
kniven på strupen med kraftiga nedskärningar av personal och därmed verksamhet. ”Att
stänga sjukhusbiblioteken är en avhumanisering av sjukhusen”, anser man i artikeln
(ibid, s 21). 1996 lades sjukhusbiblioteket i Linköping helt ned och utraderades, dvs.
”bibliotekarierna försvann” och böckerna placerades godtyckligt runt om i sjukhuset
(Alexandersson G. 1997, s 13).

-I Svenska Dagbladet, den 6:e juni 1996, möts vi av rubrikerna Akut situation för
sjukhusbiblioteken och Ingen plats för bokvagn i slimmad budget, patienter och personal
förlorar en kulturoas. Artikeln gäller biblioteket på Huddinge sjukhus och i denna omnämns
även avtal som sagts upp med kommunen när det gäller sjukhusbiblioteken i Nacka och på
Södersjukhuset. ”Att avveckla och stänga sjukhusbibliotek…är en riksomfattande  tendens när
man skall spara på vård och offentliga medel”, kan man läsa. Ett annat uttalande i artikeln
från sjukhusledningen om ”hellre…vård än böcker”, kan ses i ljuset av vad man verkligen
sparar med avveckling av ett sjukhusbibliotek – jo, ”högst en promille av sjukhusets budget”.

-I Biblioteksbladet, nr 10 1997, möts vi av följande artikelrubriker: Dumsparande på
Karolinska. Sjukhusbiblioteket blev en låst expedition. Biblioteksverksamheten på Karolinska
sjukhuset har lagts ned trots att det är ett av Sveriges största akutsjukhus med betydande
forskning och utbildning. Argumenten är de vanliga: ”kortare vårdtider i kombination med
allmänna nedskärningar”. ”Man stirrar på penningsummorna men värderar inte vad man får
för pengarna”. Detta är ”dumsparande”, anser Gunilla Lundhall, f.d. sjukhusbibliotekarie vid
Karolinska sjukhuset i Stockholm (Rabe 1997a, s 7).

Sveriges Allmänna Biblioteksförenings (SAB) vårdbibliotekskommitté beslöt att göra 1997
till sjukhusbibliotekets år. Man ville uppmärksamma hoten mot dessa bibliotek. Kommittén
planerade och genomförde en hearing om sjukhusbiblioteken. Denna gick av stapeln den 9:e
okt. samma år vid Karolinska sjukhuset genom initiativ av SAB och Sveriges
Författarförbund (SFF). Anledningen var de kraftiga nedskärningarna och nedläggningarna av
sjukhusbibliotek. En viss reducering av biblioteksverksamheten kan få sin förklaring av
kortare vårdtider och Ädelreformen, som drabbade de mindre sjukhusen. Men efter 1995 är
det främst de allmänna sjukhusbiblioteken vid regionsjukhusen som fått kännas vid
neddragningar. Själva verksamheten  har  angripits och en legitimering av ytterliggare
nedläggningar och attacker på sjukhusbibliotek runt om i landet kan komma i fråga (Månsson
1997b, s 18).
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I debatten framkom också att ”rimliga besparingar kan leda till nytänkande men är
besparingarna för stora raseras verksamheten vilket är oacceptabelt”. De flesta var eniga om
sjukhusbibliotekens betydelse. En  patient/låntagare uttryckte sig på följande sätt: ”sjukhus
utan bibliotek är ett sjukt hus”. Tyvärr lyste politiker och makthavare med sin frånvaro vid
hearingen (ibid s18).

P-O Tellander, en av eldsjälarna bakom hearingen, menar i artikeln Nya utmaningar för
sjukhusbiblioteken, risker och möjligheter, att en ”riskfaktor är naturligtvis den allt kärvare
vårdekonomin”. Men sjukhusbiblioteken står också inför stora möjligheter i och med
”informationssamhället med dess nya informationsbegrepp och nya informationsteknologi”
(1996d, s 239).

Det är sjukhusbibliotekets möjligheter, som jag vill undersöka i min uppsats. Hur skall dess
verksamhet kunna utvecklas och förnyas, så att den nedåtgående trenden vänds uppåt när vi
går in i  2000-talet. Vilka utvecklingsmöjligheter kan finnas för sjukhusbibliotek i spar- och
förändringstider?

1.2 Syfte

Mitt huvudsyfte med uppsatsen är att undersöka vilka möjligheter till utveckling
sjukhusbiblioteken på Uddevalla sjukhus och på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL),
Trollhättan, har inom sitt verksamhetsfält och gentemot sina användare. Jag vill belysa en
verksamhet ur ett helhetsperspektiv och har valt dessa båda bibliotek av praktiska/personliga
skäl. En jämförelse mellan sjukhusbibliotek i Sverige skulle kompliceras av att det i grunden
finns många skillnader dem emellan. Dessa kan vara följande:

      Det finns skilda typer av sjukhusbibliotek (medicinska fackbibliotek, allmänna sjukhus-
       bibliotek och kombinerade bibliotek) inom skilda vårdområden (akutsjuk-, sjukhems-,
       psykiatrisk vård etc.). Sjukhusbiblioteken har dessutom olika huvudmän (kommun, lands-
       ting, stat, stiftelse etc.), finansieras olika (hälso- och sjukvårds-, kulturförvaltning etc.)…
       (Tellander 1997a, s 10).

Sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL samverkar och är ett exempel på
sjukhusbibliotek i tiden med stora organisatoriska förändringar och sparbeting. Vid årsskiftet
1998/99 tog den nya regionen Västra Götaland form och 1996 bildades NU-sjukvården2. Här
utgör Uddevalla sjukhus och NÄL, länssjukhusen i en sjukhusstruktur som i skrivande stund
ej är färdigorganiserad och stabiliserad. Dessutom är flera stora förändringar på gång inom
och mellan de båda sjukhusbiblioteken (se uppsatsens fortsättning).

Ett andra syfte med uppsatsen  är, att resultaten av undersökningen förhoppningsvis kan bli en
vägvisare för andra, kanske hårt trängda sjukhusbibliotek och ge dessa  en framtidsinjektion.
Att se möjligheter trots spartider och när förändringens vindar blåser.

                                                          
2 Bohuslandstinget och Landstinget i Älvsborgs län fattade 1995 beslut om att bilda en ny gemensam
organisation för sjukhusen i de norra länsdelarna. NU-sjukvården består av två sjukhusstrukturer som
funktionellt skall betraktas som en enhet. N står för NÄL och U står för Uddevalla (Samverkan över gränser för
patientens bästa 1996-06-20).
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1.3 Problemformulering och frågeställningar

Min problemformulering är:

� Vilka möjligheter har sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL att förändra och
utveckla sin verksamhet inom sina olika funktioner så att användarnas behov och krav
tillgodoses på ett adekvat sätt?

Med fokus på målgrupperna och den egna bibliotekspersonalen som en resurs i
utvecklingsarbetet kan problemformuleringen  delas upp i  följande frågeställningar:

� Hur kan verksamhet och arbetssätt utvecklas gentemot:
      1) patienter/anhöriga
      2) sjukhuspersonal
      3) forskare/vårdstuderande
      4) hur kan den egna bibliotekspersonalens utvecklingspotential tas tillvara

1.4 Metod och material

1.4.1 Fallstudie

Min undersökningsmetod är fallstudien, eftersom jag valt att studera två enskilda
sjukhusbibliotek, som dessutom befinner sig i en process av samverkan. Sjukhusbiblioteken i
Uddevalla och på NÄL skall organisatoriskt bilda en enhet med lokal placering på resp.
sjukhus (Uppdrag 1999-01-14).  Metoden att undersöka ett fall ger utrymme för ett
helhetsperspektiv av en verksamhet. Den används ofta när man vill studera processer och
sammanhang samt vill upptäcka snarare än bevisa (Merriam 1998, s 9). Detta stämmer väl in
på mina undersökningsobjekt, som är mitt i en förändringsprocess på många plan.

Merriam tar i sin bok Fallstudien som forskningsmetod upp några karaktäristika när det gäller
den kvalitativa fallstudien. För det första är den partikularistisk, vilket innebär att fokus sätts
på konkreta situationer, händelser eller företeelser. Fallstudien är även deskriptiv, eftersom
den vill ge en så total bild som möjligt av den företeelse som studeras. Beskrivningen av
enheten är både ”omfattande” och ”tät”. För det tredje är fallstudien heuristisk, dvs den kan
bredda förståelsen av företeelsen som undersöks och ge upphov till nya infallsvinklar eller bli
en bekräftelse av det redan kända. Fallstudien är även induktiv, eftersom fokus ligger på
förståelse och tolkning av kontexten snarare än utgångspunkt i olika variabler. (1998, s 25ff).

Min intention är att göra en kvalitativ studie av sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL,
för att få ett helhetsperspektiv på verksamheten och dess utvecklingsmöjligheter. Detta
innebär i klartext, att jag vill ställa behov och önskemål som kan finnas inom de olika
målgrupperna i relation till bibliotekens/bibliotekspersonalens nuvarande verksamhet och
framtida planer.

Fallstudien är en kvalitativt inriktad metod som ofta kräver olika tillvägagångssätt vid
insamlandet av information (ibid, s 24). Möjligheten att använda flera metoder under
datainsamlingen är enligt Merriam en ”styrka”. Kombinationen av undersökningsverktyg kan
kompensera och utjämna svagheter (ibid s 85).
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För att kunna genomföra min studie har jag därför använt mig av olika instrument. Mina
informationskällor består av enkäter, observationer och  dokument.

1.4.2 Målgrupperna: enkätundersökning och observation

För att samla in information om de olika målgruppernas behov har jag i huvudsak använt mig
av enkäter. Lättheten att fylla i en enkät har möjliggjort, att fler personer inom de olika
målkategorierna kunnat delta i min studie än om jag valt t ex intervjuformen.

I inledningsskedet av mitt uppsatsskrivande hade jag fått klartecken från sjukhusets
informationschef och de biblioteksansvariga att göra en studie av de båda sjukhusbiblioteken
och att gå ut med enkäter till de olika målgrupperna.

Enkäterna bestod av frågor med både fasta och öppna svarsalternativ. Frågorna handlade om
bibliotekens utbud, tjänster, marknadsföring och service samt om  bibliotekspersonalens
kompetens. Avsikten var att upptäcka behov och önskemål inom målkategorierna samt
inhämta specifika synpunkter.

Den största målgruppen är sjukhuspersonalen, vars populationsstorlek är beräknad på antalet
anställda vid Uddevalla sjukhus och NÄL. De uppgår till ca 4000 (Förteckning över
Sjukhusanläggningar 1999, s 100). 39 av 41 tillfrågade fyllde i enkäten.

Målgruppen patienter/anhöriga utgör en enhet i min beräkning av populationsstorleken.
Denna grundas på de båda undersökta sjukhusens vårdplatser. Dessa var vid studietillfället
sammanlagt ca 940 (Bibliotekskalendern 2000, s 145). 12 patienter och 5 anhöriga tillfrågades
att fylla i enkäten och samtliga besvarade den.

Enkäter överlämnades till sjukhuspersonal, patienter och anhöriga av mig personligen på plats
i resp bibliotekslokal, vid ett tillfälle under en hel dag på NÄL:s  bibliotek och vid fyra
kortare tillfällen på sjukhusbiblioteket i Uddevalla. Överlämnandet och ifyllandet av
enkäterna stötte inte på några större problem. De flesta var positiva och besvarade alla
frågorna. Min närvaro kan ha färgat svaren men fördelen att kunna klargöra tvetydigheter
övervägde. Full anonymitet gavs bortsett från  sjukhuspersonalens markering av sin
yrkeskategori. För att få in fler svar från gruppen patienter/anhöriga gjordes ett enkätutskick
till två avdelningar efter samråd med resp. avdelningssköterska.

Jag kompletterade patientgruppens enkäter med observation och samtal under fyra
bokvagnsronder. Jag kom vid dessa tillfällen i kontakt med sängbundna och sjukare patienter
som inte själva kunde ta sig till biblioteket. Information om denna grupp hade varit svårt att få
fram på annat sätt, t ex genom enkäter. Som deltagande observatör antecknade jag behov och
önskemål från patienter och anhöriga på en kortids- och långtidsavdelning. Jag skrev ned
stickord under tiden och utifrån dessa gjordes en utförligare beskrivning efter avslutad rond.
Att jag var välbekant med miljön kan till viss del påverkat objektiviteten. Bilden av
patienternas olika behov av biblioteket blev dock tydligare under  bokvagnsronderna.

Populationen vårdstuderande har beräknats på antal gymnasieelever vid Bohusläns vårdskola,
som uppgick till 125 vid undersökningstillfället (Bibliotekskalendern 2000, s 121). Till denna
siffra kommer lika många studerande som gick olika uppdragsutbildningar knutna till samma
skola. En uppskattning av enheten  vårdstuderande blev totalt ca 250. 12 elever tillfrågades
och samtliga besvarade enkäten.



10

De studerande, som deltog i min enkätundersökning kom jag i kontakt med på
vårdskolebiblioteket i Uddevalla vid två tillfällen. Biblioteket på vårdskolan var vid denna
tidpunkt nära knutet till sjukhusbiblioteket, främst det medicinska fackbiblioteket. Jag nådde
inga studerande vid mitt besök på NÄLs bibliotek.

Forskarna var den kategori som var svårast att nå och beräkna. De är den minsta populationen
i min studie och finns utspridda på olika kliniker och inom primärvården. Jag fick via
bibliotekspersonalen namn på fyra forskare, som utnyttjade den medicinska delen av
sjukhusbibliotekets resurser i Uddevalla. Enkäterna skickades ut via internpost tillsammans
med lite information om min studie. Tre av dem besvarade frågorna.

Mitt urval bland målgrupperna var icke-slumpmässigt, då jag valde att i första hand förlägga
enkätundersökningen till resp. bibliotekslokal. Det låg utanför min kontroll vem som kom in i
biblioteken vid undersökningstillfällena. Min urvalsstrategi var även målinriktad, eftersom
enkäten riktade sig till dem inom de olika målgrupperna som i något avseende utnyttjade
sjukhusbiblioteken. För att ett resultat skall bli giltigt i ett större sammanhang krävs ett
representativt, statistiskt urval. Det betyder att varje enhet/individ i en undersökning skall ha
en ”känd sannolikhet” att komma med i urvalet (Eggeby 1999, s 43).

Eftersom mitt urvalsförfarande var både tillfälligt och litet är jag försiktig med att generalisera
till populationerna utifrån undersökningsresultatet. Detta kan dock relateras till och bli en
utgångspunkt för reflektioner och verksamhetsdiskussioner (Bell 1997, s 127f). Holme och
Solvang anser, att man ändå får vissa kunskaper genom ”icke-statistisk generalisering” och
kan göra resultatet trovärdigt på annat sätt (1995, s 305). Jag har för avsikt att i min
diskussion och analys jämföra målgruppernas svar med en nyligen gjord undersökning ,
Sjukhusbibliotek i Sverige (1999). Denna jämförelse kan eventuellt  stärka mina slutsatser och
ge en fingervisning när det gäller de undersökta sjukhusbibliotekets verksamhetsutveckling.

Jag har inga anspråk på att ge en fullständig bild av målgruppernas behov och önskemål
eftersom mitt urval är strukturerat och ej representativt för populationerna i stort.
Undersökningsresultaten kan dock ge förslag på och en liten indikation om hur
sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL kan utveckla sin verksamhet.

1.4.3 Sjukhusbiblioteken:  dokument och öppna enkäter

För att få en inblick i de undersökta sjukhusbibliotekens verksamhet och utvecklingsområden
fick jag ta del  av en gemensam utredning i tre steg. Dessa dokument har nedskrivits av
biblioteksansvariga och sjukvårdsrepresentanter på uppdrag av sjukhusledningen och handlar
om  biblioteks- och kulturverksamheten inom NU-sjukvården – nuläge och framtida planer
(1997, 1998).

De utgör stommen i min studie när det gäller de berörda sjukhusbibliotekens
verksamhetsutveckling.  Jag har i min undersökning även tagit del av skrivelser och artiklar
som handlar om Västra Götalandsregionen och NU-sjukvården, dess intentioner och uppdrag.
Till de biblioteksanställda utarbetade jag öppna enkäter, för att få en nyanserad och personlig
bild av deras synpunkter. Frågorna  handlade om omgivningens påverkan, relationen till
målgrupperna och om egna personliga behov.
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Eftersom väl genomtänkta svar eftersträvades  valdes öppen enkät framför muntlig intervju.
Enkäten som instrument möjliggjorde även en större undersökningsgrupp, dvs. all
bibliotekspersonal. Min avsikt var att få ta del av allas synpunkter, både assistenter och
bibliotekarier. Därför överlämnade jag öppna enkäter till alla anställda på båda biblioteken.
De var tillsammans sexton personer, tolv bibliotekarier och fyra assistenter. Ett följebrev
skickades med, där uppsatsens syfte och frågeställningar beskrevs samt en uppmaning, att
svara på frågorna utifrån den målgruppens perspektiv, som de arbetade  med och hade mest
kunskap om. Frågorna skulle besvaras skriftligt och tiden begränsades till en månad.
Frågetecken som ev. uppstod  kunde avhjälpas via enskilda samtal eller per telefon.

Vid utlämnandet stötte jag genast på patrull. Assistenterna ansåg, att de ej arbetade tillräckligt
nära t ex patienterna. Därför avböjde de och tyckte även att mina frågor var för omfattande.
Fyra av bibliotekarierna besvarade min enkät – dock med en del reservationer. En av dem
ansåg att frågorna var ”bra” men några av dem upplevdes känsliga, eftersom de befann sig
”mitt i en utredning” och ej ville förekomma den.

Resultatet av bibliotekspersonalens enkätundersökning blir något haltande, då assistenternas
synpunkter och behov ej finns med, vilket hade varit både önskvärt och intressant. De
bibliotekarier som besvarat min enkät arbetar både nära patienterna och med den medicinska
delen av sjukhusbiblioteket. Därför kan deras åsikter ändock bidra till en mer personlig och
nyanserad bild av verksamheten gentemot de olika målgrupperna. Deras svar kommer med i
uppsatsen där de passar in som förtydligande eller komplement till biblioteksdokumenten
samt vid redogörelsen av bibliotekspersonalens egna behov och önskemål. Jag har även
relaterat till en artikel, där en av bibliotekarierna på NÄL har uttalat sig angående
biblioteksverksamhet på sjukhus.

1.5 Definitioner

� Det allmänna biblioteket / allmänna sjukhusbiblioteket. Fyller i princip samma allmänna
     funktion som folkbiblioteket. Kallas även ibland för patientbiblioteket eftersom det från
      början främst vände sig till patienterna. Nu riktar man sig även i hög grad till personalen
      på sjukhuset varför benämningen allmänna sjukhusbiblioteket mer stämmer överens med
      dess funktion (Sjukhusbibliotek 1976, s 10).
� Fackbiblioteket. Detta innehåller facklitteratur och medicinska tidskrifter och är till för
     alla ”sjukhusets personalkategorier”. Förr utnyttjades det mest av läkare varför biblioteket
      då ofta benämndes läkarbibliotek eller medicinska biblioteket. Numera är fackbiblioteket
       även tillgängligt för patienter och anhöriga (ibid, s 10).
� Kombinerade bibliotek är en sammanslagning av det allmänna biblioteket och fack-
     biblioteket organiserad som en enhet under gemensam ledning (ibid, s 10).
� Basbiblioteket. Ett bibliotek som betjänar ett antal mindre bibliotek resursmässigt och
     kompletterande (Bibliotek på sjukhus 1982, s 27).

� Vårdskolebibliotek ger service till gymnasie- och högskoleelever inom vårdutbildningarna
samt även komvux-elever och olika uppdragsutbildningar inom vårdsektorn.
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2. Sjukhusbibliotekens framväxt i Sverige

I min följande beskrivning  av sjukhusbiblioteken, dess historiska utveckling och olika roller,
får den allmänna biblioteksverksamheten riktad till patienterna störst utrymme. Detta beror på
att det i första hand var denna verksamhet som drabbades av nedskärningar under 1990-talet,
då många s.k. ”patientbibliotek” lades ned (se sid. 5f). Dessutom är naturligtvis patienten den
viktigaste och primära målgruppen.

2.1 Allmänna sjukhusbibliotekets utveckling och roll

I Sverige var den allmänna biblioteksverksamheten på sjukhus från början starkt filantropiskt
betonad och bedrevs huvudsakligen av frivilliga krafter. De första sjukhusbiblioteken, som
var av ”folkbibliotekskaraktär”, tillkom på 1920-talet och riktade sig i första hand till
patienterna. 1930 utgick ett statligt stöd till kommuner som bedrev biblioteksverksamhet på
sjukhus (Sjukhusbibliotek 1976, s 11 f). De tidiga allmänna sjukhusbiblioteken blev således
starkt knutna till kommunernas folkbibliotek och organiserades tillsammans med dessa.

Statsunderstödet försvann 1965 och då kom landsting och kommuner att helt stå för kostnaden
av den allmänna biblioteksverksamheten på sjukhus. Under 1950- och 60-talen skedde en
stark ökning av bibliotek på sjukhus, naturligtvis till följd av sjukhusvårdens utveckling i
Sverige. Om man jämför med folkbiblioteken denna tid så låg de allmänna sjukhusbiblioteken
dock långt efter vad gäller personella och lokala resurser. I början av 1960-talet fanns endast
ett fåtal heltidsanställda sjukhusbibliotekarier på ett tiotal orter i landet. Läget ljusnade  även
om skillnader i standarder mellan olika sjukhusbibliotek var ett faktum (ibid, s 12). Som
tidigare omnämnts så expanderade de allmänna sjukhusbiblioteken på 1970-talet och nådde
sin höjdpunkt på 1980-talet. Under 1990-talet har dessa bibliotek minskat i antal och trenden
varit nedåtgående.

Vilken roll skulle då det allmänna sjukhusbiblioteket ha?

Kulturrådet tillsatte en arbetsgrupp, som 1976 framlade en rapport om allmän
biblioteksverksamhet på sjukhus (Sjukhusbibliotek). Här fastställdes att de allmänna
biblioteken dels har en vårdpolitisk och dels en kulturpolitisk roll. De har en ”viktig uppgift i
det totala vårdarbetet” eftersom de erbjuder patienterna ”möjlighet till meningsfull
sysselsättning och förströelse” samt bidrar till att ”intresset för omvärlden hålls uppe”
(Sjukhusbibliotek 1976, s 10 f). Detta skulle motverka passivisering och befrämja
välbefinnande både psykiskt och socialt.

Kulturrådets arbetsgrupp betonar också, att det allmänna biblioteket inte bara är till för
sjukhusets patienter utan även för dess personal. Det tjänar som ett arbetsplatsbibliotek och
skall vara en samlingspunkt för alla sjukhusets invånare. (ibid, s 31).
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2.1.1 1980-talet : ”kultur i vården” och helhetssyn

De allmänna bibliotekens uppgift som kulturförmedlare i vården har utretts vidare och
betonats under 1980-talet. 1983 utkom kulturrådet med flera rapporter som gällde kultur på
sjukvårdsinstitutioner (Kultur i vården). Här understryks rättigheten för den sjuke att få ta del
av kulturutbudet som finns i samhället. Kulturverksamheten på sjukhus ses också ur ett
vårdideologiskt perspektiv, där kultur blir en viktig del i själva omvårdnaden av patienten. För
kulturella insatser inom vården krävs att vårdpersonalen  engagerar sig och är delaktiga. Det
är därför nödvändigt att kulturfrågorna tas upp redan i vårdutbildningen (Kultur i vården
1983:7, inledning). En resurs i det här sammanhanget är sjukhusbibliotekarierna, som med
sina breda kunskaper inom kulturområdet, kan garantera ett kvalitativt tillfredsställande
kulturutbud. De bör i ökad omfattning kunna ägna sig åt att informera, handleda och ge råd
till vårdpersonalen (ibid, s 50). Som en uppföljning av ovan nämnda rapporter utkom
Landstingsförbundet 1989 med en skrift Kultur är vård. Denna är avsedd för olika
vårdutbildningar.

I ytterligare en rapport från statens kulturråd Ända hem till fru Nilsson (1990:1) omtalas
vårdens pågående yttre organisatoriska förändringar men också att en förändring av
vårdideologin har växt fram (s 123). Omvårdnaden har fått en ny innebörd och ställning
genom omvårdnadsforskare som t.ex. Katie Erikson. Helhetssynen, som omfattar vårdandet
av hela människan innebär att patienten med sina olika behov ställs i centrum (ibid, s 124).

”Kultur i vården” och helhetssynen på hälsa och sjukdom är fortfarande aktuella ämnen, som
utretts och debatterats under 1990-talet. På en nordisk konferens i Esbo, Finland, som
benämndes Kultur ger hälsa efterlyste man dock mer forskning inom dessa områden
(1994, s 143).

2.1.2 1990-talet : patientinformation och patientinflytande

De utredningar och rapporter om allmänna sjukhusbibliotekets roll som jag hittills relaterat till
har framhållit vård- och kulturpolitiska aspekter när det gäller patientverksamheten.  På 1990-
talet uppstod ett nytt verksamhetsfält för de allmänna biblioteken. Det handlar om
patientinformation, d.v.s. patientens rätt till information om sitt sjuk- och hälsotillstånd. I en
proposition till Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 1982, står följande:

     Patienten måste ges en så utförlig och ingående information som förhållandena påkallar
      och  stimuleras att aktivt söka information, kritiskt granska den och anpassa den till sin
      egen situation. Informationen måste förutom till behandlingssituationen också anpassas
      till patientens egna förutsättningar att tillgodogöra sig information (Månsson 1994a, s 254).

I Väl & Ve, nr 8 1994, anser artikelförfattaren att Patientinformation är en ny uppgift för
sjukhusbibliotek. På flera sjukhus i landet har biblioteken också börjat bygga upp databaser
med informationsmaterial för patienter, anhöriga och gemene man. Det finns ett växande
behov av att få upplysning om frågor rörande det egna hälsotillståndet samt att få kännedom
om olika patientföreningar. Informationen kan handla om diagnostisering , olika former av
behandlingar, egenvård och  juridiska frågor (Alexandersson P., s 30).
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Kvalitetsgranskning av allt material är en huvudfråga, anser artikelförfattaren. Han relaterar
till Odense sjukhus, som exempel och inspirationskälla, när det gäller att utveckla
informationscentraler på sjukhusbibliotek (ibid, s 30-31). Patientbiblioteket på Odense
sjukhus, som startade 1926, var nedläggningshotat. Genom skapandet av ett
informationscentrum för patienter, där bibliotekarier och sjuksköterskor samarbetade, kunde
biblioteket utvecklas och därigenom undgå att beskära sin verksamhet. Professionalism och
kvalitetssäkring när det gäller patientinformation understryks och det åstadkoms genom
kombinationen av sjukvårdspersonal och bibliotekarier (Hollo 1994, s 45 ff).

I Sverige har det debatterats om huruvida sjukhusbibliotek skall bygga upp dessa
informationscentraler eller ej. På universitetssjukhuset i Linköping har man byggt upp ett
centrum utanför bibliotekssfären.

P-O Tellander, representant för SAB:s vårdbibliotekskommitté, anser dock, att biblioteken på
sjukhus bör ha hand om patientinformationen (1995c, s 24). Detta har man satsat på i
Värmland. Här har sjukhusbiblioteken i Falun, Västervik och Karlstad tillsammans byggt upp
databasen PION – pionjärer på svensk patientinformation. Förebild är biblioteket vid Lisper
Hospital i England, nära London. Man anser att det är viktigt att förankra verksamheten hos
sjukhuspersonalen och att utnyttja dem som expertis. Biblioteket skall inte bedriva
”sjukvårdsupplysning” utan endast förmedla ”information” (Rabe 1995b, s 311).

En nationell referensdatabas för patientinformation efterlyses i artikeln Patientinformation –
ny och viktig uppgift för biblioteken  (Jacobsson 1995, s 310). Här framhålls att SPRI3 borde
åtaga sig att bli databasvärd och producent för denna. Dels har SPRI tidigt engagerat sig i
patientinformationsfrågor och dels har institutet genom sitt bibliotek och sin utredningsbank
rika möjligheter att lagra och leverera aktuellt material (ibid, s 310). Den nationella
patientinformationsdatabasen Patrix blev verklighet 1996, då uppbyggnaden startades av Spri
i samverkan med Handikappinstitutet. Databasens material är numera sökbart via bl a KIB
och Hjälpmedelsinstitutets bibliotek (Patrix, www.kib.ki.se/tools/base/patrix_se.html).

Patienter tar makten med Internet och Patientstyrning på väg är rubriker som vi möts av i
Svenska Dagbladet 4:e maj 1998. Artikelförfattaren skriver om ett paradigmskifte inom
sjukvården i Sverige, då makten förskjuts från läkare till patienter. Information inom
medicinska ämnesområden efterfrågas mest (enl. en enkät) och ”patienten byter position från
passiv mottagare av vård till en kvalitetsinriktad och krävande konsument”. Patienten får
möjlighet att via Internet välja alternativa behandlingsformer, de bästa kliniker etc.
Artikelförfattaren påpekar dock, att det behövs erkända kliniker och forskarinstitutioner som
sovrar och systematiserar informationen om hälsa och sjukdom (s 4).

En undersökning som gjorts vid 11 sjukhus i landet visade, att patienterna ville ha mer
kunskap om sin behandling och dessutom kunna påverka den. Studien kom fram till, att
sjukvården är bra i sitt bemötande av den sjuke men sämre på information  (SvD 1998-05-26).
Genom kombinationen ökat patientinflytande över sin hälsa/sjukdom och sjukvårdens
brisfälliga informationsförmåga öppnas möjligheter för sjukhusbiblioteken att satsa på
patientinformation. Genom att sovra och tillgängliggöra relevant material kan dessa axla en
del av informationsbiten.

                                                          
3 SPRI stod för Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut. Det var ett fristående institut som arbetade för att
förbättra hälso- och sjukvården, så att patienterna skulle få bästa möjliga vård (Spri –några fakta om den svenska
hälso- och sjukvården 96/97). SPRI lades ned dec. 1999  men biblioteket finns kvar under KIB (KIB Hälso- och
sjukvård, www.kib.ki.se/kib/hos/).
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2.2 Medicinska fackbibliotekets utveckling och roll

Vid de flesta större sjukhus finns även ett medicinskt fackbibliotek. Detta har utvecklats ur
klinikernas boksamlingar och kallades i början för ”läkarbibliotek”. Fackbiblioteket skulle
främst tillgodose läkarnas behov av medicinsk litteratur och facktidskrifter. Numera är detta
bibliotek tillgängligt för alla personalgrupper och vänder sig även till patienter och anhöriga
(Sewall 1979, s 13).

Medicinska sjukhusbibliotek utvecklades sent i jämförelse med allmänna sjukhusbibliotek. De
hade inte tillgång till fackutbildad personal utan sköttes oftast av resp. klinikläkare.
Informationsexplosionen inom medicin  i början av 1960-talet ledde till ett ökat behov av
kvalificerad biblioteksservice gentemot läkare och annan sjukhuspersonal. Det tedde sig då
naturligt för landsting och sjukhusledning att utnyttja och anställa den fackutbildade personal
som redan fanns på allmänna biblioteket i samma byggnad (Sewall 1990, s 14).

På detta sätt uppstod många s.k. kombinerade bibliotek på sjukhus med gemensam personal
och ibland även i gemensamma lokaler. Denna integration av det allmänna biblioteket och
fackbiblioteket är unikt för Sverige (ibid, s 14 f).

I en utredning från Landstingsförbundet, 1984, förordas helhetssyn och samordning när det
gäller landstingens informationsförsörjning (Landstingens bibliotek, s 46). Utredningen gäller
de medicinska fackbiblioteken och vårdskolebiblioteken – att effektivt ta tillvara dess samlade
resurser och klargöra dess olika roller. Följande står att läsa om fackbiblioteken:

      De medicinska fackbiblioteken ska bidra till att uppfylla de övergripande målen för hälso-
      och sjukvården. De ska vända sig till sjukhusets…och primärvårdens alla anställda, i
      yrkesutövning eller utbildning samt till patienter och deras anhöriga. De skall också stå
      till förfogande för studerande inom vårdutbildningarna. De ska bidra till att vidmakthålla
      och utveckla personalens yrkeskunskaper och till att ge patienterna information om sjuk-
      domar och behandlingsmetoder. De ska utgöra ett stöd för personalens yrkesmässiga
      forsknings-, utrednings- och projektarbete (ibid, s 49).

Detta sätt att arbeta, dvs att integrera vårdskolebibliotek och medicinskt fackbibliotek, har
bedrivits i Uddevalla från mitten av 1980-talet till 1999. Här har vårdutbildningarna funnits
inom sjukhusområdet. Därför har det varit genomförbart. NÄL har inte haft denna närhet till
utbildningar inom vården. Därför har en samordning enligt Landstingsförbundets
rekommendationer ovan ej varit genomförbart där.
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3. Teori och modell

Det finns olika teoretiska angreppssätt på organisationer och dess verksamhetsutveckling. Ett
sätt är att se organisationen som en arbetsorganisation. I denna ligger koncentrationen på hur
arbetet och arbetsprocessen skall organiseras. I fokus står medarbetarens arbetsuppgifter och
kompetens, samspelet medarbetarna emellan, målformulering och styrinstrument samt sociala
normer och kultur i organisationen. ”Det goda arbetet” betonas och det är liktydigt med ett
stort mått av arbetsglädje. Våra dagars utbrändhet och stress motiverar väl detta synsätt
(Bruzelius 2000, s 239ff).

Arbetsorganisationens trådar löper bakåt till den klassiska industriella arbetsorganisationen
som var betydelsefull under 1900-talets första hälft. Nya former har växt fram som t.ex.
lärande organisationer. Dessa betonar vikten av att individer, grupper och hela organisationer
ständigt lär, utvecklas och förnyas. Ämnet har behandlats teoretiskt av åtskilliga forskare.
Under 1990-talet fick Peter M Senges Den femte disciplinen (1990, 1995, 2000) internationell
uppmärksamhet. Kärnpunkterna i lärande arbetsorganisationer är sambandet mellan
individuell inlärning och organisationens inlärning. Väsentligt är identifikationen av
verksamhetsprocesserna och målen. Det ständiga lärandet för medarbetarna innebär ett stort
ansvars- och initiativtagande som resulterar i en ständig utveckling av både individen och
organisationen (ibid, s 244ff).

Olika teoretiska ansatser har gjorts inom biblioteksforskningen. Folkbiblioteken har studerats
utifrån ett flervetenskapligt perspektiv i boken Biblioteksstudier (1990). Maj Klasson, docent i
pedagogik och forskaranknuten till Bibliotekshögskolan i Borås, har studerat folkbibliotekens
roll i ”det livslånga lärandet”. Hon hävdar att livslångt lärande som forskningsområde faller
under disciplinen pedagogik. De snabba förändringarna i samhälle och arbetsliv gör att alltfler
vuxna tvingas vidareutbilda och förkovra sig. Forskning kring pedagogiska metoder avseende
behovsanalyser och utvärderingar kan ge biblioteken modeller för att analysera sin
verksamhet i relation till användarnas behov (Klasson 1990a, s 112, 124).

I debattboken Biblioteken och framtiden (1992) analyserar Maj Klasson vidare om
”Biblioteken, det livslånga lärandet och framtiden”. Kunskap har blivit en ”färskvara”, som
resulterat i lärande inom organisationer och på arbetsmarknaden. För att möta det
expanderande utbildningsbehovet i samhället krävs en utveckling av bibliotekariens yrkesroll
och profession. Klasson menar att som ”de studerandes handledare och allmänhetens
vägvisare in i 2000-talets informations- och kulturmiljö” behövs kompetenser av både
informationsteknisk och pedagogisk art (Klasson 1992b, s 38f).

Att utgå från den lärande organisationen hade varit ett intressant teoretiskt perspektiv. På
planeringsstadiet av min uppsats funderade jag på detta tankesystem. Eftersom jag ville belysa
de undersökta sjukhusbibliotekens verksamhet ur ett helhetsperspektiv valde jag systemteorin
som utgångspunkt. Till denna teori har jag knutit intressentmodellen som åskådliggör
relationen mellan organisationen och dess intressenter. Kärnpunkterna i mitt teorival är
kundaspekten liksom medarbetarnas potential. Den senare har beröringspunkter med lärande
organisationers framhävande av individens utveckling i organisationen. Bruzelius & Skärvad
menar att det finns inget renodlat teoretiskt synsätt vid utformandet och utvecklandet av en
organisation utan det krävs en integrerad syn för att utveckla företag och offentliga
institutioner framgångsrikt. Fokus inom modern organisationslära under 1990-talet och in i
2000-talet har legat på organisationens ”kunder” och dess medarbetare (2000).
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3.1 Ur ett mjukt systemperspektiv

Snäva ekonomiska ramar och stora förändringar i samhällsstrukturen har tvingat
organisationer att tydliggöra sin roll och att satsa på förnyelse och utvecklingsarbete, för att
överleva. Detta hävdar många ekonomer och synsättet är en självklarhet för framgångsrika
företag (Bruzelius 2000). I min fallbeskrivning av sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på
NÄL vill jag pröva i vad mån och på vilket sätt föreställningen om biblioteket som ett
”serviceföretag” skulle kunna ligga till grund för en positiv utveckling av verksamheten. Jag
anlägger ingen marknadsekonomisk aspekt på kundbegreppet. Kunden är i min framställning
ett samlande begrepp för dem som organisationen finns till för.

Mina teoretiska ansatser hämtar jag från området företagsekonomi och dess utveckling av
modern organisationslära. Författarparet Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad har
beskrivit och analyserat denna i en gemensam bok,  Integrerad organisationslära (2000). Jag
har i huvudsak använt mig av detta verk i min presentation av teori och modell. De båda
författarna är verksamma som docenter i företagsekonomi vid Lunds universitet. De bedriver
också ett konsultföretag tillsammans och har många års erfarenhet som rådgivare i frågor
rörande organisationers strategi, effektivitet och förnyelse både i Sverige och utomlands.
Deras kunskap i ämnet organisationslära är bred och stor, eftersom de har uppdragsgivare inte
bara bland företag utan även bland offentliga förvaltningar och tjänsteproducerande
organisationer. Författarna hävdar, att när det gäller utveckling av en organisation, så krävs ett
integrerat synsätt, för att förstå och förändra organisationer.

I min fallstudie betraktar jag sjukhusbiblioteken ur ett mjukt systemperspektiv som teoretiskt
involverar både aktörs- och systemsynen. Detta innebär, att organisationen ses som ett system,
där de olika delarna består av mänskliga aktörer, som har ett samband med varandra.
Systemet/organisationen  står också i beroendeställning till sin omgivning. Bruzelius anser, att
man måste ”beakta hela det komplicerade mönster och samspel som formar en organisation”.
Det betyder att helhetsperspektivet är viktigt (Bruzelius 2000, s 59).

En modell som enligt Bruzelius och Skärvad kan kopplas till systemteoretiska tankegångar är
intressentmodellen. Eftersom jag avser, att belysa en verksamhet ur ett kundperspektiv har
denna modell valts som utgångspunkt för min beskrivning och analys.

Jag har också använt mig av Bo Ahrenfelts bok Förändring som tillstånd (1995), för att kunna
fördjupa min presentation av de systemteoretiska begrepp, som jag vill fokusera mig på.
Ahrenfelt, som är läkare och psykiater, har arbetat med organisationers förändrings- och
utvecklingsarbete under många år. Han företräder den humanistiska traditionen inom
organisationsteorin, som framhäver människorna och individen i systemet och dess
interaktion med varandra och miljön. Ahrenfelt betonar i sin bok förändringsaspekten i
samhället under 1990-talet. Han menar, att det krävs förståelse för systemets sätt att fungera i
en komplex miljö, där delarna tillsammans skall bilda en organisk helhet. Flexibilitet och
anpassningsförmåga är förutsättningen för ett systems överlevnad i en många gånger ”kaotisk
omvärld och kontext” (s 69).

Ahrenfelt skiljer på omvärld och närmiljö. Förutom dessa begrepp kommer jag, att relatera till
hans beskrivning av ”principen om växelverkan” mellan delarna och systemet/organisationen
samt även helhetsperspektivet.
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Är då sättet att betrakta organisationer och företag som ett system fortfarande aktuellt och
användbart in i 2000-talet?

Ahrenfelt menar, att systemteorin har betytt mycket för organisationsteorin och utövat en
bestående inverkan som accentuerats under 1990-talet (1995, s 25). Bruzelius anser, att under
denna period har systemsynsättet fått en ny glansperiod, genom att organisationer mer och
mer har strävat efter en kvalitetsinriktad verksamhetsutveckling. För att kunna förbättra en
verksamhet, måste man kunna beskriva, analysera och förstå  dess aktiviteter ur ett
helhetsperspektiv. Systemteorin möjliggör detta enligt Bruzelius och Skärvad (2000, s 59).

Inom modernt företagstänkande är kundperspektiv och kvalitetsutveckling intimt förknippade
med varandra, som två sidor av samma mynt. I mitt försök, att teoretiskt klargöra och
fördjupa kvalitetsbegreppet och dess betydelse för en organisations utveckling, har jag använt
mig av Sven Ternovs bok Kvalitetsutveckling i sjukvården (1994). Författaren, som är läkare
och specialist i allmänmedicin, har sedan många år varit intresserad av mangement frågor.
Syftet med boken är, att på ett överskådligt sätt ge inblickar i viktiga kvalitetsbegrepp, som
han relaterar till sjukvårdens kliniska vardag. Eftersom min fallstudie rör sig inom
sjukhussfären har det fallit sig naturligt, att anknyta till denna bok. Jag har framför allt använt
mig av Ternovs beskrivning av totalkvalitet.

3.2 Intressentmodell

Intressentmodellen blev introducerad i Sverige redan på 1960-talet. Den utgår idémässigt och
teoretiskt från amerikanen Chester I Barnards s k jämviktslära. Denna innebär, att
organisationer skall sträva efter att uppnå en stabilitet inom företaget och gentemot
omgivningen. Genom att skapa en balans mellan intressenternas bidrag och organisationens
belöning uppnås denna jämvikt (Bruzelius  2000, s 72). Intressentsynsättet har utvecklats
sedan 1960-talet allteftersom en modern syn på organisationsfrågor växt fram.

Modellen har dock utsatts för mycket kritik och man kan fråga sig om den är relevant nu i
början av 2000-talet. Enligt Bruzelius lyfts den fortfarande fram som en grundsyn på företag
och företagande. Modellen är inte statisk, som den kritiserats för, utan i hög grad dynamisk.
De allt snabbare förändringarna i organisationers och företags omgivning kräver
anpassningsförmåga och vaksamhet hos organisationer och dess ledning. Intressenternas krav
växlar och det gäller, att alltid kunna ”se över, ifrågasätta och förändra relationerna” till dem
(ibid, s 78 f). Den traditionella synen på organisationer och företag har förändrats och på
1990-talet är det främst relationen mellan  företaget och dess kunder som kommit i fokus.
Kundorientering och kvalitetstänkande har blivit centrala begrepp  (Wallentin 1997, s 190).

Vad är då en intressent? Ett företags eller en organisations intressenter är enligt en definition:
”alla de individer, grupper och organisationer, som i något avseende har en utbytesrelation
med företaget” (Bruzelius 2000, s 73).

De olika intressentkategorierna kan omfatta ägarna, företagsledning, de anställda och
kunderna. Till intressenterna kan även olika intresseföreningar, leverantörer, staten och
kommunen samt opinionsbildande grupper höra (Bruzelius 2000, s 73).
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Enligt Bruzelius och Skärvad appliceras intressentmodellen oftast på företag och dess
intressenters men kan även tillämpas på andra organisationer, som då har andra
intressentkatagorier.
Jag utgår från ett kundperspektiv i min fallstudie och vill lägga tonvikten på människor i
samspel. Därför har jag valt, att fokusera på sjukhusbibliotekens olika målgrupper, som var
för sig bildar organisationens olika intressenters.

Intressentbilden kan enligt Bruzelius och Skärvad kopplas till systemteorin och dess
tankegångar. Företaget/organisationen utgör systemet och kan beskrivas med hjälp av de olika
intressenterna, som  bildar systemets delar. I min fallstudie utgör målgrupperna delarna i
samspel med sjukhusbiblioteken som är  systemet. Utifrån ett mjukt systemteoretiskt
perspektiv och med hjälp av intressentbilden har jag gjort en egen modell applicerad på
sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL. Jag har utgått från en intressentmodell hos
Bruzelius (2000, s 73).

                                                                    OMVÄRLD

                                                                        N

                                                                                                                          Omvärl

                                          V

                                                                        OMVÄRLD

Sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL har flera  målgrupper/intressenter att ge service
till (Biblioteks- och kulturverksamhet inom NU-sjukvården – nuläge, 1997). I min modell och
frågeställning ovan sammanförs dessa till tre huvudkategorier: 1) patienter/anhöriga 2)
sjukhuspersonal och 3)  forskare/vårdstuderande. Pilarna mellan de olika målgrupperna och
sjukhusbiblioteken illustrerar en utbytesrelation dem emellan. Vilka behov, krav och
önskemål kan finnas inom de olika intressent- och målgrupperna och hur tillgodoses dessa av
organisationen/sjukhusbiblioteken?

patienter/
anhöriga vårdstud./

forskare

sjukhus-
personal

Sjukhusbibl.
Uddevalla/
NÄL/bibl.pers.

Ä

NU - sjukvården

Västra
Götalands-

regionen

NÄRMILJÖ
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Enligt systemteorin påverkar omgivning och miljö öppna organisationer som
sjukhusbibliotek. I min fallstudie omfattas den yttre miljön (= omvärlden) av förändringar på
internationell och nationell nivå, främst inom hälso- och sjukvårdsområdet men även i
samhällsstrukturen, som berör sjukhusbibliotekens verksamhet.

Den inre miljön (= närmiljön) rör sig på en regional nivå och utgörs i min modell av Västra
Götalandsregionen och NU-sjukvården med dess ramar och intentioner. Organisationens
(sjukhusbibliotekens) anpassning till den omgivande miljön är av avgörande betydelse för
verksamhetens överlevnad enligt systemteoretiska tankegångar. I min studie och modell vill
jag även anknyta till tankar om helhetsperspektivet.

3.3 Några systemteoretiska begrepp

De systemteoretiska begrepp, som jag kommer att använda och relatera till i min
undersökning och analys, vill jag fördjupa och utveckla i följande avsnitt. Hur de olika
begreppen hänger ihop åskådliggörs i nedanstående bild:

                             +                             =

3.3.1 Omvärld och närmiljö

Enligt systemteorin påverkar omgivningen i hög grad öppna organisationer i dess
verksamhetsutveckling. Bruzelius menar, att miljön utanför systemets gräns, har en avgörande
betydelse för organisationer och dess handlingsfrihet (2000, s 62f). Ahrenfelt använder sig av
två olika begrepp i sin systemteoretiska beskrivning av  organisationers omgivande miljö.
Närmast finns närmiljön eller kontexten, som utgör ”alla de idéer, situationer, skeenden,
händelser och all information som är relaterad till organisationen”. Omvärlden, som finns
utanför livsvärlden, omfattas av ett vidare begrepp med influenser från hela ”jordklotet”
(1995, s 56f).

I min undersökning av sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL vill jag beskriva och
analysera hur närmiljön och omvärlden påverkar verksamhetens utvecklingsarbete. Kontexten
eller den närmaste omgivningen omfattas i min modell av NU-sjukvården och dess
organisation. I och omkring denna finns Västra Götalandsregionen. I denna miljö finns ramar
och uppdrag som styr olika organisationers verksamhetsinriktning. Sjukhusbibliotekens
omvärld omfattas i min fallstudie av vad som hänt inom sjuk- och hälsovård under de senaste
decennierna samt förändringar i samhällsstrukturen, som kan inverka på sjukhusbibliotekens
utvecklingsarbete.

OMVÄRLD
NÄRMILJÖ:
anpassning

UTBYTES-
RELATION:
Kundorienterad
kvalitetsinriktad
.

HELHETS-
PERSPEKTIV:
 totalkvalité
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3.3.2 Utbytesrelation

Relationen och samspelet mellan en organisation eller ett företag och dess intressenters är
betydelsefullt för verksamhetens utveckling, effektivitet och överlevnad. I min modell
inbegrips kunderna, dvs sjukhusbibliotekens användare i systemet, eftersom de är viktigast.
Om ingen frågar efter organisationens tjänster, så finns självklart ingen förutsättning för dess
verksamhet (Bruzelius 2000, s 75).

Även den egna personalen utgör en viktig del i systemet/organisationen. För att kunna göra en
god arbetsinsats och tillmötesgå användarna på ett tillfredsställande sätt betyder t.ex.
arbetsmiljön, personlighetsutveckling och delaktighet mycket (ibid, s 75). Personalen är en
organisations främsta resurs och dess kapacitet bör tas tillvara fullt ut i utvecklingsarbetet.
Detta är numera en allmänt vedertagen tes i organisationers verksamhet och
utvecklingsarbete.

Enligt en av intressentmodellens idéer innebär utbytesrelationen mellan organisationen eller
företaget och dess intressenter en slags bidrags- och belöningsbalans (ibid, s 74).
Det talas om vikten av att åstadkomma en balans mellan de olika intressenternas krav.
Beroendeförhållandet till och inflytandet över en organisation eller ett företag från
intressentgruppernas sida varierar dock. Det gäller därför att på lång sikt skapa en verksamhet
som alla kategorier vinner på (ibid, s 80f).

Kundperspektivet inom modernt företagstänkande är intimt förknippat med
kvalitetsutveckling. I kundstyrda organisationer  betonas vikten av att alla aktiviteter bör vara
inriktade på att skapa ett värde för kunden. Kvalitet blir då detsamma som kundupplevd
kvalitet (Bruzelius 2000). Ternov menar i sin bok Kvalitetsutveckling i sjukvården, att i
företag som producerar tjänster konsumeras dessa samtidigt som de tillverkas. Hur kunden
upplever tjänsten avgör hans bedömning av tjänstens kvalitet. Därför bör man bygga in
kvaliteten i själva utförandeprocessen (1994, s 10).

Ternov talar även om grundtjänst, som innebär en organisations kärnverksamhet. Denna
tillfredsställer kundens primära behov. Till denna tjänst knyts sedan vissa stödtjänster som
inbegriper arbetssättet, dvs på vilket sätt grundtjänsten levereras. Genom stödtjänsterna kan en
verksamhet profilera och variera sig (ibid, s 16).

I detta sammanhang vill jag lyfta fram begreppet TQM (Total Quality Management) som
betyder totalkvalitet. Detta innebär, att alla i ett företag eller en organisation har ett
kvalitetsansvar och engageras i detta arbete (ibid, s 46). Kvalitetsmedvetenheten och
kvalitetstänkandet bör genomsyra hela organisationen i fråga. Det krävs dock att ledningen
engagerar sig och ger medarbetarna stort spelrum och handlingsutrymme – att vara både
kreativa och visionära  (ibid, s 47).

Bruzelius och Skärvad anser, som förut nämnts, att personalen, medarbetarna bedöms som
den främsta resursen inom modern företagsamhet. De spelar en central roll för ett företags
effektivitet och utveckling, inte minst i service- och kunskapsorganisationer (2000, s 273). I
organisationers och verksamheters kvalitetsutvecklingsarbete med tillfredsställda kunder som
mål är det alltså viktigt, att inse betydelsen av personalens kompetens, motivation och
engagemang för att uppnå detta. Det är personalen som utför alla tjänsterna och de är därför
organisationens viktigaste kvalitetsfaktor.



22

3.3.3 Helhetsperspektiv

En viktig princip inom systemteorin är principen om helhet eller helhetssynen (Ahrenfelt
1995, s 66). Denna innebär  att ett öppet system, betraktat ur ett helhetsperspektiv får
kvaliteter som delarna var för sig saknar. En helhet skapas och systemet får s.k.
helhetsegenskaper. Detta kan även uttryckas på följande sätt: ”helheten är vackrare och
mäktigare än summan av delarna” (ibid, s 27f). Varje organisation skall ses som en helhet där
alla egenskaper och förmågor tas tillvara och utvecklas i hela sin potential.

Ett konkret exempel på helhetseffekten är gruppen inom systemet, som får egenskaper som
varje individ var för sig inte har. Denna systemgrupp kan utgöras av människor från olika
personalkategorier och funktioner, som tillsammans tillför organisationen ytterligare
kvaliteter (ibid, s 67f). En organisation skall utnyttja helhetsegenskaperna genom att låta alla
delarna i systemet samverka. Det sammanlagda prestationsvärdet förstärks om man lägger
ihop samtliga aktörers insatser – både medarbetarnas och kundernas. Allas roll är viktig för
helheten.

Synergieffekter och samordningsfördelar kan således skapas inom en organisation om man
betraktar verksamheten ur ett helhetsperspektiv och som en del i ett större sammanhang. En
omvärldsanalys och att se vad som ligger i tiden samt helst ligga steget före ingår i denna
helhet. Det gäller samtidigt att arbeta utifrån detta och utveckla de olika grenarna i
verksamheten, så att alla resurser tas till vara fullt ut. Snabbare service, ett bättre utbud och
kvalitetssäkrade tjänster kan uppnås. Företaget eller organisationen vinner i effektivitet,  blir
konkurrenskraftigt och stärker sin roll.

3.4 Biblioteket som ett serviceföretag

Vad har skrivits och forskats om bibliotek ur kund- och kvalitetssynpunkt?
Under 1990-talet fördes en debatt inom biblioteksvärlden om kopplingen kundorientering och
kvalitetsutveckling. I linje med denna har Forskningsrådsnämndens kommitté för biblioteks-
och informationsvetenskaplig forskning sammanställt och givit ut en rapport som heter och
handlar om Biblioteket som serviceföretag (1992). Här finns olika bidrag, som tillsammans
ger en forskningsöversikt av olika aspekter på förnyelsen av biblioteken.

Bakgrunden var 1990-talets bibliotekskris med nedskärningar av olika slag. Dessa
förhållanden hade tvingat biblioteken att ompröva sin verksamhet. Frågor som aktualiserades
var:

      Vilka uppgifter har biblioteken egentligen?
      För vem utförs dessa uppgifter?
      Utförs de så att kunden verkligen blir nöjd?
      Utförs de så att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt?  (ibid, s 5)
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I två kapitel av Göran Widebäck, Att se biblioteket som ett serviceföretag och
Företagsekonomi i biblioteksperspektiv poängteras betydelsen av kundrelationerna.
Bibliotekets verksamhet och prestationer skall ha relevans för kunderna och utföras, så att
dessa blir nöjda. Utvecklings- och förnyelsearbetet inom biblioteksväsendet bör vara mer
kundorienterat och serviceinriktat, för att kunna möta nya krav och behov i samhället.
Bibliotek, främst folk- och vetenskapliga bibliotek, är av hävd institutioner, som stått för
stabilitet och enhetlighet. Inom 1990-talets företagsvärld betonas flexibilitet och vikten av
relationen mellan kunden och leverantören. Detta bör i större utsträckning även gälla inom
biblioteksvärlden (1992a b, s 7-19).

Ett bidrag i ovannämnda rapport handlar just om Bibliotekens kundanpassning och flexibilitet
(Ginman 1992, s 77-91). Organisationsforskningen pekar på, att det finns vissa särdrag inom
serviceorganisationer i jämförelse med producerande företag. Man kan urskilja speciellt tre
drag:

� kunden -  viktig och synlig
� flexibiliteten  - anpassa sig, växelverkan mellan kund och personal
� personalen  -  stora krav vad gäller kunskap och kreativitet (ibid, s 78)

Ginman relaterar till en undersökning, som gjorts av 25 vetenskapliga bibliotek vid Åbo
Akademis institution för Biblioteksvetenskap och Informatik. Man ville studera bibliotekens
kundsyn, flexibilitet och personalens attityder (ibid, s 79). Resultatet av studien gav en
indikation om, att de flesta vetenskapliga bibliotek utmärkte sig ytterst lite vad gällde
serviceinriktningen, kundanpassningen och flexibiliteten (ibid, s 86). Författaren avslutar sitt
kapitel med en uppmaning till att tänka i nya banor och skapa värdesystem som både är
stabila och föränderliga enligt serviceorganisationernas krav (ibid, s 90).

I ett avslutande kapitel i rapporten diskuteras bibliotekens många roller och mätbarheten av
vad som presteras ur kundsynpunkt. Det är förknippat med vissa svårigheter, att mäta kvalitet
men det är viktigt att biblioteken utvecklar tjänster med högt kundvärde  (Widebäck 1992c, s
135 ff).

Rapporten avslutas med följande ord:

        Det är för att möta de krav som de olika kunderna ställer
        som biblioteksverksamheten blir komplex, präglad av mångfald.
        Att betrakta biblioteket som ett serviceföretag leder därför på ett
        djupare plan till en uppgörelse med visioner om det enhetliga
        biblioteket (ibid, s 156)

Att se biblioteket som ett serviceföretag fokuserat på kunden eller användaren är en utmaning
och kanske en nödvändighet för bibliotekens förnyelse och framtida roller. Min undersökning
av sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL kan ge en indikation på hur kundmedvetna
dessa är och hur verksamheten kan utvecklas i kundrelationerna, så att kvaliteten säkerställs.
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4. Fallbeskrivning

4.1 Omvärld och närmiljö

I följande avsnitt har jag för avsikt, att redogöra för de undersökta sjukhusbibliotekens
omvärld och närmiljö, eftersom influenser utifrån, enligt systemteorin, i hög grad påverkar
öppna organisationer i dess verksamhetsutveckling. Att ge en fullständig bild av
sjukhusbibliotekens omgivning är omöjligt, men jag har valt  händelser och idéer som har stor
relevans för sjukhusbiblioteken i Uddevalla och NÄL. Utgångspunkten är min modell.

4.1.1 Hälso- och sjukvården i Sverige

Till sjukhusbibliotekens omvärld hör i första hand hälso- och sjukvården i Sverige. Dess
utveckling och sjukhusens utformning i vårt land kommer naturligtvis att påverka och vara av
betydelse för sjukhusbibliotekens framtida verksamhet och roll inom vården. Därför vill jag
göra några ”nedslag” i svensk hälso- och sjukvårdshistoria.

På 1860-talet inrättades landstingen i Sverige och kom i huvudsak att ansvara för all sjukvård
i landet. Över hundra år senare, 1982, utkom den nu gällande Hälso- och sjukvårdslagen
(HSL), som är en ramlag med få detaljerade bestämmelser. Landstingen fick genom denna lag
inte bara ansvar för sjukvård utan även för friskvård eller hälsovård. Deras uppgift blev att
även ägna sig åt hälsoupplysning och hälsofrämjande åtgärder. Det betonas också i HSL att
vården skall utformas i samråd med patienten som skall få begriplig information om sin
sjukdom och alternativa behandlingsformer (Svensk socialpolitik 1998, s 234 f).

1990-talet blev en tid präglad av omstruktureringar, omorganisationer och förändringar inom
hälso- och sjukvården. Kommunerna fick bl a överta delar av landstingens uppgifter. I linje
med detta antogs 1992, Ädelreformen. Denna reform innebar, att kommunerna tog över
landstingens lokala sjukhem och hemsjukvården för äldre (ibid, s 235). Följden blev allt
kortare vårdtider på våra sjukhus inom slutenvården. En patient kom, p.g.a. platsbrist, att
slussas vidare till kommun och primärvård4 ut i öppen vård - kanske innan han eller hon var
helt färdigbehandlad.

Hälso- och sjukvårdslagens betonande av anpassad patientinformation och Ädelreformens
inverkan på vårdtidens längd berör och påverkar naturligtvis bibliotekens verksamhet på
sjukhus. Ytterligare omställningar och genomgripande förändringar inom 1990-talets hälso-
och sjukvård, som har betydelse för öppna organisationer som sjukhusbibliotek, kan
sammanfattas i  följande punkter, tagna ur Hälso- och sjukvårdens FoU inför 2000-talet
(1999, s 6):

� Nya medicinska rön kommer patienterna tillgodo, ny teknologi möjliggör behandling i
öppen vård, vårdtider kortas …

� Kommunerna blir nya huvudmän för vård av äldre och långvarigt sjuka och för
 psykiatrisk långtidsvård …

� Patientens ställning i vården får stärkt lagstöd …
� Informationsteknologin slår igenom …

                                                          
4 Till primärvården hör vårdcentraler, distriktssköterskemottagningar samt mödra- och barnavårdscentraler (Spri
– några fakta om den svenska hälso- och sjukvården 96/97)
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� Kommuner och landsting måste medverka när samhällsekonomin saneras …
� Sammanslagning till regioner …
� Den högre utbildningen genomgår kraftig utbyggnad …

Nya medicinska rön, kortare vårdtider, patientens informationsbehov, ökade utbildningskrav,
ny teknologi och omorganisationer påverkar sjukhusens och sjukhusbibliotekens verksamhet.
Här gäller det för berörda att anpassa sig till rådande situation. Att se vad som ligger i tiden
och helst ligga steget före, är viktigt för att organisationer skall utvecklas och överleva.

4.1.2 Västra Götalandsregionen

Från omvärld till närmiljö – eller från ett nationellt perspektiv till lokal nivå – och vi befinner
oss i Västra Götalandsregionen, som enligt min modell ingår i  sjukhusbibliotekens kontext
och närmiljö. Här ges ramar, förutsättningar och  utrymme för organisationer inom regionen.
Hur uppstod då Västra Götaland?

Som förut nämnts präglades hälso- och sjukvården under 1990-talet av viss stagnation med
stora finansiella svårigheter, besparingar och strukturförändringar som följd. De svenska
landstingen tillkom redan på 1800-talets mitt och sedan den tiden har Sverige och världen i
grund förändrats. Följaktligen har ett behov och en vilja att omskapa Västsverige uppstått
inför 2000-talet. Gränserna och organisationerna har behövt en översyn (Carlsson 1997a, s
16).

I enlighet med detta bildades vid årsskiftet 1998/99 den nya Västra Götalandsregionen som
består av Bohuslandstinget , landstingen i Älvsborg och Skaraborg samt landstingsdelarna av
Göteborgs kommun. Regionen styrs av ett direktvalt regionfullmäktige, dvs. folkvalda
politiker, som bildar Regionstyrelsen eller Väststyrelsen. Styrelsen skall besluta om allt det
som landstingen har skött. Det innebär att hälso- och sjukvården blir den dominerande
verksamheten. Regionfullmäktige tar även över en del uppgifter från Länsstyrelsen, dvs.
staten. Regionen skall utarbeta en strategi för det nya länets långsiktiga utveckling. ”Regionalt
självstyre och demokrati, styrka och tydlighet, samordning och förenkling” är ord , som skall
spela en nyckelroll i framtiden. Vidare skall organisationen vara ”öppen och flexibel och
bygga på ett nära samspel med en mängd olika aktörer” (På väg mot Västra
Götalandsregionen 1997).

Landstingsrådet Lennart Löfgren i Bohuslandstinget menar att ”skapandet av en gemensam
västsvensk region, utan knöliga länsgränser och administrativa hinder”, kommer att bidra till
en stabilisering av den ekonomiska utvecklingen i samhället (Carlsson 1997b, s 8-9).

Kultursamordnaren inom Västra Götaland, Kerstin Quentzer, klargör vad den nya regionen
kommer att innebära för det regionala kulturlivet och hur detta kommer att påverkas av den
nya organisationen i en artikel i DIK-forum (1998:18). De folkvalda politikerna skall ge
uppdrag åt kulturinstitutioner som museer, teatrar och bibliotek. De skall däremot ej blanda
sig i utförandet hos verksamheterna (Zetterlund, s 8). Ansvar för vissa beslut som gäller
kulturpolitiken delegeras till en kulturnämnd och en kulturberedning. Ett kultursekretariat
bestående av specialister och sakkunniga skall vara en länk mellan politikerna och de som
verkställer uppdraget.
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Kerstin Quentzer tror, att ”dialogen mellan uppdragsgivarna och utförarna kommer att bli mer
levande …och politikerna mer uppmärksamma på vad kulturinstitutionerna åstadkommer”
(ibid, s 9).

Vilket är då sjukhusbibliotekens uppdrag? Styrgruppen för kultur i Västra Götaland (1998-12-
08) har angivit följande förutsättningar för sjukhusbiblioteken i regionen:

� Sjukhusbibliotekens övergripande mål, som fastställs av sjukvårdsstyrelsen i samråd
      med kulturnämnden, är att bidra till att vårdens mål5 uppfylls.
� Varje bibliotek skall ha tre grundläggande funktioner som gör dem till viktiga redskap i

patientinformationen:
1. Redskap för medicinsk informationsförsörjning
2. Bas i sjukhusens arbete för kultur i vården
3. Arbetsplatsbibliotek

� Biblioteken skall arbeta integrerat och inte skilja på patientbibliotek och medicinskt
      bibliotek.
� Sjukhusbibliotekens roll i förhållande till primärvården skall definieras.
� Biblioteken skall delta i IT-utvecklingen och samverka i regionens och nationens

bibliotekssystem (Uppdrag 1999-01-14).

4.1.3 NU-sjukvården

Sedan 1991 har stora organisationsförändringar förekommit i landstingen. Ett konkret
exempel på omstrukturering av hälso- och sjukvården i Västsverige är NU-sjukvården, som
utgör de undersökta  sjukhusbibliotekens närmiljö.  Fr.o.m. 1996 bedrivs länssjukvården i
norra Bohuslän ( Bohuslandstinget) i ett kommunalförbund i samarbete med Älvsborgs läns
landsting. Uddevalla sjukhus, samt delar av Strömstads och Lysekils sjukhus, Norra
Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) och Dalslands sjukhus utgör NU-sjukvården. Denna
organisation fungerar som en egen arbetsgivare. Kommunalförbundet för Västra Götaland
(KVG) är samarbetsorgan för de fyra sjukvårdshuvudmännen i Västsverige. KVGs arbete
med vissa region- och länssjukvårdsfrågor är nu underställt Väststyrelsen (Samverkan över
gränser för patientens  bästa 1996-06-20, s 3).

NU-sjukvårdens intention och vision är ”samverkan över gränser för patientens bästa” och en
strävan att ”utveckla samverkan mellan olika yrkesgrupper och verksamhetsområden både
inom och utanför sjukhuset” (ibid, s 5). NU-sjukvården skall betraktas som en enhet med
verksamhet inom två större (Uddevalla sjukhus, NÄL) och tre mindre sjukhus (Dalslands,
Strömstads och Lysekils) (ibid, s 3).

För Uddevalla sjukhus och NÄL förändrades verksamheten successivt med början 1997 på
följande sätt:

� Slutenvården inom ortopedi och ögonsjukvård koncentreras till Uddevalla sjukhus.
� Slutenvården inom barn- och ungdomssjukvård, gynekologi och förlossningsvård samt
      öron-, näs- och halssjukvård koncentreras till NÄL.
� Öppenvårdsmottagningar inom flertalet specialiteter liksom akutmottagning finns på båda sjukhusenheterna
(Förteckning över sjukhusanläggningar 1997, s 104).

                                                          
5 ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” (Hälso- och
sjukvårdslagen 1997, s 41)
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Sjukhusdirektör Gösta Malmer anser att trots NU-sjukvårdens storlek och omfattning så är det
en relativt platt organisation med få beslutande nivåer (Rosendahl 1998b, s 6). Han anser
vidare att besluten ska tas så nära patienterna som möjligt och förhindra detaljstyrningar
uppifrån (Rosendahl 1998a, s 9).

Den 1 januari 1999 övergick ansvaret för sjukhusbiblioteksverksamheten till NU-sjukvården,
som beslutar om mål och inriktning, organisation, prioriteringar och budget. Liksom övriga
verksamheter inom organisationen betraktas biblioteken som en verksamhet, NU-biblioteket,
med två större enheter (NÄL och Uddevalla) och tre mindre knutna till lokalsjukhusen
(Uppdrag 1999-01-14).

Sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL har på uppdrag av NU-sjukvården dokumenterat
sin verksamhet i tre rapporter. Bakom dessa står dåvarande bibliotekschefer, NU-sjukvårdens
kultursekreterare och representanter från sjukhuspersonal. Dokumenten innehåller en
beskrivning av nuläget, förslag till utvecklingsområden samt möjligheterna att utveckla resp.
område jämte arbetssättet. I en fjärde avslutande rapport, skall förslag till inre struktur,
arbetsorganisation och ledning mm redovisas. Om NU-biblioteket även i framtiden skall
utgöra basbibliotek för medicinsk referenslitteratur behövs en tydligare avgränsning mot
vårdhögskolans/vårdskolans bibliotek samt vilka verksamheter som skall betjänas enligt
uppdraget (Uppdrag 1999-01-14).

Sammanfattningsvis kan sägas, att de styrande politikerna ger uppdraget efter samråd med
sakkunniga och blandar sig ej i utförandeprocessen. Detta innebär en stor frihet för
organisationen i fråga, att utforma sin verksamhet inom uppdragets ramar. NU-sjukvården
betonar samverkan mellan och frihet i olika verksamhetsområden. Detta ger
sjukhusbiblioteken utrymme att utveckla arbetet bland patienter och personal med hjälp av
den egna personalresursen men även i ett utvidgat nätverkssamarbete.

4.1.3.1 Uddevalla sjukhus

Innan jag beskriver sjukhusbiblioteken i min studie är en kort presentation av de båda
sjukhusen på sin plats. Först ut är Uddevalla sjukhus, som har byggts till och om åtskilliga
gånger under årens lopp. Det blev tidigt ett s.k.  centrallasarett och är idag ett av
länssjukhusen inom NU-sjukvården. Sjukhuset är 15 våningar högt med flera sido- och
utbyggnader. Det är centralt beläget och har över 2000 anställda (Förteckning över
sjukhusanläggningar 1997, s 104). Antalet vårdplatser är enligt Bibliotekskalendern 440
(2000).

Den största förändringen av verksamheten i och med omstruktureringen av sjukvården i länet
är flytten av barn- och förlossningsavdelning från Uddevalla till NÄL, 1997 (se sid. 26). En
annan förändring som skett är att de landstingsägda avdelningarna, rehabilitering och en
utredningsavdelning, på Rosenhälls sjukhem flyttades till Uddevalla sjukhus under 1998.

Ända fram till 1997 har Uddevalla haft vårdhögskoleutbildning.  Då flyttades denna till
Hälsohögskolan i Väst som ligger i Vänersborg. Vårdgymnasiet och vårdvuxenutbildningarna
i Uddevalla, som drivits av landstinget övergick i kommunal regi  1999 – dock med
bibehållande av nuvarande lokaler inom sjukhusets område. Vårdskolebiblioteket som
organisatoriskt och personellt varit knutet till medicinska fackbiblioteket splittrades upp
hösten 1999 och sköts nu av personal från en  kommunal gymnasieskola.
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4.1.3.2 Norra Älvsborgs Länssjukhus/NÄL

NÄL är det andra länssjukhuset inom NU-sjukvården. Efter en sammanslagning av lasaretten
i Vänersborg och Trollhättan invigdes i december 1987 ett helt nytt sjukhus, NÄL.
Den nya sjukhusbyggnaden består av flera låga huskroppar och är belägen i utkanten av
Trollhättan, i ett område som heter Båberg. Antalet anställda är något fler än vid Uddevalla
sjukhus, ca 2300 och vårdplatserna är ca 500 (Bibliotekskalendern 2000).

Angående de båda länssjukhusens profilering och koncentrering se kapitlet om NU-
sjukvården (se sid. 26). Sjukhusen skall betraktas som likvärdiga.

4.2 Organisationen NU-biblioteket

Uddevallas och NÄLs sjukhusbibliotek  skall omorganiseras till en enhet, kallad NU-
biblioteket, med verksamhet på resp. sjukhus, som tidigare (Uppdrag 1999-01-14). Denna
process pågår i skrivande stund fortfarande. Beskrivningen av sjukhusbiblioteken är gjorda
utifrån den gemensamma utredningens del 1, som heter Biblioteks- och kulturverksamhet
inom NU-sjukvården – nuläge (1997) och den verksamhet som då gällde.

4.2.1 Sjukhusbiblioteket i Uddevalla

Sjukhusbiblioteket på Uddevalla sjukhus bestod fram till januari år 2000 av två delar: ett
allmänt bibliotek och ett medicinskt fackbibliotek. Dessa var belägna perifert högst upp  på
plan 15 i sjukhusbyggnaden. De hade åtskilda lokaliteter på var sida om en korridor. Planer
fanns i utredningen på att flytta båda biblioteken till mer centrala lokaler på 0-plan under
hösten 1999.  Samtidigt skulle allmänna och medicinska biblioteket organiseras till en enhet
och bli ett kombinerat bibliotek, allt i enlighet med dess uppdrag. Invigning av det nya
biblioteket skedde i januari år 2000.

4.2.1.1 Medicinska fackbiblioteket

Den medicinska biblioteksverksamheten har funnits sedan 1930-talet i form av
prenumerationer på svenska och utländska tidskrifter samt inköp av litteratur, för att bereda
personalen möjlighet att följa med i den medicinska utvecklingen. På 1960-talet  fick
fackbiblioteket egna lokaler och prenumerationer och bokinköp ökade. Arkivpersonal och en
läkare ansvarade för verksamheten. Fackutbildad personal tillkom 1982, genom att
bibliotekarietjänsten på Bohusläns vårdskola utökades till heltid, med uppgift att sköta även
medicinska fackbiblioteket tillsammans med en kanslist. 1995 flyttades biblioteket till nya
lokaler mitt emot allmänna biblioteket. Närheten medförde att nya personalkategorier
upptäckte fackbiblioteket.

IT-verksamhet. Ett stort antal databaser inom medicin och omvårdnad är sökbara online eller
via cd-rom skiva. Även åtskilliga specialdatabaser finns att tillgå inom olika medicinska
ämnesområden som t ex tandvård, sjukgymnastik, arbetsterapi, alternativ medicin och cancer.
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Arbetslivsbibliotekets och KIB:s Hälso- och sjukvårdsbiblioteks databaser är tillgängliga,
liksom möjlighet till Internetsökning och email. Till IT-verksamheten på medicinska
fackbiblioteket hör också användarundervisning och handledning för olika personalkategorier.
Biblioteket har bl.a. deltagit i ”Lilla forskarskolan”6 som stått öppen för all personal och gett
grundläggande kunskaper i  forskningsmetodik. En målsättning är att bibliotekspersonalen
skall ägna mindre tid att göra sökningar och mer tid till att handleda. Undersköterskor,
sjuksköterskor och AT-läkare är exempel på personalkategorier som man utbildar i
databassökning.

Mediaverksamhet. Allmän medicinsk litteratur och handböcker köps in för placering i
biblioteket. Mer specialiserad litteratur och litteratur som behövs i det dagliga arbetet köps in,
efter önskemål till kliniker/arbetsplatser samt till primärvården i norr för placering på resp.
arbetsplats. Denna litteratur bekostas av resp. verksamhet. All litteratur klassificeras,
katalogiseras och registreras i fackbibliotekets datoriserade katalog. Biblioteket prenumererar
på ca 300 facktidskrifter. Vidare ombesörjes fjärrlån och kopieförmedling. Biblioteksombud
bland sjukhuspersonalen finns på varje klinik. De ansvarar för att tidskrifter på cirkulation
returneras och sköter resp. klinikbibliotek.

4.2.1.2 Allmänna biblioteket

Allmän biblioteksverksamhet har funnits på Uddevalla sjukhus sedan 1940-talet. På sitt
arbetsrum hade då kuratorn en boksamling, som byggts upp genom gåvor. Patienter och
personal kunde låna av böckerna. På 1960-talet fick allmänna biblioteket ändamålsenliga
lokaler och fackutbildad personal. Det bedrevs som en filial till stadsbiblioteket genom avtal
mellan landsting och kommun. 1991 sades detta avtal upp och allmänna
biblioteket/patientbiblioteket blev fristående och landstingsägt.

Allmänna biblioteket har byggt upp sin verksamhet med tanke på patienten som är dess
största målgrupp. Mediabeståndet är därför allsidigt sammansatt med t ex  böcker på olika
invandrarspråk, stor stil, lättlästa, tal- och kassettböcker, musik på kassett och cd-skivor.
Vidare finns videofilmer, dagstidningar och tidskrifter av mer allmän karaktär. Biblioteket ser
som sin uppgift att ge förströelse och underhållning men vill även bidra med information och
insikter.

Uppsökande verksamhet. Bokvagnsronder och dagrumsbyte sker på de flesta av sjukhusets
vårdavdelningar varje vecka – anpassat efter avdelningens egna önskemål. I alla patientrum
finns anslag om ”Ring så kommer vi”- service. Väntrumslitteratur finns på sjukhusets olika
mottagningar. Böckerna byts ut varannan till var tredje månad. Bokdepositioner är
utplacerade på dagkirurgin och dagvården, där byte sker varje månad. Artoteksronder med
utlåning av tavlor på sjukhusets tre psykiatriska avdelningar sker en gång/mån. Även
långtidssjuka patienter på övriga vårdavdelningar har möjlighet att låna konst. Till den
uppsökande verksamheten hör också ”Kultur för alla” - arrangemang (se sid. 31).

Patientinformation. Arbete pågår med att skapa en patientinformationscentral bestående av
fack- och skönlitteratur, AV-material och broschyrer. Fackbiblioteket markerar i katalogbasen
de böcker i bibliotekets bestånd som lämpar sig för patientinformation.

                                                          
6 ”Lilla Forskarskolan”  är en verksamhet inom NU-sjukvårdens Vårdutvecklingsenhet. På uppdrag av
sjukhusledningen skall all kliniskt verksam personal stimuleras att driva utvecklingsprojekt på resp. enhet
(Vårdutvecklingsenheten/NU-sjukvården 2000-11-24).
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4.2.2 Sjukhusbiblioteket på NÄL

Sjukhusbiblioteket, Norra Älvsborgs länssjukhus, har från starten 1987 bedrivits som ett
kombinerat bibliotek. Det innebär, att den allmänna och medicinska biblioteksverksamheten
är organiserad som en enhet i gemensamma lokaler och med gemensam personal. Biblioteket
har flera funktioner i ett: medicinskt bibliotek, patientbibliotek, forskningsbibliotek och
arbetsplatsbibliotek samt specialbibliotek för invånarna i ansvarsområdet. Biblioteket har ett
strategiskt läge mitt i sjukhuset på entréplan.

Biblioteksservice till patienter har funnits länge och bestod till en början av bokvagnsronder
som utfördes av timanställd personal. 1986 övergick sjukhusbiblioteken i norra Älvsborg från
att ha tillhört kommunerna till att organisatoriskt tillhöra landstingets kulturnämnd. 1988
flyttade sjukhusbiblioteken i Vänersborg och Trollhättan in i gemensamma lokaler då NÄL
blev byggt.

Uppsökande verksamhet. Bokvagnsronder sker på de flesta av de 24 vårdavdelningarna en
gång/vecka. Det finns en ansvarig bibliotekarie för varje avdelning och kulturombud bland
avdelningspersonalen. Biblioteksservice ges i form av bok/musiklån, tidskrifter, kassett- och
talböcker, bandspelare och patientinformation. Information ges också om aktuella ”Kultur för
alla” - arrangemang. ”Ring så kommer vi” - service och information om biblioteket finns på
varje avdelning. I dagrummen på vårdavdelningarna finns bokdepositioner som byts ut med
jämna mellanrum.

Patientinformation/patientutbildning. Biblioteket samlar medicinsk litteratur, biografier,
skönlitteratur, kassettböcker, videofilmer och patientinformation från sjukhusets verksamheter
som riktar sig till patienter och anhöriga. Detta görs i samarbete med vårdpersonalen och är
ett komplement till den information som ges av sjukvårdskunnig personal ute på
avdelningarna. Personal, patienter och anhöriga kan själva söka i Spri:s cd-rom skiva där
Patrix ingår som en lättillgänglig och nationell patientinformationsdatabas. En bibliotekarie
leder, tillsammans med en sjuksköterska och en kurator, regelbundet kurser för patienter och
anhöriga om ”Att leva med cancer”.

IT-verksamhet. Biblioteket erbjuder hjälp med att bygga databaser och hemsidor och även
utbildning och information om sökning i den egna datoriserade katalogen, i cd-rom och via
Internet. Man arbetar med att få den egna katalogen nåbar från kliniker, vårdcentraler och
folkbibliotek. Utlåningen är datoriserad. Sjukhusbiblioteket har tillgång till de flesta databaser
för att söka efterfrågad litteratur, varav Medline är den viktigaste för den medicinska
verksamheten. Möjligheten finns att söka själv liksom att använda Internet.

Media. Medicinsk litteratur köps in till biblioteket men även till NU-sjukvårdens och hälso-
och sjukvårdens arbetsplatser inom ansvarsområdet. En kontaktperson finns på varje
klinik/arbetsplats som har ansvar för litteratur och tidskrifter. Litteratur köps även in från
allmänna ämnesområden i första hand med tanke på patienter men även för personal, anhöriga
och vårdstuderande. Biblioteket prenumererar på ca 400 tidskrifter, facktidskrifter och
allmänna tidskrifter. Dagstidningar finns att läsa i biblioteket samt möjlighet till
musikavlyssning. Utbildningsvideofilmer handhas av biblioteket och man ombesörjer fjärrlån
och kopieförmedling.
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Verksamheten är samlad och integrerad med målet att vara informations- och kulturcentrum i
vården. Arbetet grundar sig på helhetssynen på patienten, där biblioteket vill verka för att den
kulturella aspekten blir tillgodosedd. Det mångkulturella tänkandet vägs in i alla bibliotekets
verksamheter.

4.3 Kultur för alla

1991 togs ett beslut om en kulturplan i länssjukvården i Norra Älvsborgs län på initiativ av
dåvarande kulturchef och i samråd med länssjukvårdsnämnden. Resultatet blev att en 50 %
tjänst inrättades som under två år skulle arbeta med kultur tillsammans med en särskild
arbetsgrupp. Tjänsten finansierades av kulturförvaltningen och länssjukvården tillsammans.
Uppgiften innebar  planering, organisering, utveckling och samordning av kulturaktiviteter
inom länssjukvården i norra Älvsborg: NÄL, Rehabcentrum och Restads gård.
Halvtidstjänsten permanentades och verksamheten, som gick under namnet  ”Kultur för alla”,
blev väl förankrad inom vården samtidigt som den utvecklades självständigt med många olika
samarbetspartners, bl a sjukhusbiblioteken, NÄL och från 1996 även Uddevalla. ”Kultur för
alla” - verksamheten  kom således att bli en del av sjukhusbibliotekens vardag. 1997 tog
huvudmannen, NU-sjukvården, med ”Kultur för alla” i måldokumentet ( Svedung 1997, s.
11).

Denna kulturella verksamhet är ett exempel på samarbete mellan NU-sjukvården och
sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL. Bakgrunden är vikten av helhetssyn i vården
som betonas mycket idag. Den innebär en medicinsk, psykologisk, social och kulturell aspekt
på vården. ”Kultur för alla”  skall bidra till att bibehålla och förstärka kulturbehovet hos
målgrupperna, som  är patienter, personal, anhöriga, vårdstuderande och allmänheten inom
NU-sjukvården. Verksamheten skall bygga på  mångfald, frivillighet och kvalitet. Exempel på
aktiviteter kan vara: temadagar i samarbete med olika kliniker, öppet hus med föreläsningar,
filmvisningar, teater, musikarrangemang, författarbesök, utställningsverksamhet, föredrag och
barnprogram. Programverksamheten är lokalt knuten till de båda sjukhusen och evenemangen
äger rum regelbundet samt är kostnadsfria ( Biblioteks- och kulturverksamhet inom NU-
sjukvården – nuläge 1997, s. 15).
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5. Fallundersökning

I följande kapitel undersöks relationen mellan sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL
och dess intressenter. Jag kommer här, att redovisa de olika målgruppernas behov och
önskemål samt hur dessa tillgodoses i de undersökta sjukhusbibliotekens nuvarande
verksamhet och framtida planer. Även bibliotekspersonalens egna behov lyfts fram i detta
avsnitt samtidigt som influenser från omvärld och närmiljö vävs in.

5.1 Målgrupp patienter/anhöriga

12 patienter och 5 anhöriga deltog i min enkätundersökning. Under mina bokvagnsronder
observerade och samtalade jag med sammanlagt 14 patienter och 1 anhörig. Både långtids-
och korttidspatienter är representerade.

5.1.1 Patientenkäter

Enkäterna bestod av 10 frågor med både fasta och öppna svar. Frågorna handlade om
bibliotekens tjänster, utbud, service och bemötande. Utrymme gavs även för personliga
synpunkter och önskemål. Min avsikt har varit, att få en fingervisning om vilka behov
målgruppen patienter/anhöriga har av sjukhusbibliotekens verksamhet i Uddevalla och på
NÄL och hur denna kategori utnyttjar biblioteken.

Två frågor handlade om bibliotekets tjänster, som specificerades och räknades upp. Tjänsterna
utnyttjades på följande sätt:
♦ 6 lånar från bokvagnen
♦ 9 använder dagrumsböckerna
♦ 12 besöker bibliotekslokalen
♦ Ingen ringer och beställer något från biblioteket
♦ Ingen kontaktar biblioteket via vårdpersonalen
♦ Ingen besöker bibliotekens ”Kultur för alla” - program
Eftersom min grupp av patienter själva var i stånd, att ta sig till resp. bibliotekslokal, så
behövde de ej för tillfället utnyttja bibliotekens ”Ring så kommer vi” – tjänst eller be
vårdpersonalen om hjälp att kontakta biblioteket (Fråga 2).

På frågan (3): Är du nöjd med bibliotekets tjänster fördelade sig svaren på följande sätt:
♦ 10 var mycket nöjda
♦ 1 var  ganska nöjd
Ingen valde tredje alternativet ”inte så nöjd”.

Några frågor handlade om bibliotekets utbud, som utnyttjades på följande sätt (Fråga 5):
♦ 9 lånar böcker (fack/skön)
♦ 3 lånar talböcker/kasettböcker
♦ 1 lånar musikkasetter/CD skivor
♦ 5 läser tidningar/tidskrifter
♦ Ingen lånar videofilmer eller konst (endast i Uddevalla)
♦ 2 söker information i bibliotekets datorer
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Jag frågade även patientgruppen om de var nöjda med bibliotekets utbud (Fråga 5). Svaren
fördelade sig på följande sätt:
♦ 8    var mycket nöjda
♦ 3    var ganska nöjda
Ingen var missnöjd med utbudet men en del önskemål fanns . På en öppen följdfråga
nedskrevs önskningar om fler djurböcker, häst- och motortidningar. En av patienterna ville ha
möjlighet att låna videofilmer (finns både på NÄL och Uddevalla) och TV-apparat.
Information om utlån av filmer hade tydligen ej nått fram till ovannämnde patient.

Fråga 6 handlade om bibliotekets service, dvs snabbhet och tillgänglighet. Hur nöjda var
patienterna?
♦ 10   var mycket nöjda
♦ 1     var ganska nöjd
Ingen valde tredje alternativet ”inte så nöjd”. Ett önskemål som flera av patienterna uttalade
var längre öppettider, gärna hela eftermiddagen och kvällstid.

Vad tyckte patienterna om bibliotekspersonalens bemötande och engagemang  (Fråga 7)?
♦ 11    tyckte att det var mycket bra
♦ Ingen fyllde i alternativen ”ganska bra” eller ”inte så bra”.

Slutligen ställde jag frågan: Vilken är bibliotekets viktigaste uppgift för dig som patient?  Två
svarsalternativ gavs och svaren fördelade sig på följande sätt:
♦ 11   ansåg att  behovet av förströelse och avkoppling var störst
♦ 3     ansåg att  behovet av information om det egna sjuk- och hälsotillståndet var viktigast
Två av patienterna hade behov av både avkoppling och information under sin sjukhusvistelse.
De kryssade därför i båda alternativen. För övrigt kan nämnas, att en av patienterna ej
besvarade alla frågor.

5.1.2 Rapport från mina bokvagnsronder

Vid fyra olika tillfällen gick jag bokvagnsronder på en medicinsk kortidsavdelning och en
långtidsavdelning  i Uddevalla. Jag möttes av många olika behov och bibliotekets tjänster och
utbud utnyttjades på olika sätt. Någon hade ringt oss och tyckte, att vi snabbt var på plats (bra
service). De flesta som ville ha något från biblioteket, lånade böcker – mest romaner och
deckare men också facklitteratur och bildverk. På kortidsavdelningen gick  de medhavda
tidskrifterna snabbt åt. Det var ”lagom läsning” och ett bra alternativ för dem som snart skulle
åka hem.

På stroke-avdelningen med många långtidssjuka äldre patienter lånade jag ut tal- och
kasettböcker att lyssna på samt flera bandspelare.  Några ville också låna musikkasetter, oftast
populärmusik med olika dansband. Jag fick instruera en kvinna med inskränkt rörlighet i
armar och händer hur bandspelaren fungerade. Hon klarade det även om det tog lite tid.
Vårdpersonalen  gjorde mig uppmärksam på några patienters behov av avkopplande läsning
att lyssna på. Det är värdefullt med personalens engagemang eftersom de känner till
patienternas tillstånd bättre än vad bibliotekspersonalen gör.
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För de flesta patienter som utnyttjade bibliotekets tjänster och utbud under mina
bokvagnsronder var behovet av avkoppling och förströelse störst. En av dem uttryckte detta
på följande sätt: ”Biblioteket är det bästa som finns. Det är bra för nerverna att tänka på
annat”. En av ”mina” patienter var trött på att läsa veckotidningar och tyckte att ”böcker ger
mer”. En man som själv inte var någon ”stor bokläsare” var trots det positiv till biblioteket
och menade att ”man lär sig mycket genom att läsa”.

Flera av de patienter som jag samtalade med utnyttjade dagrumsböckerna flitigt. Det märktes
för övrigt i dessa hyllor med allt färre böcker innan de byttes ut igen. En kvinna var nöjd med
att titta i dagrumshyllan, eftersom hon bara hann läsa korta stunder p.g.a. mycket träning etc.
En patient var missnöjd med urvalet av dagrumsböckerna – de var dåliga därför att där ”fanns
för många utländska författare”.

5.1.3 Patienternas behov och önskemål

Av patienternas enkätsvar framgår, att de flesta i första hand utnyttjar bibliotekets utbud av
böcker. Ca hälften kommer också till biblioteket för att läsa tidningar och tidskrifter.
Rapporten från mina bokvagnsronder ger en kompletterande bild av att även talböcker,
musikkasetter och bandspelare utnyttjas. Detta behov är störst hos sängliggande patienter.

Enkätsvaren och samtalen vid bokvagnsronderna ger också vid handen att bibliotekstjänsten
med dagrumsböcker, placerade i hyllor på de olika avdelningarna utnyttjas flitigt. Många
lånar även från bokvagnen, som kommer regelbundet till varje avdelning en gång i  veckan.
En del patienter som ej själva har möjlighet att ta sig till biblioteket har dessutom behov av
”Ring så kommer vi” - tjänsten och vårdpersonalens förmedlande kontakt.

De flesta av patienterna var mycket nöjda med sjukhusbibliotekets olika tjänster, varierande
utbud, service och bemötande. Förutom enstaka önskemål fanns ett som flera av de
uppegående patienterna gav uttryck för, nämligen längre öppettider på eftermiddagar och
kvällstid.

För både uppegående och sängliggande, korttids- och långtidspatienter var behovet av
avkoppling och förströelse större än behovet av information om det egna sjuk- och
hälsotillståndet. Under mina bokvagnsronder upplevde jag också ett stort behov av samtal och
social kontakt.

5.1.4 Anhörigenkäter/samtal

Av naturliga skäl fick jag inte kontakt med så många anhöriga vid de tillfällen, då jag befann
mig i resp. bibliotekslokal för utdelandet av mina enkäter. Bibliotekspersonalen ansåg att
några anhöriga brukade komma till biblioteket eller ringa för sina närståendes räkning så gott
som varje dag. Jag nådde fem anhöriga med mina enkäter, som innehöll samma frågor som till
patientgruppen.
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Två av de anhöriga tyckte spontant, att biblioteket var en positiv miljö att bl.a. fördriva
väntetider i. Den ena av dem läste tidskrifter/tidningar under tiden mamman var på
behandling. Hon ansåg att biblioteket i Uddevalla borde ligga i entréplanet och ej, som då, på
15:e våningen. Den andra, som också var en kvinna, hade vistats ganska ofta under en period i
biblioteket på NÄL, eftersom hon hade en nära anförvant som var långtidssjuk.
De brukade följas åt till bibliotekslokalen och önskade längre öppettider på vardagarna och
lördagsöppet några timmar. Det betydde så mycket, att komma bort ifrån avdelningen då och
då till en neutral miljö.

Enligt enkätsvaren utnyttjade de anhöriga många av bibliotekens tjänster och utbud. De
lånade böcker från bokvagnen, dagrumsböcker och även musik i form av kasetter eller cd-
skivor. I bibliotekslokalen läste de gärna tidningar och tidskrifter – både för nytta och nöje.
Alla anhöriga som besvarade enkäten kryssade i alternativet att de även sökte information i
biblioteket. En anhörig, som jag fick kontakt med under mina bokvagnsronder, önskade
litteratur om stroke, som hennes mor nyligen drabbats av. En av de anhöriga kom till
biblioteket för att låna med sig bandspelare och talböcker till sin sjuka maka och även några
videofilmer. Fyra av de fem som lämnade enkätsvar var ”mycket nöjda” med tjänster, service,
utbud och bemötande. En var ”ganska nöjd”.

På frågan om bibliotekets viktigaste uppgift för dig som anhörig valde de, liksom
patientgruppen, avkopplingsbehovet framför informationssökningsbehovet. Vidare kände de
anhöriga, liksom patienterna, inte till ”allt” vad biblioteket hade att erbjuda dem.

De anhörigas behov sammanfaller av naturliga skäl i stort med patienternas. De har behov av
och utnyttjar sjukhusbibliotekets olika utbud, tjänster och service för egen del eller för sin
närståendes räkning. Av enkäten och samtalen med de anhöriga framkom, att de uppskattade
och betonade bibliotekets positiva miljö. De hade ett behov av att ”komma ifrån avdelningen”
ibland och ta med sig sina sjuka anhöriga till en neutral miljö. Detta gäller främst anhöriga till
långtidssjuka. Liksom hos patientgruppen fanns i samklang med detta önskemål om längre
öppettider samt att sjukhusbiblioteket i Uddevalla skulle ligga i entréplan. De anhöriga ansåg,
liksom patienterna i min undersökning, att bibliotekets viktigaste uppgift var att tillgodose
avkopplingsbehovet. Det som utmärkte anhöriggruppen till skillnad  från patientgruppen var
att de mer aktivt sökte hälso- och sjukdomsinformation.

Jag är väl medveten om, att jag endast nått en mycket begränsad grupp av anhöriga som
kanske inte alls är signifikativ för denna målgrupp.  Enligt bibliotekspersonalen på NÄL
återkommer många patienter och anhöriga efter sjukhusvistelsen till biblioteket, t.ex. under en
sjukskrivningstid. De vill låna/läsa litteratur och artiklar samt få information om t.ex. diabetes
eller någon annan sjukdom, som de drabbats av.

5.1.5 Utvecklingsområden gentemot patienter/anhöriga

I de undersökta bibliotekens gemensamma dokument Sjukhusbibliotekens roll i vårdkedjan,
steg 3, finns avsnitt som handlar om utvecklingsområden gällande målgruppen
patienter/anhöriga. Jag skall nu redogöra för dessa och även knyta an till
bibliotekspersonalens svar rörande denna målkategori.
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5.1.5.1 ”Patientens rätt till information”

Under 1990-talet fokuserades de allmänna sjukhusbibliotekens verksamhetsutveckling i
Sverige  på patientinformation. Detta gällde även för Uddevallas och NÄL:s sjukhusbibliotek.
En arbetsgrupp bestående av både bibliotekarier och assistenter arbetade tillsammans för att
utveckla denna del av verksamheten. Min åsikt är att en samlad kompetens med både fack-
och allmän bibliotekspersonal utgör en bra grogrund härvidlag.

Utomliggande faktorer har i hög grad påverkat denna verksamhetsinriktning. I
biblioteksdokumentet hänvisas till Socialstyrelsens utredning (SOU 1997:154) som innehåller
direktiv för ”Patienten har rätt”. I detta talas om nya vägar för patientinformation och vikten
av information i vården för att stärka patientens ställning. Han eller hon har rätt till en
individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om metoder för undersökning,
vård och behandling så att han eller hon i största möjliga utsträckning kan tillvarata sina
intressen. Informationen skall inte komma ensidigt från vården. Socialstyrelsens utredning
betonar att samhället har ett särskilt ansvar för ”svaga grupper”. Sjukhusbiblioteken i
Uddevalla och på NÄL kan därvidlag utgöra ett komplement i sjukvårdens information till
patienterna. Därmed uppfylls ett av uppdragen att vara ”viktiga redskap i
patientinformationen” (Uppdrag 1999-01-14).

I enlighet med detta finns, i den gemensamma biblioteksutredningen, ett förslag på
utformning av ett infotek på resp. bibliotek nedskrivet. En patientinformationshörna bör
inrättas i en avskild miljö inom biblioteket. Detta för att ge patienter och anhöriga möjlighet
att läsa, se video, lyssna på band, låna och kopiera ur patientinformationsmaterialet. Här skall
även finnas tillgång till interaktiva datorhjälpmedel och litteraturlistor.
Patientinformationsmaterialet skall kvalitetssäkras, vilket innebär att informationen väljs ut i
dialog med resp. klinik, så att den stämmer överens med den ideologi som råder där. I den
gemensamma bibliotekskatalogen för NÄL och Uddevalla skall aktuell fack- och
skönlitteratur märkas med ordet ”patinfo” och genom IT-teknikens utveckling göras
tillgänglig inom NU-sjukvården och primärvården via intranät och Internet
(Sjukhusbibliotekens roll i vårdkedjan, steg 3 1997).

En av de tillfrågade bibliotekarierna  ansåg,  apropå 1990-talets ökade patientinflytande inom
hälso- och sjukvården, att sjukhusbibliotekens satsning på patientinformation utgör ett ”viktigt
redskap för att patienten skall kunna ta ansvar för sin egen ev. sjukdom/hälsa”. Hon menade,
att sjukhusbiblioteken måste utveckla patientinformationsbiten med patientutbildning, genom
att lära patienter/anhöriga att söka själva. En annan bibliotekarie ansåg, att behovet av
information inte är mindre för att man stannar kortare tid på sjukhus utan tvärtom. Patienten
kommer på återbesök (kanske tillsammans med en anhörig), är sjukskriven en period och har
behov av fortlöpande eller fördjupad information om sin hälsa/sjukdom.

Behovet av information om sitt eget sjuk- och hälsotillstånd var ej så uttalat och utnyttjat hos
patientgruppen i min undersökning. En enkel förklaring var att man som inneliggande patient
ej hade ork att ta till sig all information utan att man vid det tillfället var i större behov av
avkoppling. De anhöriga var däremot mer aktivt sökande. Sjukhusbibliotekens utveckling av
patientinformationsverksamheten kommer förmodligen att möta behovet hos 2000-talets
patient, som mer aktivt måste ta ansvar för sin sjukdom och hälsa. Det finns också en vilja hos
de biblioteksansvariga att arbeta mer utåtriktat och marknadsföra sina informationstjänster.
De vill nå patienter och anhöriga redan på mottagningar och i förlängningen inom
primärvården. På så sätt kan ett ökat utnyttjande av denna verksamhet och service uppnås.
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 5.1.5.2 Biblioteket och vården

Ett utvecklingsområde som sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL vill satsa på har
rubricerats som ”biblioteket och vården”. Man vill inom detta arbetsfält framför allt tillgodose
patientens avkopplings- och kulturbehov.

1990-talets nya vårdideologi inom hälso- och sjukvården, med tonvikten lagd på helhetssyn i
vården, ger utrymme för sjukhusbiblioteken, att bli en ”naturlig del av vården”. En av de
tillfrågade bibliotekarierna anser att biblioteken är ”en resurs i vården”. Hon menar också, att
”kulturen hjälper patienten att hålla kvar sin identitet”. En annan  bibliotekarieröst pläderar
för att ”få in mer kunskap om kulturens betydelse för tillfrisknandet och för att må bra”.

Apropå debatten om kortare vårdtider anser en av bibliotekarierna, att det är viktigt för
sjukhusbiblioteket att ”hitta patienten där han/hon finns”. Det kan vara på mottagningar, i
väntrum, på avdelningar, där patienten slussas vidare inom kommunen eller till sitt egna
hem/boende.

1990-talets ovan nämnda förändringar inom hälso- och sjukvården påverkar
sjukhusbibliotekens utvecklingsarbete men även förändringar inom den egna organisationen.
NU-sjukvårdens omstrukturering av sjukvården med flytt av olika avdelningar och
specialiteter mellan sjukhusen har inneburit, att barnavdelningen  och kvinnokliniken har
flyttats över från Uddevalla till NÄL. Detta har medfört att NÄL:s sjukhusbibliotek har satsat
mycket på barn- och ungdomsverksamhet. De har en särskild barnbibliotekarie och det finns
en barnhörna i biblioteket med möjlighet till musikavlyssning. Sjukhusbiblioteket i Uddevalla
har mött behoven hos sina patienter från psykavdelningen genom satsning på utlån av tavlor
och konst. Den ökade samordningen mellan de båda sjukhusbiblioteken innebär att mer tid
frigörs till utåtriktat arbete som kommer patienterna till godo, anser en av bibliotekarierna.
Hon menar att mycket kan centraliseras till NÄL, eftersom de är personaltätare.

Styrgruppen för kultur i Västra Götaland har gett sjukhusbiblioteken i regionen uppdraget, att
bidra till att ”vårdens mål uppfylls” (Uppdrag, 1999-01-14). Sjukhusbiblioteken i Uddevalla
och på NÄL vill komma närmare in i vården genom att aktivt medverka i och bli en del av
vårdkedjan7. Ett konkret exempel är det palliativa teamet på NÄL, där sjukhusbibliotekarien
ingår tillsammans med andra yrkeskategorier inom vården. Genom tillhörigheten till NU-
sjukvårdens organisation finns förutsättningarna för att bli en integrerad del i vården. Detta
innebär också en närmare kontakt med och en större anpassning till vårdorganisationen
(Sjukhusbibliotekens roll i vårdkedjan, steg 3 1997).

Att underlätta patientens rätt till information är ett led i denna anpassning. Men
biblioteksverksamheten kan även utvecklas på avdelningar, mottagningar och i team.
Enl. biblioteksdokumentet består nuvarande aktiviteter av följande basverksamhet:
bokvagnsbesök, ”Ring så kommer vi” - service, dagrumslitteratur (vårdavdelningar),
väntrumslitteratur (mottagningar, team) och artoteksverksamhet (Uddevalla).

                                                          
7 Vårdkedjebegreppet är inte entydigt. Det kopplas ofta samman med kvalitet och effektiv resurshantering samt
inkluderar patientens hela vårdbehov (Vårdkedjor, Vård 1994:4). Med vårdkedja menas den ”serie av
behandlingsinsatser som patienten får för en viss sjukdom eller åkomma”. Personal från primärvård, sjukhus och
kommun är involverad (Verksamhetsåret 2000 / NU-sjukvården).
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I sjukhusbibliotekens gemensamma dokument, steg 3, finns följande förslag till
utvecklingsarbete (Sjukhusbibliotekens roll i vårdkedjan 1997):

1)Hemlån av media. Detta behov har uppstått hos patienter/anhöriga eftersom vårdtiden blivit allt kortare på
avdelningarna och allt fler behandlingar och ingrepp kan göras i öppenvård. Många patienter hinner inte läsa
sina böcker på sjukhuset. En rutin läggs upp i samarbete med primärvården. Patienterna får med sig färdiga
internkuvert, som kan återlämnas på vårdcentralerna eller vid återbesök, lånetiden förlängs etc.

2)Litteraturlistor. Dessa sammanställs kring sjukdom, behandling etc och skall omfatta både skön- och
facklitteratur. De skall lämnas till patienter/anhöriga i anslutning till behandling och läkarbesök. Listorna skall
upprättas i samarbete med klinikernas referenter/kontaktpersoner och utformas på olika nivåer.

Sammanfattningsvis kan sägas att bibliotekens verksamhet, både avseende kultur och
information, bör utvecklas så att patienter och anhöriga nås var de än befinner i vårdkedjan.

5.1.5.3 Arbetsformer

1990-talets helhetssyn på vården, att vara en del i vårdkedjan, kortare vårdtider samt
uppdraget att bidra till att vårdens mål uppfylls innebär en anpassning av verksamheten till
nya arbetsformer. Bokvagnsronderna har varit och är en kärnverksamhet och ett arbetssätt
som behöver kompletteras med arbete i team. Gärna i samarbete med vårdpersonal för att nå
patienten på mottagningar, avdelningar, hemma och inom primärvården.

I biblioteksutredningen (Sjukhusbibliotekens roll i vårdkedjan, steg 3) finns dokumenterat
några förslag till arbetsformer:

1)  Varje avd/mottagning/team ska som idag  ha en egen bibliotekarie, som är väl känd av personalen.
Bibliotekarien deltar regelbundet i avdelningens möten.

2) Varje verksamhetsområde inom NU-sjukvården ska ha en bibliotekarie med särskilt ansvar för uppföljning,
sammanställningar och redovisning i klinikledning och egen verksamhetsberättelse. Han/hon medverkar även
i klinikens utvecklingsdagar.

3)Biblioteks- och kulturråd. Ett biblioteks- och kulturråd etableras med uppgift att följa utvecklingen inom
biblioteks- och kulturverksamheten i vården, säkra kvaliteten i patientinformationen och stärka samarbetet
mellan bibliotek och sjukvård. I rådet föreslås ingå represententer för sjukvård, bibliotek, kulturverksamhet
och information.

På  frågan till bibliotekspersonalen hur arbetssättet gentemot patienter/anhöriga kan utvecklas
och förnyas fick jag några personliga svar. En av bibliotekarierna uttryckte sig på följande
sätt: ”vi är i vårdens hus, inte i vårt eget, därför bör allt ske i nära samarbete med vården”.
Dessutom kan samordningen mellan Uddevalla och NÄL, om t ex inköp och katalogisering,
frigöra resurser till att arbeta mer utåt mot patientföreningar, olika kliniker, primärvården mm.

En av sjukhusbibliotekarierna på NÄL pläderar för ”gränsöverskridande arbete” i en artikel i
Biblioteksbladet (1997:10). ”Biblioteket får aldrig bli en isolerad ö!” Hon har sedan några år
deltagit som resursperson i ett palliativt sjukvårdsteam på NÄL tillsammans med
sjukhuspräst, kurator, dietist, diakon, sjuksköterska samt läkare. Detta team har till uppgift att
ge vård och lindring till svårt kroniskt sjuka i deras hem. Boken har blivit ”lika självklar som
en påse blod när palliativa teamet kommer” (Lundbom, s 4).
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Anpassning och utveckling är viktigt när det gäller biblioteksverksamheten och arbetssättet.
Det är därför nödvändigt att ställa sig frågan: hur jobbar vi för att bli mer effektiva? Att t ex
jobba tillsammans med sjukhuspersonal i olika team är ett sätt, att tillgodose patienters och
anhörigas behov av helhetsvård, anser en av bibliotekarierna.

En annan av bibliotekspersonalen, som arbetet länge med patientverksamheten hävdar att
bokvagnsronder forfarande är en bra verksamhets- och arbetsform. Biblioteket synliggörs ute
på avdelningarna och detta sätt att arbeta bland patienter bör alltjämt prioriteras. Hon menar
också att bokvagnbesöken kan och bör kompletteras med andra arbetssätt.

I de gemensamma biblioteksdokumenten och i bibliotekspersonalens svar finns en ambition
att utveckla och komplettera arbetssättet till ett utvidgat samarbete med andra
personalkategorier, föreningar och organisationer inom vården. Detta för att tillgodose
patientens kultur- och informationsbehov på ett bättre sätt.

5.2 Målgrupp sjukhuspersonal

Jag har fått in 39 enkätsvar från sjukhuspersonalen fördelade på 6 läkare, 9 sjuk- och
undersköterskor och 23 övrig personal. I denna kategori ingår t.ex. kuratorer, arbetsterapeuter
och sjukgymnaster, som också räknas som  vårdpersonal samt personal från kök, städ och
vaktmästeri. Jag skiljer ej nämnvärt på de olika personalkategorierna i min enkätredogörelse
men noterar att sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL besöks av många olika
personalgrupper inte minst av ”övrig personal”. Detta ger en indikation på att biblioteken
utnyttjas och fungerar som ett arbetsplatsbibliotek för många som jobbar i ”huset”.

5.2.1 Sjukhuspersonalens enkätsvar

Enkäten till sjukhuspersonalen bestod av 11 frågor med fasta och öppna svarsalternativ.
Frågorna handlade om bibliotekets utbud, tjänster, service samt om bibliotekspersonalens
bemötande och kompetens. Sista frågan var öppen för specifika behov och önskemål.

Första frågan handlade om i vilket avseende de utnyttjade sjukhusbiblioteket. Olika alternativ
uppräknades och svaren fördelade sig på följande sätt:
♦ 34   lånar böcker/cd-skivor/videofilmer
♦ 19   söker information
♦ 28   läser tidningar/tidskrifter i biblioteket
♦ 19   vill få en stunds avkoppling
♦ 1     surfade på Internet
De flesta av sjukhuspersonalen kommer till biblioteket för att låna böcker och/eller läsa
tidningar/tidskrifter. Hälften av de tillfrågade utnyttjade biblioteket för att söka information
och lika många kom till bibliotekslokalen för en stunds avkoppling.
Värt att notera är att sjukhuspersonalen i min undersökning använder sig mer frekvent av
sökmöjligheterna i biblioteket än t.ex. patientgruppen.
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Fråga två handlade om hur ofta sjukhuspersonalen besökte bibliotekets Kultur för alla –
program:
♦ 19   besöker aldrig något kulturprogram
♦ 15   besöker ibland något kulturprogram
♦ 3     besöker ofta kulturprogrammen
Hälften av sjukhuspersonalen brukar besöka ”Kultur för alla” -  programmen. Denna
målkategori tycks sjukhusbiblioteken ha lyckats nå med sin programverksamhet i jämförelse
med målgruppen patienter/anhöriga. De senares vistelse på sjukhus är dock av tillfällig art i
förhållande till sjukhuspersonalens varaktighet. Detta kan vara en rimlig förklaring till de
olika resultaten. Poängteras skall att underlaget är för litet för att kunna dra några generella
slutsatser om de olika målgrupperna.

De flesta av sjukhuspersonalen ansåg att de kände till vad biblioteket hade för tjänster och
service att erbjuda dem. Mer än hälften tyckte dock att sjukhusbiblioteket skulle bli tydligare i
sin roll och marknadsföra sig mer. En av sjukhuspersonalen i Uddevalla var lite kluven i
denna fråga. Å ena sidan borde ”biblioteket bli mycket mer synligt eftersom det behövdes
som ett andningshål för den stressade och hårt arbetande personalen”. Där han/hon jobbade
var det dessutom små personalutrymmen. Å andra sidan om det skulle bli ”för mycket folk i
biblioteket skulle där ej bli den trivsel och avkoppling som nu”. En annan av personalen hade
i anslutning till denna fråga önskemål om nya lokaler för sjukhusbiblioteket i Uddevalla. ”Då
skulle biblioteket bli synligare”, ansåg han/hon. Målkategorin sjukhuspersonal hade liksom
patient- och anhöriggruppen ett behov av mer information om bibliotekets verksamhetsgrenar.
Genom synliggörandet av sjukhusbiblioteket och dess tjänster skulle även fler
personalkategorier kunna nås (Fråga 3 och 4).

De följande fem frågorna i enkäten handlade om i vilken utsträckning sjukhuspersonalen var
nöjda  med bibliotekets utbud, tjänster och service samt med bibliotekspersonalens bemötande
och kompetens. Tre svarsalternativ fanns att välja på under resp. fråga och en rad för egna
tillägg. Frågor och svar fördelades på följande sätt:

Fråga 5. Är du nöjd med bibliotekets utbud, dess bredd och sortiment (litteratur, tidskrifter,
musik, video etc.)?
♦ 24   var mycket nöjda
♦ 15   var ganska nöjda
Ingen valde alternativet ”inte så nöjd”.  Följande önskemål fanns: fler kasettböcker, fler
datatidskrifter, fler nya böcker – både skön- och facklitteratur (ex. konst- och
handarbetsböcker, litteratur om inkontinens) och kvalitetsvideofilmer.

Fråga 6. Är du nöjd med bibliotekets tjänster (databassökning, förmedling av lån, kopior)?
♦ 33   var mycket nöjda
♦ 6     var ganska nöjda
Ingen var missnöjd och inga egna kommentarer här!

Fråga 7. Är du nöjd med bibliotekets servicegrad (snabbhet, tillgänglighet etc.)?
♦ 33   var mycket nöjda
♦ 6     var ganska nöjda
Ingen var heller missnöjd med servicen.
Flera av sjukhuspersonalen hade önskemål om längre öppettider. Detta hade även patienter
och anhöriga synpunkter på i min undersökning. Med tanke på personalens oregelbundna
arbetstider skulle naturligtvis kvälls- och helgöppet välkomnas.
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Fråga 8: Är bibliotekspersonalens bemötande och engagemang tillfredsställande?
♦ 35   svarade mycket bra
♦ 4     svarade bra
Ingen svarade ”mindre bra”. De flesta tycker, att bemötandet är mycket bra och en ville ge
bibliotekspersonalen ”ett stort fång med rosor”.

Fråga 9: Är bibliotekspersonalen tillräckligt kunnig och kompetent?
♦ 19   svarade ja, i hög grad
♦ 20   svarade fullt tillräckligt
Ingen valde alternativ tre ”i mindre grad”. De tillfrågade anser att bibliotekspersonalen är fullt
tillräckligt kunnig och kompetent.

Behövs sjukhusbiblioteket inom vården? På denna fråga svarade alla utan undantag:
ja, absolut. På följdfrågan varför gavs stor respons med många personliga uttalanden, som jag
sammanfattar och citerar i det följande:

”Biblioteket betyder mycket både för patienter och personal”:
- genom möjligheten att låna böcker, talböcker, cd-skivor etc.
- genom möjligheten att läsa tidningar och tidskrifter i bibliotekslokalen
- genom möjligheten att söka medicinsk information
Biblioteket ”skingrar tankar”, ger ett ”tidsfördriv” och en ”positiv avkoppling för sjuka
människor men också för personalen”. Vidare är biblioteket ”bra för både arbetet och fritiden”
och det är ”lättare att låna när man arbetar”. ”Sjukhusbiblioteket är viktigt för både patienter
och personal, ger hjälp till kunskap och att läsa ger kraft”. Kultur- och informationsservice
behövs på sjukhus samt ”det är otänkbart att vara utan sjukhusbibliotek!”

Elfte och sista frågan i min enkät till sjukhuspersonalen gav utrymme för egna behov, krav
och önskemål. Även här framkom flera synpunkter på tillgängligheten: längre öppettider, att
biblioteket i Uddevalla skulle ligga mer centralt och vara rymligare, t ex med plats för en
musikhörna. Begränsade personalutrymmen gör att ett bra arbetsplatsbibliotek behövs dit man
kan gå för att koppla av en stund under dagen. Jag avslutar min redogörelse av enkätsvaren
med följande ord från en av sjukhuspersonalen:

För mig som personal betyder sjukhusbiblioteket mycket, som patient kan jag tänka mig att
sjukhusbiblioteket betyder ännu mer. Jag tror inte det finns något när det gäller  facklitteratur,
skönlitteratur och andra bibliotekstjänster som dom inte kan skaffa fram om man ber dom –
RÖR EJ VÅRT SJUKHUSBIBLIOTEK!

Av enkätsvaren framgår att sjukhusbiblioteken betyder mycket som ett arbetsplatsbibliotek
för olika personalkategorier. Främst för att tillgodose behovet av avkoppling och
kulturupplevelse men även som ett informationscentrum, inte minst för läkare och
vårdpersonal i sin yrkesutövning. Några önskemål framkom om bibliotekets utbud t.ex. fler
kassettböcker och videofilmer samt längre öppettider. För övrigt var de flesta ”mycket nöjda”
med bibliotekets utbud, tjänster och service samt med bibliotekspersonalens bemötande och
kompetens. De flesta tyckte också, att sjukhusbiblioteken skulle marknadsföra sig ”lite mer”.
Sjukhuspersonalen i min undersökning slog vakt om sitt sjukhusbibliotek och ansåg att det
var oumbärligt i vården.
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5.2.2 Utvecklingsområden gentemot sjukhuspersonal

I följande avsnitt utgår jag i första hand från de undersökta sjukhusbibliotekens gemensamma
dokument men knyter även an till bibliotekspersonalens enkätsvar.

5.2.2.1 Medicinsk antropologi

I biblioteks- och kulturutredningen , Sjukhusbibliotekens roll i vårdkedjan, steg 2 och 3, tas
medicinsk antropologi upp som en av huvudpunkterna gällande förslag på utvecklingsområde
gentemot vårdpersonalen. Den stora vågen av invandrare/flyktingar i Sverige under de senaste
årtiondena har inneburit att vårt land blivit ett mångkulturellt samhälle. Ämnet medicinsk
antropologi beskriver sambandet mellan sjukdom, samhälle och kultur. Vårdpersonalen
behöver i sin yrkesutövning kunskaper om andra kulturers syn på hälsa/sjukdom.

Sjukhusbibliotekens nuvarande arbete innebär att man följer och anskaffar litteratur, musik
och videofilmer inom det mångkulturella området. Vidare initierar biblioteken föredrag etc. i
samarbete med ”Kultur för alla”. Dessutom finns språknycklar på tyska, arabiska och finska
för vårdarbetet, som kan hämtas till avdelningen vid behov. I biblioteksdokumentet, steg 3,
finns förslag på utvecklingsarbete inom detta område beskrivna i följande fyra punkter
(Sjukhusbibliotekens roll i vårdkedjan 1997):

1) Modell för introduktionsprogram för uppsökande verksamhet med syfte att informera sjukhusens personal
om hur man söker information om olika invandrargrupper.

2) På arbetsplatsträffar presenterar ansvarig bibliotekarie enl. programmet bibliotekets utbud: litteratur, musik,
video, dagstidningar på Internet mm.

3) ”Akutväska” för personalen sammanställs om aktuella invandrargrupper. Innehåll: ordlistor, facklitteratur
om språkområdet, kartor, musik, allmän patientinformation och skönlitteratur. Att användas för självstudier
eller i grupp.

4) Utveckla biblioteksdelen, t ex sammanställning av litteraturlistor mm, av antropologi och mångkultur i
samarbete med Kultur för alla.

Sjukhusbibliotekens utvecklingsområde inom medicinsk antropologi är ett konkret exempel
på hur förändringar i samhällsstrukturen påverkar en verksamhet och dess inriktning.
Bibliotekspersonalen i Uddevalla och på NÄL har varit lyhörda och insett vårdpersonalens
ökade kunskapsbehov om olika kulturers hälso- och sjukdomssyn.

Det fanns inget direkt uttalat behov hos sjukhuspersonalen om mer kunskap när det gäller
olika invandrargrupper.  Många av vårdpersonalen  sökte information i biblioteket
förmodligen i avsikt att bli bättre i sin yrkesroll. Bibliotekets satsning på medicinsk
antropologi kan svara upp till en del av detta  behov.

5.2.2.2 Arbetsplatsbibliotek

”Sjukhusbiblioteket är bra både för arbete och fritid”. Detta uttalande från en av
sjukhuspersonalen ger en sammanfattande bild av bibliotekets uppgift gentemot denna
målgrupp.
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En av huvudfunktionerna enligt biblioteksutredningen och i enlighet med uppdraget är just att
tjäna som ett arbetsplatsbibliotek. En plats där personalen både kan söka sin information och
koppla av.

Grundförutsättningen för att kunna fullfölja denna uppgift på ett tillfredsställande sätt är enligt
bibliotekspersonalen ”kombinerade bibliotek” som är centralt och strategiskt belägna i
entréplan. Dessutom bör lokalerna vara tillräckligt stora med utrymme för både öppna och
avskilda ytor. NÄL:s bibliotek lever i stort upp till dessa krav. I januari år 2000 flyttades som
planerats medicinska och allmänna biblioteket på Uddevalla sjukhus från plan 15 till nya
lokaler på 0-plan samt omorganiserades och bedrivs nu som ett integrerat bibliotek.
Detta möjliggjorde en positiv utveckling av biblioteket i sin funktion som arbetsplatsbibliotek
eftersom lokalerna blev både synligare och lättillgängligare.

Förslag och idéer från bibliotekspersonalens sida finns hur miljön i biblioteket kan utvecklas.
Sjukhusbiblioteket skall vara en oas i arbetet, ett andningshål, anser en av bibliotekarierna.
Hon vill ha en musikhörna där personal och även patienter kan få njuta av sköna toner och
koppla av en stund (Uddevalla).

Sjukhusbiblioteket vill som arbetsplatsbibliotek tillgodose sjukhuspersonalens egna
personliga behov av avkoppling och kulturella upplevelser. Det vill även möta behov som
uppstår i yrkesutövningen. På en fråga till bibliotekspersonalen om vilka tjänster och vilken
service som är primär för sjukhuspersonalen fick jag ett utförligt svar från en av
bibliotekarierna. Hon anser att biblioteket skall ” förse personalen med de redskap: böcker,
artiklar, databaser, de behöver för att hänga med i utvecklingen inom medicin, omvårdnad,
sjukgymnastik, arbetsterapi etc.” Då får vi en kunnig personal som är ”up to date” när det
gäller behandlingsformer och vård. Hon tillägger också, att även för sjukhuspersonalen liksom
för patienterna är ”kulturupplevelser viktiga för att orka med” (se vidare avsnitten ”Kultur för
alla” s 31 o 50).

Genom att utveckla bibliotekets IT-funktion kan man nå längre ut med information om
bibliotekets resurser och göra tjänsterna sökbara och lättåtkomliga oberoende av
arbetsplatsens placering. Servicen till primärvården, som f.n. består av innehållsförteckningar
av medicinska tidskrifter, bokinköp, fjärrlån och databassökningar kan då effektiviseras och
bli snabbare och smidigare. Resp. kliniks boksamlingar läggs också in i bibliotekskatalogen
för att få en samlad bild av sjukhusens totala bestånd av medicinsk litteratur. Den blir därmed
åtkomlig för all sjukvårdspersonal (Sjukhusbibliotekens roll i vårdkedjan, steg 3, 1998).

Den sjukhuspersonal som jag nådde med mina enkäter var i stort nöjd med nuvarande
biblioteksverksamhet. Sjukhusbibliotekens planer och mål är att tillgodose och utveckla
biblioteket som ett arbetsplatsbibliotek som bättre svarar mot sjukhuspersonalens kultur- och
informationsbehov. Detta stämmer väl överens med denna målgrupps utnyttjande och
önskningar i min studie.

På en fråga till bibliotekspersonalen om mångfalden är viktig för biblioteksverksamheten
svarar en av de ansvariga att sjukhusbiblioteket bör vara ett ”kulturcentrum i vården”. Hon
tillägger att ”detta är viktigt för att stötta FoU-sidan8 och som ett redskap att nå ut”. Därmed
är vi inne på den tredje målgruppen i min redogörelse.

                                                          
8 FoU står för Forskning och Utveckling och är knutet till  Vårdutvecklingsenheten inom NU-sjukvården.
(Vårdutvecklingsenheten/NU-sjukvården 2000-11-14).
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5.3 Målgrupp forskare/vårdstuderande

Medicinsk forskning och utveckling bedrivs inte bara på specialistsjukhus utan även på
länssjukhusen. Sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL ger kontinuerlig service till läkare
som håller på med forskningsarbete på resp. sjukhus eller inom primärvården. I min
undersökning av denna målgrupp fick jag namn på fyra forskare som utnyttjade medicinska
fackbiblioteket i Uddevalla. Tre av dem besvarade min enkät.

Målgruppen vårdstuderande är både komplex och speciell.  Den omfattas av sjukhuspersonal
som vidareutbildar sig, blivande sjuksköterskor och vårdstuderande gymnasister och komvux-
elever.

I Trollhättan har kommunen haft ansvaret för den vårdgymnasiala utbildningen. I Uddevalla
har landstinget drivit vårdgymnasiet fram till årskiftet 98/99 då detta övergick i kommunal
regi, dock med bibehållande av lokaler och personal. Sjuksköterskeutbildning har funnits i
Uddevalla från 1960-talet fram till 1997. Då flyttades vårdhögskolan på sjukhusområdet, som
var samordnad med vårdgymnasiet, till Hälsohögskolan i väst, som ligger i centrala
Vänersborg. Många vårdhögskolestuderande som bor i Uddevalla med omnejd utnyttjade
dock fortfarande vårdskolebiblioteket där som har gett service till både gymnasie-, komvux-
och högskoleelever.

Medicinska fackbiblioteket och vårdskolebiblioteket i Uddevalla har i enlighet med
landstingsförbundets rekommendationer bedrivits som en enhet (Landstingens bibliotek
1984). De vårdstuderande har därför haft möjlighet och förmånen att utnyttja båda dessa
bibliotek samt även allmänna biblioteksdelen på Uddevalla sjukhus. Direktiv ovanifrån
beslutade att vårdskolebiblioteket skulle delas upp och splittras. En del av biblioteket flyttade
med gymnasieeleverna till nya lokaler hösten 1999  och samtidigt utlokaliserades en del av
boksamlingen till komvux-elever som studerar vid I17, en f d militärförläggning i östra delen
av staden. Sjukhusbibliotekens service och avgränsning mot målgruppen vårdstuderande skall
dokumenteras i biblioteksutredningen steg 4, som i skrivande stund ej är klar (Uppdrag 1999-
01-14).

I Nuheterna, NU-sjukvårdens personaltidning, nr 7 1998, påpekas det att forskning och
utveckling är mycket viktigt för alla sjukhus. Forskningsarbete skall även bedrivas på de
mindre sjukhusen. ”Man lär sig ett annat sätt att tänka på, att analysera vetenskapligt”, menar
barnläkaren och forskaren Ragnar Hanås. Han anser, att fler borde forska och att klinikerna
drar stor nytta av det (Rosendahl 1998c, s 4).

Ett FoU-råd, som under omstruktureringen av NU-sjukvården legat lågt, skall aktivera sig och
skapa gynnsamma förutsättningar för forskning inom denna. Något liknande ”Lilla
forskarskolan” som tidigare funnits i Uddevalla planeras starta igen. Då anordnades
föreläsningar och seminarier om forskningsarbete med någon ur den egna personalen som
föreläsare (ibid, s 5).
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En av bibliotekarierna i Uddevalla minns mycket väl denna stimulerande tid, då medicinska
fackbiblioteket deltog i ”Lilla forskarskolan” med bl a användarundervisning och handledning
i databassökning. I detta projekt ingick läkare, sköterskor, sjukgymnaster, terapeuter,
läkarsekreterare etc. Syftet var att ge personalen utbildning och fortbildning och därmed
stimulera till kompetenshöjning.

5.3.1 Forskarenkäter

Enkäten till forskarna bestod av tio frågor med fasta och öppna svarsalternativ. Min avsikt var
att få information om vilken betydelse sjukhusbiblioteket kan ha för denna målgrupp. Hur de
utnyttjar biblioteket, vilka behov, krav och önskemål som kan finnas.

Två av de tre forskarna kände till vilka tjänster och vilken service biblioteket hade att erbjuda.
Den tredje var mer tveksam (Fråga 1). Alla forskarna i min studie utnyttjade bibliotekets
resurser genom att (Fråga 2):
♦ låna facklitteratur
♦ läsa medicinska tidskrifter
♦ kopiera ur biblioteksmaterial
♦ beställa litteratur och tidskriftsartiklar via biblioteket
Ingen av forskarna
♦ sökte i databaser eller via Internet själva
♦ hade deltagit i användarundervisning i biblioteket
♦ använde biblioteket som studiemiljö

Alla tre var mycket nöjda med bibliotekets utbud (bredd, sortiment), tjänster (sökning i
informationsdatabaser, förmedling av lån, kopior etc.) och servicegrad (snabbhet,
tillgänglighet). Samtliga tyckte också att bemötandet och engagemanget från personalens sida
var mycket bra. På frågan  om bibliotekspersonalen var tillräckligt kunnig och kompetent
valde alla första alt. ”ja, i hög grad”. Ingen namngav, att de saknade något ifråga om utbud,
tjänster, service, bemötande eller kompetens.

Jag ställde även en fråga till forskarna, om de tyckte att biblioteket skulle marknadsföra och
tydliggöra sig mer? Meningarna var delade. Två av forskarna ansåg att biblioteket skulle
marknadsföra sig ”mycket mer” resp. ”lite mer”. Den tredje var mer tveksam och trodde, att
det inte behövdes. Alla forskarna betonade, att de behövde biblioteket för sin forskning. På
frågan varför? svarade två av dem att det var ”bra att få hjälp med att skaffa litteratur” och för
litteratur- och artikelsökning. Förutom önskemål om en mer centralt belägen bibliotekslokal
på Uddevalla sjukhus så uppskattades den snabba och goda servicen med litteratursökning.
Jag avslutar min enkätredogörelse med följande personliga ord från en av forskarna: ”tusen
tack till Biblioteket för vänligt bemötande, god service och även för att Biblioteket tagit egna
initiativ att hjälpa mig samt visa källor jag inte kände till!”

De forskare jag nått med min enkät har ett behov av biblioteket, främst genom att få hjälp
med sökning av medicinsk facklitteratur/artiklar i olika databaser och anskaffning av
densamma. Alla är mycket nöjda med tjänster, service, bemötande och kompetens.



46

Forskarna, liksom  sjukhuspersonalen, i min undersökning, anser att biblioteket kan
marknadsföra sig mer och önskemål finns om ett mer centralt läge för sjukhusbiblioteket i
Uddevalla. Värt att notera är, att forskarna ej själva aktivt söker i databaser  eller via Internet.
De uppskattar och tycks vara i stort behov av bibliotekets professionella hjälp med
informationssökning.

5.3.2 Enkäter till vårdstuderande

Enkäterna till de vårdstuderande om deras behov av vårdskolebiblioteket och
sjukhusbiblioteket besvarades av 12 personer. Samma enkät delades ut till dem som till
forskarna. Undersökningen gjordes bland vårdstuderande i Uddevalla, eftersom jag vid mitt
besök på NÄL ej kom i kontakt med någon studerande där. Bibliotekspersonalen berättade för
mig, att de då och då dyker upp i biblioteket för att söka ”vetenskapliga artiklar”.

De flesta av de vårdstuderande i min undersökning ansåg sig känna till vad biblioteket hade
för tjänster och service att erbjuda dem. Endast två av de svarande var tveksamma.
Bibliotekets resurser i studiesyfte utnyttjades på följande sätt (Fråga 2):
♦ 12   lånar facklitt./skönlitt.
♦ 8     läser i medicinska tidskrifter
♦ 2     söker i databaser och via Internet
♦ 7     kopierar ur biblioteksmaterial
♦ 4     beställer litteratur, tidskriftsartiklar
♦ 6     deltar i användarundervisning
♦ 6     använder biblioteket som studiemiljö

Frågorna 3, 4, och 5 handlade om hur nöjda de vårdstuderande var med bibliotekets utbud,
tjänster och service. Tre svarsalternativ gavs och en öppen rad för egna tillägg. Frågor och
svar fördelades på följande sätt:

Fråga 3. Är du nöjd med bibliotekets utbud, dess bredd och sortiment ( facklitt., tidskrifter,
databaser, Internetmöjligheter etc.)?
♦ 3   var mycket nöjda
♦ 8   var ganska nöjda
♦ 1   var inte så nöjd
Några efterlyste fler böcker inom olika ämnesområden. Andra tyckte, att det var förknippat
med svårigheter få tag i vissa böcker och att en del litteratur var inaktuell. En av dem ansåg att
vissa  böcker endast fanns som referenslitteratur och att det var svårt att tillägna sig det
materialet på plats. Tilläggas kan att kopieringsmöjlighet fanns.

Fråga 4. Är du nöjd med bibliotekets tjänster (sökning i informationsdatabaser, förmedling av
lån/kopior, användarundervisning etc.)?
♦ 6   var mycket nöjda
♦ 6   var ganska nöjda
Ingen var missnöjd med bibliotekstjänsterna eller hade någon egen kommentar här.
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Fråga 5. Är du nöjd med bibliotekets servicegrad (snabbhet, tillgänglighet etc.)?
♦ 4   var mycket nöjda
♦ 8   var ganska nöjda
Ingen var missnöjd med servicen men önskemål fanns även hos de vårdstuderande om längre
öppettider: ”fram till kl. 17, så att man hinner till biblioteket efter skoltid”.

De följande två frågorna i enkäten handlade om bibliotekspersonalens bemötande och
kompetens. Tre alternativ fanns att välja och en rad för eget tyckande.

Fråga 6. Hur är bemötandet och engagemanget från bibliotekspersonalens sida?
♦ 7   svarade mycket bra
♦ 3   svarade godtagbart
♦ 2   svarade mindre bra
En av de tillfrågade lade till kommentaren att hon saknade ”trevligt bemötande”.

Fråga 7. Är personalen tillräckligt kunnig och kompetent?
♦ 3   svarade ja, i hög grad
♦ 8   svarade fullt tillräckligt
En av de vårdstuderande ansåg att hon ej kunde uttala sig om det!

Hälften av de vårdstuderande tyckte att biblioteket skulle marknadsföra sig  ”lite mer” och
knappt hälften ansåg att det inte behövdes. En propsade på att biblioteket skulle tydliggöra sig
mycket mer. ”Speciellt för annan vårdpersonal än läkarna”(Fråga 8).

10 av 12 ansåg, att de behövde ett vård- och sjukhusbibliotek för sina studier. Två av de
studerande endast i viss grad. Argumenten var följande: ”där finns svåråtkomlig litteratur”
(speciallitteratur), ”böcker som inte finns på stadsbiblioteket”, ”mycken litteratur går att låna i
stället för att köpa dyrt” och  ”det är där jag hittar mycket information”.

En öppen fråga om egna behov, krav och önskemål avslutar enkäten. Behovet när det gällde
utbudet och litteraturbeståndet återkom här. De vårdstuderande önskade nyare litteratur och
ett bredare sortiment. Omdömena för övrigt om biblioteket var att det är ”ganska bra” eller
”ett mycket bra bibliotek”. En komvux-elev är relativt nöjd men skulle vilja ha mer av det
”kundvänliga”.

Sammanfattningsvis kan sägas att de vårdstuderande i min enkätundersökning har ett stort
behov av ett bibliotek vars bok- och tidskriftsbestånd är specialiserat på områden inom vård
och medicin. Detta material finner de ej på annat håll och vårdlitteraturen är ofta dyr att köpa.
De var dock lite missnöjda med utbudet och önskade sig fler och nyare böcker inom vissa
ämnesområden.

Vidare framgår det av enkäten att de studerande inte själva så ofta söker efter material i
bibliotekets tillgängliga databaser. De har liksom forskarna ett behov av bibliotekspersonalens
professionella hjälp med informationssökning. När det gällde bibliotekets tillgänglighet så
fanns, även här, önskemål om längre öppettider. Sammantaget var de vårdstuderande ganska
nöjda med biblioteket men någon uttryckte en önskan om ett mer kundvänligt bemötande.

Jag har tidigare i min uppsats beskrivit de vårdstuderandes situation i Uddevalla. Tilläggas
kan att alla förändringar när det gäller deras belägenhet kan ha skapat osäkerhet och turbulens
för lärare, elever men även för bibliotekspersonalen.
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Enligt denna har de vårdstuderande, som arbetat efter modellen problembaserad inlärning,
ofta besökt biblioteken i grupp eller klassvis och de små personella bibliotekarieresurser som
funnits har kanske inte räckt till för alla elever. Även om dessa fått användarundervisning, så
har de fortfarande ett stort behov av vägledning och hjälp i biblioteket. Kanske kan den
stressade arbetssituationen förklara det missnöje som framkommit hos målgruppen
vårdstuderande.

5.3.3 Utvecklingsområden gentemot forskare/vårdstuderande

Följande avsnitt skall handla om hur sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL arbetar mot
målgruppen forskare/vårdstuderande. Utgångspunkterna är de gemensamma biblioteks- och
kulturdokumenten samt bibliotekariernas synpunkter i enkätsvaren.

5.3.3.1 Forskning och utveckling

Sjukhusbiblioteken har fått uppdraget att vara ”redskap för medicinsk
informationsförsörjning” (Uppdrag 1999-01-14).

I deras gemensamma utredning om biblioteksverksamheten inom NU-sjukvården understryks
också att biblioteken även har som funktion att vara medicinska specialbibliotek samt
forskningsbibliotek. I dokumentet, steg 3, som tar upp förslag till utvecklingsområden handlar
ett avsnitt om forskning och utveckling. Man utgår från NU-sjukvården i dess egenskap av
”kunskapsföretag”. Sjukhusbibliotekets funktion som ”kunskapsbank” och
sjukhusbibliotekariens roll som informationsspecialist är en viktig del i att stödja och
underlätta forskning och utveckling. Det är också en betydelsefull faktor vid rekrytering,
utbildning och kompetensutveckling av kvalificerad personal.

Nuvarande arbete består enl. utredningen  av att söka, ta fram och låna in litteratur/artiklar till
personal som vidareutbildar sig och/eller forskar. Vidare anordnas IT-skola som skräddarsys
för olika yrkesgrupper, sökning i Internet och olika databaser samt medverkan i
utbildningsaktiviteter som ”lilla forskarskolan”.

Förslag till utvecklingsarbete är följande:
- Informationsmaterial om hur man söker i medicinska databaser.
- Aktuell information på bibliotekens hemsida kring databaser om medicinsk utveckling och
  vårdutveckling, samt tidningar/tidskrifter i fulltext.
- Delta i utvecklingsprojekt, FoU, vårdutveckling etc.
- Konferensmedverkan: bokbord i aktuellt ämne, litteraturlista, datasökning/demonstration/
  visning, monterutställning, kulturell inramning i anslutning till ämnet
- Medverkan vid introduktion av nya medarbetare, olika yrkeskategorier, t ex AT- och
  ST-läkare

I ovanstående stycke finns flera konkreta förslag och framtida planer nedtecknade om hur
verksamheten kan utvecklas gentemot forskare och personal i utbildning. Inriktningen är
information, medverkan och deltagande i olika vårdsammanhang.
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5.3.3.2 Bibliotekspersonalens svar/synpunkter

Dåvarande bibliotekschef i Uddevalla, som under många år delat sin arbetstid och tjänst
mellan vårdskolebiblioteket och medicinska fackbiblioteket, hade i en skrivelse till
informationschefen inom NU-sjukvården förordat att samordningen av de tre
biblioteksenheterna i Uddevalla: Medicinska fackbiblioteket, Bohusläns vårdskolas bibliotek
(BVS) och Allmänna biblioteket borde bestå.

Hon anser, att ”samutnyttjandet av resurserna har visat sig vara till gagn för verksamheten”
och en  ”samlokalisering … är önskvärd, då mycket av det material som finns på BVS
bibliotek ligger på en nivå, som gör det lämpligt för personal och till potentiellt
patientinformationsmaterial, såväl sjukdomsupplysande som hälsofrämjande”.

Denna samlade biblioteksresurs av medicinsk litteratur och vårdlitteratur samt personell
kunskap skulle även varit till nytta för de vårdstuderande, anser den tidigare citerade
bibliotekarien. Så blev dock inte fallet. Under maj 1999 splittrades, som förut nämnts,
vårdskolebiblioteket upp i flera mindre biblioteksenheter och placerades på olika
utbildningsplatser i Uddevalla.

Nya vägar kan öppna sig! Via IT-tekniken skulle sjukhusbiblioteken ha möjlighet att nå de
vårdstuderande som är utlokaliserade, säger f d  chefsbibliotekarien i Uddevalla. NÄL:s och
Uddevallas sjukhusbiblioteks litteratur- och tidskriftsbestånd kan genom utnyttjande av IT-
tekniken tillgängliggöras för alla vårdstuderande och möjligheten att beställa litteratur/artiklar
online kan utvecklas. Som ansvarig för vårdskolebiblioteket och medicinska delen arbetade
hon nära målgruppen forskare/vårdstuderande och prioriterade utbildningen av de blivande
sjuksköterskorna i litteratur- och artikelsökningar. Det är viktigt att ”satsa på den kvinnliga
vårdpersonalen” anser hon, eftersom män oftare ”tar för sig när det gäller datatekniken”. Idag
gäller ju livslångt lärande för sjukhuspersonalen – en ständig utveckling och ett ständigt
lärande likaväl för vårdpersonal som för läkare/forskare.

Jag ställde också en fråga till bibliotekspersonalen om hur stora informationsflöden och
ständigt nya forskningsrön inom medicin och omvårdnad påverkar sjukhusbibliotekets
utvecklingsarbete. En av de tillfrågade bibliotekarierna svarade att biblioteket måste rikta in
sig på ”evidensbaserad omvårdnad och medicin, som sållar fram relevant och kliniskt inriktad
material bland all information”. Hon ansåg även att det ökade utbildningsbehovet i samhället
har gjort sjukhusbiblioteket till ett viktigt redskap i förkovran.

Hur kan då arbetssätt, service och tjänster utvecklas gentemot målgruppen vårdstuderande?
En av bibliotekspersonalen föreslår ett samarbete med vårdskolan och dess lärare för att
komma till klarhet på vilket sätt sjukhusbiblioteket kan utgöra ett komplement till vårdskolan.
Fortfarande kommer mycket personal att gå vidareutbildningar i Göteborg, Vänersborg etc. ,
anser hon. Sjukhusbiblioteket bör och kan tjäna som en ”informationscentral” för både
vårdstuderande och forskare, hävdar en annan bibliotekarie på NÄL.

Utomliggande faktorer påverkar i hög grad utvecklingen av biblioteksverksamheten gentemot
forskare och vårdstuderande. Utbildningssamhället med begreppet livslångt lärande gäller inte
bara för sjukhuspersonalen utan även målgruppen forskare/vårdstuderande.
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Ständigt nya forskningsrön och behandlingsmetoder inom medicin och omvårdnad kräver att
de som jobbar och kommer att jobba inom vården hela tiden förkovrar sig och håller sig ajour
även efter sin grundutbildning.

Sjukhusbibliotekarierna med sitt yrkeskunnande och IT-teknikens möjligheter utgör en bra
plattform för framtida studier och forskning inom vården. Sjukhusbiblioteken i Uddevalla och
på NÄL anpassar sig och vill satsa på att tillgodose behoven genom att informera och
undervisa om relevanta kliniska databaser och hur man söker i dessa.

Man jobbar också på att deltaga och medverka i olika sammanhang inom NU-sjukvården
(konferenser, utvecklingsprojekt, klinikmöten etc.) och söker även ett utvecklingsbart
samarbete med vårdskolan.

5.4 ”Kultur för alla”

”Kultur för alla” är en av sjukhusbibliotekens verksamhetsområde, som riktar sig till alla
målkategorier. Därför har jag valt att redogöra för utvecklingsarbetet inom denna verksamhet
i ett särskilt avsnitt. Målet med ”Kultur för alla” är att förmedla både ”kunskap och
upplevelse” (Sjukhusbibliotekens roll i vårdkedjan, steg 3, 1998).

I biblioteksutredningens dokument, steg 3, finns följande förslag till utvecklingsarbete
nedskrivet (ibid 1998):

� För att erbjuda Kultur för alla – program av god kvalitet även på de mindre sjukhusen ska  kontakter med
berörda förvaltningar etableras inom resp. kommun, olika studieförbund, museer och andra organisationer.

� Kulturombud utses inom samtliga verksamheter i NU-sjukvården för en dialog om kulturaktiviteter mellan
patienter, personal och Kultur för alla.

� Utarbetandet av ett utbildningsprogram för all personal inom medicinsk antropologi och mångkultur. Initiera
t ex studiecirklar kring möten mellan människor från olika kulturer, religioner och regioner.

Plattformen skall vara nätverkssamarbete kanaliserad genom kulturombud.

Gunvor Alexandersson, en av bibliotekarierna på NÄL, har i en artikel i BBL (1997:10) gett
en personlig och nyanserad bild av länssjukvårdens satsning på  ”Kultur för alla”. Hon menar
att ”kulturen hjälper patienten att hålla kvar sin identitet”. Detta plus patientens självklara rätt
till information om sin sjukdom ligger bl.a. bakom satsningen på många ”Kultur för alla” -
program. För att få så många som möjligt intresserade spetsar man till annonseringen. Ett
program om höstdepressioner som kallades ”kura skymning” lockade kanske fler än en
informationsdag om depressioner hade gjort (Lundbom, s 4).

Det unika är, säger hon, att den medicinska sidan har gett kulturen förtroende att arrangera
föreläsningsserier och öppna hus. Hon berättar vidare om en ”hjärtdag” som anordnades på
NÄL för att öka kunskapen om hjärt- och kärlsjukdomar. Inte mindre än 14 samarbetspartners
låg bakom detta projekt. ”Själva finessen med samverkan är ju att alla bidrar”, säger Gunvor
Alexandersson (ibid, s 4).

Långtifrån alla program är sjukdomsrelaterade, som t ex musikprogram tillsammans med
”Musik i väst”, ” Edith Södergran-afton” med litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström och
skådespelaren Stina Ekblad, konstutställningar och olika barnprogram som ”Pippi
Långstrump-kalas” (ibid, s 4).
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Tydligt är att genom denna utvecklingsbara del av sjukhusbibliotekens verksamhet tillgodoses
de olika målgruppernas behov av både kultur och information om hälsa och sjukdom.

5.5 Kundorientering, kvalitetsinriktning och marknadsföring

Arbetar sjukhusbiblioteket kundrelaterat och hur ser bibliotekspersonalen på begrepp som
kundorientering, kvalitetsperspektiv och marknadsföring? Detta är kärnpunkterna i min teori
och modell och inbegriper alla målgrupper varför jag vill lyfta fram dessa frågor i ett separat
avsnitt. I biblioteks- och kulturutredningens dokument, steg 3, slås fast att ”kundorientering är
ett naturligt förhållningssätt för sjukhusbiblioteken som servicefunktion”
(Sjukhusbibliotekens roll i vårdkedjan 1998, s 1).

En av mina huvudfrågor till bibliotekspersonalen gällde kundrelationen och dess påverkan på
utvecklingsarbetet. En av bibliotekspersonalen framhöll att det är i ”mötet och samtalet med
patient och personal som vi tillsammans kan hitta rätt”. Det uppstår en nära naturlig kontakt
vid t.ex. bokvagnsronderna, då personal och patienter informerar sig och frågar, anser en
bibliotekarie, som arbetat länge med patientverksamheten. På en delfråga vad det innebär att
jobba kundorienterat, svarar flera av bibliotekspersonalen att det är att sätta patienten i
centrum. En av dem utvecklar kundperspektivet med följande ord:

att undvika att låta folk vänta, att lyssna och att ge kunden uppmärksamhet, att söka effektuera snabbt, att
söka vara lyhörd för behoven och för vad som ligger i tiden, att pröva nya rutiner, att ompröva verksamheten,
att ifrågasätta vad vi håller på med och att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.

En av de biblioteksansvariga anser att sjukhusbiblioteket med sin verksamhet ”försöker
tillgodose alla men att det behöver göras mycket mer för att nå alla kategorierna som inte
själva hittar oss”. Hon menar också att de nått en bit på väg genom ”Kultur för alla” -  arbetet.

I dokumentets 3:e del, förslag till utvecklingsområden, finns en marknadsföringsplan med
följande aktivitetsförslag (Sjukhusbibliotekens roll i vårdkedjan 1998):

- Sjukhusbibliotekets vecka/dag
- Information på fredagsklubben, staffmöte, klinikledning, arbetsplatsträffar
- Bokmärken med information om bibliotekets service….
- Riktad information om biblioteksverksamheten till speciella patient- och personalgrupper
- Bibliotekets hemsida på Internet/intranet med länk till gemensamma bibliotekskatalogen
- Information om bibliotekets verksamhet i kallelser till patienter

En gemensam marknadsföringsgrupp skall tillsättas inom biblioteken för uppdatering och
utvärdering av marknadsföringsaktiviteterna och dess innehåll.

Kvalitetsaspekten tas även upp i biblioteksutredningens dokument. NU-sjukvården arbetar
med kvalitetsinstrumentet QUL (Kvalitet, utveckling, ledarskap). Konceptet lanserades av
Landstingsförbundet 1996 och i dagsläget finns verksamheter inom alla landsting och
regioner som använt sig av QUL på olika sätt. Det är ett ledningsinstrument som ”baseras på
tretton grundläggande värderingar, som utgör kärnan i kundorienterad
verksamhetsutveckling” (Kriterier och anvisningar för Qvalitet Utveckling Ledarskap 2000).
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De fyra första punkterna är: Kundorientering, Engagerat ledarskap, Allas delaktighet och
Kompetensutvecklig. Kundorientering beskrivs på följande sätt:

En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för –
kunderna. .. Kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar skall vara
vägledande för organisationen, dess medarbetare och verksamhet.

Medarbetarnas delaktighet, att se sin roll i helheten, och kompetens poängteras liksom ett
aktivt, synligt ledarskap. Samverkan och Lära av andra organisationer är också viktiga
kriterier för en kvalitativ verksamhetsutveckling enlig QUL. Den ideologiska basen är
totalkvalitet, vilket innebär att alla organisationens delar samverkar för att åstadkomma ”ökad
kundnytta”. Skapandet av helheten betonas liksom att inse att verksamhetsutveckling är en
”mognadsprocess” snarare än en styrinriktad process (ibid, s 6-7).

Sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL skall vara en stödprocess till sjukvårdens
huvudprocesser: vård, utbildning och FoU. Därför är QUL ett verktyg för
verksamhetsutveckling, som biblioteken också förväntas arbeta med. Ledarskapets betydelse i
organisationen har accentuerats genom tillsättandet av en ny bibliotekschef  år 2000,
gemensam för de båda sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL.
Tanken är att organisationen skall ses över, effektiviseras och utvecklas kvalitativt (Uppdrag
1999-01-04). Ett led i detta är att initiera QUL som ett redskap för verksamhetsutveckling.

Enligt biblioteksdokumenten skall en verksamhetsplan upprättas varje år för
sjukhusbiblioteken. Uppföljning och utvärdering skall göras via personliga kontakter,
frågelistor och statistik samt dokumenteras i den årliga verksamhetsberättelsen. Detta
möjliggör en kvalitetssäkring av sjukhusbibliotekens verksamhet (ibid 1998). Omdömena från
bibliotekspersonalen rörande QUL som kvalitetsinstrument speglade en viss osäkerhet. De
menade att  ”QUL kan säkert bli ett bra redskap för kvalitetssäkring” och ”QUL är kanske ett
redskap som vi ännu inte känner till så bra”.

Kvalitet och kundperspektiv hänger ihop. Att tillgodose kundernas behov så att de blir nöjda
är ett led i kvalitetssäkringen av en verksamhet. Sjukhusbiblioteken jobbar genom  sin
uppsökande verksamhet och sitt arbetssätt nära kunderna och anser att kundorientering är ett
naturligt förhållningssätt. De har även insett behovet av att marknadsföra sig för att nå ut till
alla målgrupper och intressenters. Från och med hösten 2001 skall de båda sjukhusbiblioteken
arbeta utifrån QUL-konceptet. Denna satsning förväntas leda till ytterligare höjning av
verksamhetens kvalitetsnivå.

5.6 Bibliotekspersonalens utvecklingspotential – behov, krav, önskemål

I biblioteks- och kulturutredningens dokument, steg 1-3, finns inget konkret nedskrivet om
bibliotekspersonalens kompetens- och utbildningsbehov. I en fjärde avslutande rapport, som i
skrivande stund ej är klar, skall förslag till ”inre struktur, arbetsorganisation och ledning mm”
redovisas. Arbetsuppgifternas omfattning och personell resursåtgång skall tydliggöras i denna
4:e rapport och möjligheterna att effektivisera, samordna, arbetsfördela och specialisera med
hjälp av IT-utvecklingen skall beaktas (Uppdrag, 1999-01-14). Ett led i förverkligandet av
dessa planer var tillsättandet av den nya bibliotekschefen, gemensam för Uddevalla och NÄL,
våren 2000.
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De bibliotekarier som besvarat min enkät, har alla lång erfarenhet av sjukhusbiblioteksarbete -
från 10 till 25 år. Samtliga har tidigare tjänstgjort på folkbibliotek och/eller
gymnasiebibliotek. De bär med sig en bred bibliotekserfarenhet i sitt bagage, som rätt använd
och utnyttjad är en stor resurs och tillgång i sjukhusbibliotekens verksamhetsutveckling.
Dessutom har många av bibliotekspersonalen nosat på andra yrken som t ex farmaceut och
läkarsekreterare. Även denna erfarenhet är till stor nytta i biblioteksarbetet på ett sjukhus.

På en fråga till bibliotekspersonalen hur erfarenhet och egenskaper tas till vara i arbetet med
de olika målgrupperna, fick jag ett svar med följande ordalag: ”de kan utnyttjas bättre, mycket
bättre!” Sedan tillägger hon att frågorna är känsliga eftersom biblioteket befinner sig mitt i en
utredning. Vid ett kompletterande samtal framgick att i arbetet med utformandet av foldrar
och litteraturlistor inom olika medicinska ämnesområden har förmågor tagits tillvara vid
textning och layout.

Jag ställde också en fråga till bibliotekspersonalen om de saknade någon kunskap eller
kompetens i utförandet av olika arbetsuppgifter. En av de biblioteksansvariga svarade att
”ständig vidareutbildning är nödvändig men svår att hinna och orka med”. En av
bibliotekarierna menade, att i den nya organisationen med samordning mellan de båda
biblioteken borde det bli en ”gemensam kompetenshöjning för alla”. Vid ett kompletterande
samtal vidareutvecklar hon kompetens- och utbildningsbehovet och talar om ”stor brist”.

En skräddarsydd fortbildning med ämnen som etik, psykologi, pedagogik, anatomi, datateknik
etc. skulle behövas och vara välkommen. Hon anser också att det är svårt att få gehör för
behovet av fortbildning bland sjukhusbibliotekarier. Karlstad har dock tillsammans med
Karolinska institutet i Stockholm anordnat en 10-poängskurs lokalt för sina
sjukhusbibliotekarier i Värmland. Hon avslutar vårt samtal med orden, att man måste tycka
om att jobba med människor och ha social kompetens i sitt yrke som sjukhusbibliotekarie.

En fråga till bibliotekspersonalen var om de upplevde att det fanns utrymme för egna initiativ
och kreativitet i arbetet med patienter, sjukhuspersonal etc.  En av bibliotekarierna på NÄL
namngav kulturen som exempel: ”Där finns många möjligheter att vara kreativ och likaså när
man marknadsför litteratur, t.ex. när vi säljer nya böcker ihop med Vänersborgs bokhandel till
jul”.

En av bibliotekarierna i Uddevalla ger ett konkret exempel på eget initiativ och kreativitet då
hon i sitt arbete med patienter fick möjlighet att ha utställning och föreläsning tillsammans
med Carol, en personlig vän och tillika konstnär. Denna vän berättade för bl.a. patienter och
personal hur hon under en sjukdomsperiod målade sig igenom denna svåra tid. Hon använde
sig av en enkel, speciell teknik som alla kunde pröva och klara av. Carol visade också sina
tavlor och målningar från denna period samt målade tillsammans med patienter och personal
på psykkliniken. Lokaltidningen uppmärksammade hennes framträdande med rubriken:
”Målning som medicin”.

På en fråga till bibliotekspersonalen om de kände engagemang i sitt arbete och var nöjda med
arbetsuppgifterna fick jag följande svar: ”mycket intressant”, ”omväxlande”, ”roligt, men
stressigt när högskolan var i sitt mest intensiva skede”. En av  bibliotekarierna påpekade att
”nu finns det också en positiv inställning hos ledning och sjukvårdsstyrelse till
sjukhusbiblioteken. Detta ger arbetsglädje och framtidstro men en stötesten är lönen. Den är
för låg och långt ifrån anständig. Detta i sin tur kan ha en dämpande effekt på engagemanget
och arbetslusten.
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De av bibliotekspersonalen som besvarade mina frågor, ansåg alla att relationerna till de olika
målgrupperna var viktig och att de kan bli bättre. Likaså var bibliotekspersonalen överens om
att samarbete och kommunikation med arbetskamrater och vårdpersonal kan utvecklas mycket
mer. Det är nödvändigt för en fortsatt verksamhetsutveckling.

Vilka visioner och önskemål har då bibliotekspersonalen inför 2000-talet? På denna fråga fick
jag endast ett personligt svar. Här fanns en önskan om högre löner för bibliotekarier i
allmänhet. För övrigt hänvisade personalen till utredningen. Jag vill dock avsluta mitt avsnitt
om bibliotekspersonalen med att citera några rader ur tidigare nämnda artikel med Gunvor
Alexandersson, bibliotekarie på NÄL (Lundbom 1997, s 4):

det är livsfarligt att slå sig till ro… vem vet vad den pågående biblioteksutredningen i länet kommer att
innebära. Än existerar inget direkt hot mot verksamheten, men ett sparbeting finns. – Vi måste hela tiden
fortsätta att lägga räls. Tänk om vi kunde bli en egen klinik med akutmottagning och nattöppet!

6. Analys och diskussion

6.1 Relationen till intressenterna/målgrupperna

Enligt systemteorin och intressentmodellen är växelspelet mellan systemet och delarna eller
relationen mellan en organisation och dess intressenter av avgörande betydelse för en
verksamhets utveckling och överlevnad. En organisation eller ett företag är beroende av
efterfrågan på produkter, service och tjänster. Intressenternas  behov och önskemål bör därför
beaktas om en verksamhet skall utvecklas kvalitetsmässigt och därmed bli konkurrenskraftig
och attraktiv (Bruzelius 2000).

6.1.1 Kultur i vården kontra patientinformation

I min enkätundersökning och vid observationstillfällena framkom behov av
sjukhusbibliotekets tjänster i form av både kultur- och informationsförmedling. För
patientgruppen var behovet av avkoppling större än informationsbehovet.

I en undersökning Sjukhusbibliotek i Sverige (1999), där 95 sjukhusbibliotek ingår, diskuteras
och kartläggs bl.a. frågan om kultur i vården kontra patientinformation. I tider av
nedskärningar är kulturen inte på dagordningen och många sjukhusbibliotek i studien känner
ett växande hot mot det allmänna biblioteksarbetet. Bokvagnsronderna, som historiskt utgjort
kärnan i patientverksamheten, är nu i fara till följd av bl.a. utvecklandet av
patientinformationsbiten. Hela 30 % av sjukhusbiblioteken i studien hade minskat antalet
bokvagnsronder. Anmärkningsvärt är att det största hotet upplever de allmänna delarna vid de
kombinerade biblioteken och inte de allmänna biblioteken.

De anhöriga i min enkätundersökning hade ett till synes större informationsbehov än
patienterna i min studie. Verkligheten är, menar jag, att de närstående söker information av
eget intresse men även träder in i sin anhöriges, den sjukes, ställe då denne inte har förmåga
eller ork att ta till sig all information under sin sjukhusvistelse.



55

Sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL tillgodoser genom sin nuvarande verksamhet,
med regelbundna bokvagnsronder och bokdepositioner, patienternas uttalade behov av kultur
och avkoppling. Men även här finns en diskussion om bokvagnsrondernas betydelse. På NÄL
har man minskat på  bokvagnsbesöken och anser att bokdepositioner är tillräckligt på vissa
avdelningar, eftersom ”Ring så kommer vi” - servicen finns. I Uddevalla prioriteras
bokvagnsronder på alla avdelningar. Argumenten är att biblioteket syns, naturliga kontakter
med vårdpersonal uppstår och även de sjukaste patienterna nås. De olika åsikterna speglar det
faktum att varje bibliotek har sin historia, kultur och sina personligeter, som påverkat
nuvarande policy. Behoven är naturligtvis olika på olika avdelningar, beroende på om man
ligger inne kortare eller längre period, hur sjuk man är etc. Det gäller att vara lyhörd och
flexibel för att kunna möta olika patienters krav och önskemål på bästa och effektivaste sätt.

I likhet med många andra kombinerade sjukhusbibliotek i Sverige satsar Uddevalla och NÄL
på patientinformationsverksamheten. Ett infotek skall byggas upp och tre av
bibliotekspersonalen har fått i uppdrag att utveckla patientinformationsbiten. Planer och
innehåll skall dokumenteras och projektpengar sökas för denna resurskrävande
uppbyggnadsperiod (arbetsplatsträffsprotokoll 2001-05-07).

Nästan i motsats till den efterfrågan och de behov som framkom i min studie satsar de
undersökta sjukhusbiblioteken på utvecklandet av patientinformation. Liksom i förut nämnda
undersökning av svenska sjukhusbibliotek vill man ”sätta biblioteket på kartan” och även
möta de ökade kraven från 2000-talets upplysta patient. Ett paradigmskifte har skett inom
sjukvården med centrering kring patienten, som själv förväntas ta ett större ansvar för sitt
egna sjuk- och hälsotillstånd.

I min undersökning var avkopplingsbehovet hos patientgruppen större än informationsbehovet
under sjukhusvistelsen. Med tanke på detta och de hotbilder om indragningar av
bokvagnsronder som framkommit i ovan relaterade undersökning, bör sjukhusbiblioteken i
Uddevalla och på NÄL slå vakt om patientverksamheten och stärka den allmänna delen
genom att prioritera och bevara bokvagnsronderna. Många uttalanden från medicinskt håll om
läsandets, musikens och bildens terapeutiska betydelse för människan under en
sjukdomsperiod förstärker min rekommendation.

Mer diskussion om patientinformation och kultur i vården kommer i analysavsnittet om
omvärldens och närmiljöns påverkan (se sid. 58).  Min egen åsikt är att både kultur och
information behövs för målgrupperna patienter och anhöriga. Det ena behöver inte utesluta
det andra utan de olika verksamhetsgrenarna kan snarare befrukta och förstärka varandra ur
ett helhetsperspektiv.

6.1.2 Arbetsplatsbibliotek och ”Kultur för alla”

Den andra stora intressent- och målgruppen i min undersökning är sjukhuspersonalen. De som
deltog i min studie utnyttjade biblioteket i både avkopplings- och informationssyfte. Av
enkätsvaren framkom att de hade ungefär lika stort behov av bådadera. En av
sjukhuspersonalen uttryckte detta på följande sätt: ”biblioteket är bra för både arbete och
fritid”.
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Många olika personalkategorier besvarade min enkät. Alla insåg och framhöll fördelarna med
ett väl fungerande arbetsplatsbibliotek. 1990-talets besparingar inom vården har inneburit
knappa personalresurser med stress och utbrändhet som följd. Sjukhusbiblioteket fyller en
viktig funktion och upplevs av många anställda som en avkopplande miljö att komma till
under arbetstid. En av de tillfrågade menade att på många avdelningar är personalutrymmena
små och man har ett stort behov att komma ifrån sin arbetsplats till en neutral miljö.

Även informationsbehovet var stort hos sjukhuspersonalen i min enkät, främst bland dem som
arbetar nära patienterna. I yrkesutövningen krävs, att vårdpersonalen håller sig ajour med
senaste nytt inom medicin och omvårdnad. ”Lära för livet” devisen gäller i hög grad de
anställda inom vården med patientens bästa för ögonen.

Enligt intressentmodellen bör en organisation lyssna på och tillgodose intressenternas krav
och önskemål. Detta för att den skall utvecklas i positiv riktning. Eftersom sjukhusbiblioteken
i Uddevalla och på NÄL till sin form är kombinerade och integrerade har de goda
förutsättningar att fungera som ett arbetsplatsbibliotek. Den medicinska avdelningen med
tillgång till litteratur, tidskrifter och databaser inom medicin och omvårdnad tillgodoser
informationsbehovet.

Den allmänna biblioteksdelen med dagstidningar, tidskrifter, fackböcker, skönlitteratur, musik
och videofilmer tillfredsställer sjukhuspersonalens kultur- och avkopplingsbehov. Vissa
önskemål fanns rörande medieutbudet. Förslagsvis bör man tänka lite mer ”manligt” vid
inköp av t.ex. litteratur. Eftersom bibliotekspersonalen uteslutande är kvinnor kan det färga
medievalet. En samordning av bokinköpen sjukhusbiblioteken emellan skulle även innebära
ett utökat sortiment.

Programverksamheten ”Kultur för alla” är också ett led i att tillgodose sjukhuspersonalens
behov av både upplevelser och medicinsk information. Programpunkterna riktar sig även till
patienter och anhöriga och vill förmedla kulturupplevelser samt anpassad information om
olika typer av sjukdomar. I min enkät framkom det att fler av sjukhuspersonalen besökte
kulturprogrammen än patienter/anhöriga. En orsak kan vara, att informationen ej nått fram.
Detta kan avhjälpas med satsning på en intensivare marknadsföring. Speciellt till inneliggande
patienter och deras anhöriga.

6.1.3 Databassökningar och användarundervisning

Intressent- och målgruppen forskare/vårdstuderande, i min undersökning, var under sin
forskning och utbildning i stort behov av ett medicinskt specialbibliotek, som tillhandahöll
medicinskt material men även var behjälplig med artikel- och litteratursökningar. Man kan
anta att de tillfrågade forskarna ej ansåg sig ha tid eller tillräcklig kunskap att ta fram relevant
medicinskt material. Detta påstående bekräftas också av bibliotekspersonalen vid
kompletterande samtal. Forskarna i min studie uppskattade och utnyttjade bibliotekariernas
profession och yrkeskännedom. Även om de vårdstuderande i min enkät hade deltagit i
användarundervisning, så upplevde de behov av professionell hjälp i sitt informationssökande.
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Intressant i sammanhanget är att forskning och utveckling (FoU) uppmuntras inom NU-
sjukvården. En nedlagd verksamhet benämnd ”Lilla forskarskolan” har återuppstått. För att
knyta an till min teori och modell om växelspelet och relationen mellan intressenternas behov
och organisationens uppfyllande av dessa så uppstår frågan: hur sjukhusbiblioteken i
Uddevalla och på NÄL bemöter ovannämnda behov. I verksamhetsplanerna ingår en satsning
på en intensifierad användarundervisning, där man vänder sig till all sjukhuspersonal, de som
forskar, fortbildar sig eller enbart vill förkovra sig.

När det gäller målgruppen vårdstuderande inom kommun och högskola ligger
sjukhusbiblioteken i min studie för närvarande lågt. I likhet med den tidigare relaterade
undersökningen av sjukhusbibliotek i Sverige utgör de vårdstuderande en lågprioriterad
grupp. En av de tillfrågade bibliotekarierna menar dock att ett samarbete med vård/hög/skolan
skulle vara fruktbart för att utröna hur sjukhusbiblioteken skall kunna var ett komplement till
resp. vårdskolebibliotek. I förlängningen kommer förmodligen många i denna intressent- och
målgrupp att arbeta på något av sjukhusen i min studie, som vikarie eller fast anställd.

Bilden av sjukhusbiblioteket under studietiden kan ha betydelse för den framtida synen och
utnyttjandegraden. En viss kritik framkom i min enkätundersökning bland de studerande
avseende utbudet och bemötandet. Detta bör sjukhusbiblioteken ha i åtanke vid kommande
diskussioner om avgränsningar gentemot de vårdstuderande, som enligt biblioteksdokumenten
utgör en målgrupp.

6.1.4 NU-bibliotekets tillgänglighet

Inom alla målkategorier i min studie fanns synpunkter på de undersökta sjukhusbibliotekens
tillgänglighet. I början av år 2000 flyttade sjukhusbiblioteket i Uddevalla från plan 15 till 0-
plan och därmed uppfylldes behovet av en central placering. Ett annat önskemål var utökade
öppettider, både kvällstid och under veckohelgen. Långliggarna bland patientgruppen skulle
då för egen maskin eller med hjälp av en anhörig kunna besöka biblioteket under perioder av
färre medicinska behandlingar och aktiviteter. Vårdpersonalen med sina oregelbundna
arbetstider skulle kunna utnyttja biblioteket mer. Det är naturligtvis en ekonomisk fråga att
kunna tillgodose behovet av längre öppettider. Om man jämför med andra sjukhusbibliotek i
Sverige ligger Uddevalla och  NÄL i paritet med dessa när det gäller öppethållande
(Sjukhusbibliotek i Sverige 1999).

En större personalsamordning mellan de undersökta biblioteken och även inom dessa, t ex
mellan allmänna och medicinska delen, skulle möjliggöra öppethållande även någon kväll i
veckan eller ett par timmar under helgen. Ett konkret förslag från min sida är att
sjukvårdspersonal via en deponerad avdelningsnyckel skulle kunna följa med den patient som
så önskar eller för egen del bevista biblioteket. För närvarande finns ”kliniknycklar” som ger
tillgänglighet för medicinsk personal att ta sig in i medicinska avdelningen på Uddevalla
sjukhusbibliotek, vilken tid som helst under dygnet. Allmänna delen är däremot låst och
detsamma gäller för NÄL. Min rekommendation är att NU-biblioteket bör diskutera ökat
öppethållande i sina verksamhetsplaner för att bättre kunna tillgodose kundbehovet.
Tillgängligheten är viktig för att kunna nå så många som möjligt inom de olika målgrupperna
samtidigt som servicenivån höjs.
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Sammanfattningsvis kan sägas att sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL är
kundorienterade i så motto, att de tillgodoser de olika intressenternas kultur- och
informationsbehov både i sin nuvarande verksamhet och i sina framtida planer. Vad
tillgängligheten beträffar finns önskemål om förlängda öppettider, som de undersökta
biblioteken för närvarande inte lyckats uppfylla. Vidare finns ett visst missnöje hos
intressentgruppen vårdstuderande, vilka önskar mer av det ”kundvänliga”.
Bibliotekspersonalens osäkerhet beträffande service och tjänster till denna målgrupp kan vara
en förklaring till den något bristfälliga relationen. Tilläggas skall att eftersom mitt urval bland
undersökningsgrupperna är relativt litet kan ej generalisering till de olika målkategorierna i
stort ske.

6.1.5 Bibliotekspersonalens kompetens

De olika intressentkategorierna i min studie hade inget att anmärka på bibliotekspersonalens
kunnande och kompetens. Detta var dock en fråga som engagerade flera av de tillfrågade
bibliotekarierna. En av dem utryckte att för att bli en kvalificerat bra sjukhusbibliotekarie
krävs en skräddarsydd fortbildning, som ger både specialkunskaper i informationssökning och
social kompetens. Några av bibliotekarierna ansåg sig behöva bättre datakunskaper.

Med tanke på målgruppernas stora informationsbehov, tidsbrist och otillräckliga
sökkunskaper är det viktigt, att bibliotekspersonalen får kontinuerlig fortbildning i IT-
kommunikation och databassökningar. Förmågan att kunna sovra och ta fram relevant
information ger dessutom yrkesprofessionen status och konkurrenskraft. Dessutom skall
bibliotekarierna kunna handleda och undervisa bl a sjukhuspersonal i sökprocessen, varför
även pedagogiska kunskaper skulle höja bibliotekspersonalens kompetens.

Intressenttanken, i min modell och teori, med tonvikt lagd på en organisations
kundorientering och kvalitetsinriktning framhäver också medarbetarnas kunnande och
kompetens som en viktig kvalitetshöjande faktor i en verksamhets totalkvalitet. Kunden skall
vara nöjd, men även medarbetarna för att organisationen skall kunna utvecklas framgångsrikt.

6.2 Omvärld och närmiljö

Enligt systemteoretiska tankegångar så påverkar den omgivande miljön i hög grad öppna
organisationer i dess utvecklingsarbete. Anpassningsförmågan hos en verksamhet kan bli en
överlevnadsfråga som skapar nya möjligheter. Ahrenfelt skiljer teoretiskt på omvärld och
närmiljö. Den förra innehåller både globala och nationella influenser medan den senare rör sig
inom organisationens verksamhetsfält (1995).

Samhällsförändringar av olika slag hör till omvärlden och kan skapa ändrade förutsättningar
för organisationen och dess verksamhet. En omvälvande händelse under 1990-talet är IT-
teknikens frammarsch. Denna har möjliggjort och möjliggör en utveckling av
sjukhusbibliotekets informationsförsörjning och därmed kan de olika målgruppernas
varierande informationsbehov tillgodoses allt bättre och effektivare.
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Utbildningssamhället, som  växt fram under 1990-talet, har skapat ett stort behov av
förkovran, fortbildning, utbildning och forskning. Detta inte minst inom medicin och
omvårdnadssektorn. Sjukhusbiblioteket kan genom sin IT-funktion och sina medarbetares
yrkeskunnande erbjuda vårdpersonalen  - i yrkesutövningen och under utbildning – tillgång
till adekvat medicinskt material och olika databaser. Bibliotekspersonalen kan även vara
behjälplig vid informationssökning, sovring och anskaffning. Det krävs av vårdpersonalen att
de håller sig ajour med ständigt nya medicinska rön och behandlingsformer. I min
undersökning framkom att forskare och vårdstuderande hade ett stort behov av professionell
hjälp för att hitta relevant material.

Sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL har anpassat sig till informations- och
utbildningssamhället genom en väl utbyggd datorpark med kunnig och erfaren personal inom
medicinska området. Det finns dock ett behov av mer utbildning i databassökning, främst hos
den bibliotekspersonal som i huvudsak arbetar med allmänna delen av patientverksamheten.

En stor förändring i vår omvärld är det mångkulturella samhället. Detta återspeglar sig
naturligtvis på våra sjukhus, som befolkas av patienter och personal från många olika länder
och kulturer. Bruzelius & Skärvad betonar vikten av att organisationer för sin fort- och
överlevnad är varse vad som ligger i tiden  och helst ligger steget före (2000).
Sjukhusbiblioteken i min studie arbetar tidsmedvetet och mångkulturellt genom sin satsning
på ”medicinsk antropologi”. Denna utveckling av verksamheten skall tillgodose
sjukhuspersonalens behov av kunskap om olika kulturers syn på sjukdom och hälsa. Även i
”Kultur för alla” - programmen satsas på mångkultur.

Händelser som hör till sjukhusbibliotekens omvärld och som influerar dess
verksamhetsområden är förändringar inom Sveriges hälso- och sjukvård. 1990-talets
vårdideologi om ”helhetssyn i vården” har lyft fram sociala och kulturella aspekter på
vårdandet. Man ser hela människan och för välbefinnandet och tillfrisknandet krävs att andra
behov än de rent medicinska tillgodoses. De undersökta sjukhusbibliotekens
patientverksamhet har främst varit inriktad på att uppfylla kultur- och avkopplingsbehovet.
Sjukvårdens betonande av detta ger dem råg i ryggen och en god grund att stå på inför det
framtida utvecklingsarbetet bland patienterna när det gäller kulturförmedling.

Patientens rätt till anpassad information, om sitt eget sjuk- och hälsotillstånd samt kortare
vårdtider, är företeelser utifrån som påverkat sjukhusbibliotekens verksamhet riktad till
patienter och anhöriga. Genom uppbyggnaden av ett infotek, med tillhandahållandet av
patientdatabaser och en kontaktskapande verksamhet med olika patientföreningar, skall denna
målgrupps informationsbehov bli mer anpassat. Det skall vidare bli ett komplement till den
information som fås av vårdpersonal och läkare på resp. avdelning eller mottagning. Att satsa
på patientinformationsverksamhet är något som ligger i tiden och som många sjukhusbibliotek
satsat på för att stärka sin roll. Genom denna inriktning har de fått en ny nisch och nya
utvecklingsmöjligheter. Min uppfattning är att patientinformationsbiten inte får ske på
bekostnad av den allmänna verksamheten med bokvagnsronder etc. En bra balansgång och
avvägning är viktigt att diskutera för att kunna tillgodose denna målgrupps totala behov.

En anpassning till kortare vårdtider innebär att de undersökta sjukhusbiblioteken vill utveckla
patientverksamheten. Detta så att patienten nås där han eller hon befinner sig under hela
vårdkedjan: vid första besöket på mottagningen, under sjukhusvistelsen på avdelningen och
till flytt inom primärvård/kommun eller eget boende.
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För att nå detta mål krävs en utökad information om sjukhusbiblioteket och dess tjänster, en
bra kommunikation samt ett nära samarbete med berörd vårdpersonal.  En diskussion förs
bland bibliotekspersonalen om bokvagnsronder kontra bokdepositioner på vissa
kortidsavdelningar. En av de tillfrågade bibliotekarierna ansåg, att man alltid bör ifrågasätta
om ens arbete utförs på rätt sätt. Det som utmärker intressentbilden och dess aktualitet även i
början av 2000-talet är framför allt betonandet av en organisations flexibilitet för sin fort- och
överlevnad. Ibland måste man förändra och satsa resurser på andra områden inom
verksamheten för att bli effektivare.

Närmiljön är enligt Ahrenfelt den livsmiljö som organisationen verkar och befinner sig i. Här
finns viktiga förutsättningar och beroendeförhållanden för en verksamhet som t.ex.
bestämmelser inom region, kommun och landsting. Västra Götalandsregionen och NU-
sjukvården ger i sina deklarationer stor frihet till de olika verksamheterna att själva bestämma
innehåll inom uppdragets ramar. Sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL har av Hälso-
och sjukvårdsstyrelsen, i samråd med kulturnämnden i Västra Götaland, fått i uppdrag att
bidra till att vårdens mål uppfylls. Detta innebär tre grundläggande funktioner:

1. Att vara redskap för medicinsk informationsförsörjning
2. Att vara bas för sjukhusens arbete när det gäller kultur i vården
3. Att vara arbetsplatsbibliotek (Uppdrag 1999-01-14)

Dessa tre uppdrag ställer krav på sjukhusbiblioteken samtidigt som de möjliggör en positiv
utveckling av biblioteksverksamheten på olika fronter. Ramarna går ej att påverka och ändra
men innehållet desto mer. Både informations- och kulturbehovet skall tillgodoses hos de olika
målgrupperna och samtidigt skall biblioteken tjäna som arbetsplatsbibliotek.

Grundförutsättningen enligt bibliotekspersonalen är centralt placerade lokaler, strategiskt
belägna, med väl förankrad verksamhet inom sjukhusorganisation och hos sjukhusledning. En
styrka är att höra till vården - att vara en naturlig del av vården. Inte enbart på pappret utan
även i verkligheten och i medvetandet hos målgrupperna.

6.3 Mångfald och helhet

I min teori och modell spelar organisationers och verksamheters helhetsperspektiv en
betydande roll för dess fortlevnad och utveckling. En av de biblioteksansvariga i min
undersökning menar att mångfalden är viktig för biblioteksverksamheten och dess framtid.
Hon citerar: ”don´t put all your eggs in one basket”. Man blir mer sårbar med begränsad
verksamhet men eventuellt mer splittrad med en mångfacetterad. Patienten är den viktigaste
och största målgruppen. Med patientens bästa för ögonen så blir även de andra målgrupperna
betydelsefulla kategorier att ge service till och betjäna.

Om läkare och vårdpersonal är kunniga och engagerade kommer detta naturligtvis patienten
tillgodo. Likaså om den anhörige har möjlighet att informera sig och koppla av i en positiv
miljö. Att bidra till fruktbärande forskningsarbete och de vårdstuderandes positiva upplevelse
av sjukhusbiblioteket. Detta gynnar även patienterna. De olika intressenterna i organisationen
hänger ihop som en helhet. Det är dock viktigt enligt systemteorin att sätta gränser. Speciellt
för öppna verksamheter, där påverkan från omgivningen är större. I sjukhusbibliotekens fall
dras gränsen genom de olika funktionerna och målgrupperna.
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Bibliotekspersonalens olika kompetenser och erfarenheter kan också betraktas ur ett
helhetsperspektiv. Denna samlade resurs och bas av ”kunskaper” förstärker organisationen
genom att de olika målgruppernas behov tillgodoses mer fullödigt.

Organisationers helhetssyn innebär även att man ser sig själv i ett större sammanhang. Man är
en del, som tillhör ett större system. Sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL är
organisatoriskt och verksamhetsmässigt en del i NU-sjukvården och sjukvården i hela landet.
Vid utformningen och utvecklingen av en organisation och dess innehåll är det viktigt att ha
ett vidgat perspektiv och ett brett kontaktnät.

7. Slutsats

Hur skall NU-biblioteket utveckla sin verksamhet och arbetssätt gentemot sina målgrupper?

Enligt min teoretiska utgångspunkt bör de undersökta sjukhusbiblioteken arbeta
kundorienterat, tidsmedvetet och med helhetsperspektiv. Detta för att uppnå en kvalitativt hög
nivå på tjänster, service och utförande. För en kvalitetsinriktad verksamhet är det i första hand
viktigt med nöjda kunder. Detta innebär, att kundens behov och önskemål sätts i fokus
(Bruzelius 2000).

I min undersökning var målgrupperna i stort mycket nöjda med nuvarande bibliotekstjänster
och utförandet av desamma. Några önskemål  återkom och vissa grundläggande behov
framträdde tydligare än andra. Det handlade konkret om bibliotekens tillgänglighet och om
kultur- och informationsbehovet.

När det gäller målgruppen patienter/anhöriga så ger enkätresultatet en indikation om att
sjukhusbiblioteken i min studie bör värna om den ursprungliga bastjänsten bokvagnsronden,
eftersom avkopplingsbehovet är det till synes primära. Då nås dessutom även svårt sjuka av
kultur i vården. Ytterligare argument är att biblioteket synliggörs och nära naturliga kontakter
uppstår med både patienter, anhöriga och personal. Besök med bokvagn på avdelningar bör
även kompletteras med andra arbetsmetoder. Detta för att kunna nå patienten (och den
anhörige) där han/hon är under hela vårdkedjan.

Bland de anhöriga i min undersökning framkom även ett informationsbehov. Detta
tillsammans med 2000-talets allt större krav på patientens delaktighet och ansvar, för sitt egna
sjuk- och hälsotillstånd, motiverar sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL, att satsa på en
fortsatt utveckling av patientinformationsbiten. I den förut relaterade undersökningen av
sjukhusbibliotek i Sverige pekades på en tendens att lägga ner bokvagnsronder till förmån för
utveckling av patientinformationsverksamhet. Med detta i åtanke bör sjukhusbiblioteken  ej
fokusera sig så mycket på patientinformationsdelen, då kulturnischen kan komma i kläm.

Sjukhuspersonalen i min enkätundersökning hade behov av både kultur och information. I
funktionen  som kombinerat arbetsplatsbibliotek med tillgång till både medicinska och
allmänna medier samt genom ”Kultur för alla” - verksamheten tillgodoser NU-biblioteket i
stort dessa grundläggande behov.
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Nya medicinska forskningsrön och behandlingsformer ställer allt högre krav på
sjukvårdspersonalen i sin yrkesutövning. Att hålla sig ajour, att fortbilda och att förkovra sig.
Här gäller det för sjukhusbiblioteken att, helst ligga steget före och, möta behoven genom att
utnyttja IT-teknikens möjligheter för att tillhandahålla aktuellt material och relevanta
databaser.

Vårt mångkulturella samhälle ställer även krav på sjukhuspersonalen och dess kunskap om
olika kulturers syn på hälsa och sjukdom. Biblioteken i min studie har varit tidsmedvetna och
framsynta genom att arbeta fram material i ämnet medicinsk antropologi. Detta för att
underlätta vårdpersonalens möte med patienter och anhöriga från olika kulturer. Dessutom
erbjuder sjukhusbiblioteken ett brett utbud av skönlitteratur på olika språk.

Forskarna och de vårdstuderande hade liksom sjukhuspersonalen, i min studie, ett stort behov
av tillgång till material inom medicin och omvårdnad. De ansåg sig även behöva
bibliotekspersonalens professionella hjälp vid sökningar och anskaffning av litteratur och
artiklar. Behovet av informationsförsörjning från alla målgrupper i min studie motiverar en
fortsatt och intensifierad satsning på användarundervisning. Att aktivera brukarna under
informationssökningsprocessen – att få dem att komma igång – är både arbets- och
resurssparande. Samtidigt behövs bibliotekspersonalens yrkesskicklighet för att snabbt få
fram relevant material både p g a användarnas tidsbrist och otillräckliga kunskaper.

Ett visst missnöje framkom hos de vårdstuderande i min studie, som  ville ha mer av det
”kundvänliga”. En osäkerhet kan skönjas när det gäller denna målgrupp, som även i ovan
nämnda undersökning av svenska sjukhusbibliotek var lågprioriterad. Sjukhusbiblioteken i
Uddevalla och på NÄL bör tydliggöra sin roll och avgränsning gentemot denna målgrupp. En
av bibliotekspersonalen i min undersökning ansåg, att ett närmare samarbete med berörda
vård/hög/skolor skulle lösa knuten.

Gemensamt för alla målgrupper i min studie var önskemål om längre öppettider. Min
rekommendation utifrån enkätresultaten och min teoretiska utgångspunkt ”nöjda kunder” är
att de undersökta sjukhusbiblioteken i möjligaste mån bör öka tillgängligheten. Detta genom
att hitta en bra lösning när det gäller utökat öppethållande.

En aspekt på kund- och kvalitetsperspektivet är begreppet totalkvalitet. I detta inbegrips även
den egna personalen, bibliotekspersonalen. Alla medarbetare skall vara engagerade i en
verksamhets kvalitetsarbete och kvalitet byggs in i själva utförandet av tjänsten (Ternov
1992). Här dyker osökt ordet tjänstekvalitet upp. Det är en ”dialektisk process”, som
inbegriper bibliotekspersonalens kompetens och yrkesskicklighet. I mötet och i relationen
med kunden uppstår ett samspel där man ger och tar. Bibliotekarien lyssnar på kundens
önskemål och behov men kan skapa andra och nya förväntningar. I kraft av sitt
yrkeskunnande kan han/hon peka på alternativ. Kvaliteten vid tjänstetillfället bestäms av
växelspelet som sker mellan kund och ”leverantör” (Ohlsson 1998, s 6).

Av enkätsvaren bland bibliotekspersonalen framkom ett behov av kompetensutveckling,
framför allt i databassökning. Med tanke på målgruppernas stora informationsbehov och
uppdraget att vara ”redskap för medicinsk informationsförsörjning”  bör i möjligaste mån
denna önskan tillgodoses. Medarbetarna är en organisations främsta resurs och en
förstärkning av deras yrkesskicklighet höjer naturligtvis den kvalitativa nivån på
bibliotekstjänsterna.
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En organisation som arbetar kvalitetsinriktat måste även ha en helhetssyn på sin verksamhet.
Alla delarna i en organisation är viktiga och bör ses som en helhet. Dessa tillsammans
förstärker och utvecklar systemet/organisationen. Sjukhusbiblioteken i min fallstudie har
många målgrupper att serva och denna mångfald och vitt förgrenande verksamhet ger NU-
biblioteket en styrka då man har många ben att stå på.

En av bibliotekspersonalen på NÄL uttrycker sig på följande sätt: ”framtida
sjukhusbiblioteksbygge i modern hälsovård måste bygga på helhetssyn och inte med
patientbibliotek för sig, patientinformation för sig och medicinskt bibliotek för sig” (Giselsson
1999:7, s 5-6). Att arbeta integrerat är NU-bibliotekets inriktning inför 2000-talet. Genom IT-
teknikens möjligheter, sin egen yrkeskompetens och ett kontaktskapande nätverk, kan
sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL utveckla sin verksamhet gentemot sina olika
målgrupper. Detta för att ännu bättre tillfredsställa olika intressen och behov.

De undersökta biblioteken har fått i uppdrag att bidra till att vårdens mål uppfylls. Utifrån
detta perspektiv blir sjukhusbiblioteken en del i ett större system, som omfattar NU-
sjukvården och dess omgivning. NU-biblioteket blir en stöddel till sjukvårdens
huvudprocesser:  vård, utbildning och FoU. Detta innebär i sin tur en kvalitetshöjning av
vården. Allt i överensstämmelse med hälso- och sjukvårdens helhetssyn i vården.

Inte minst bör sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL marknadsföra sig mer. Det
betonade de olika målgrupperna i min studie. En marknadsföringsplan finns med i
bibliotekens gemensamma dokument men denna har kanske inte genomförts fullt ut ännu.
Tydligt är att de undersökta biblioteken har ett angeläget uppdrag och en viktig verksamhet att
tillkännage för dem som man riktar sig till. För en kundorienterad och kvalitetsmedveten
organisation som NU-biblioteket bör det vara en självklarhet och nödvändighet, att tydliggöra
sin roll. Att synas är att finnas till!
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Sammanfattning

Uppsatsens bakgrund är de många nedlagda eller nedläggningshotade allmänna
sjukhusbibliotek i vårt land under 1990-talet.

Huvudsyftet med min studie är att undersöka vilka utvecklingsmöjligheter sjukhusbiblioteken
i Uddevalla och på NÄL har gentemot sina olika målgrupper, i spar- och förändringstider. Ett
andra syfte är att ge andra sjukhusbibliotek, som känner sin verksamhet hotad, en
fingervisning om inriktning in i 2000-talet.

Min problemformulering lyder: vilka möjligheter har sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på
NÄL att förändra och utveckla sin verksamhet inom sina olika funktioner så att användarnas
behov och krav tillgodoses på ett adekvat sätt. De olika målgrupperna är:
1) patienter/anhöriga 2) sjukhuspersonal och 3) forskare/vårdstuderande.
En fjärde frågeställning gäller den egna bibliotekspersonalen: hur dess utvecklingspotential
kan tas tillvara.

Teoretiskt utgår jag från ett mjukt systemperspektiv. Detta åskådliggörs i en intressentmodell,
där relationen och utbytet mellan organisationen och dess intressenters – i mitt fall
målgrupperna – sätts i fokus. Nyckelord när det gäller verksamhetsutveckling är
kundorientering och kvalitetsinriktning. Även omgivningens påverkan på öppna
organisationer och dess utvecklingsarbete undersöks. I den omgivande miljön finns
omvärlden som, i min studie, utgörs av viktiga händelser inom  svensk hälso- och sjukvård
samt betydelsefulla samhällsförändringar. Till en organisations omgivning hör också
närmiljön som, i min undersökning, omfattas av Västra Götalandsregionen och NU-
sjukvården, med dess ramar och uppdrag. Även helhetssynen på sjukhusbiblioteken som
organisation och verksamhet beaktas. Likaså de undersökta biblioteken som en del i NU-
sjukvården och sjukvården i stort.

Undersökningsmetoden är fallstudien. Den är till sin karaktär kvalitativ men kräver ofta olika
tillvägagångssätt vid insamlandet av information. Mina instrument är enkäter, observationer
och dokument. Jag överlämnade enkäter till de inom de olika målgrupperna som i något
avseende utnyttjade sjukhusbiblioteket. För att få en fullständigare bild av patientgruppen,
dess behov och önskemål, kompletterades enkäterna med observationer under två
bokvagnsronder. De undersökta sjukhusbibliotekens nuvarande verksamhet och framtida
planer fanns dokumenterat i en utredning, i tre steg, som jag fick ta del av. Öppna enkäter
delades ut till bibliotekspersonalen för att få deras personliga synpunkter på arbetet bland de
olika målgrupperna. Eftersom mitt urval i enkätundersökningen är tillfälligt och litet i
förhållande till hela populationen är jag försiktig med generaliseringar. Resultatet av min
studie kan dock bli en utgångspunkt för eller ett bidrag i verksamhetsdiskussioner och frågor
rörande utvecklingsarbetet.

Mitt resultat ger en indikation på att det finns ett behov hos alla målgrupper av både kultur
och information. Den primära målgruppen patienter hade dock mest behov av avkoppling
under sin sjukhusvistelse. En tendens att lägga ned bokvagnsronder, till förmån för
utvecklandet av den medicinska delen med bl a patientinformation, påvisades i en
undersökning av svenska sjukhusbibliotek, 1999. Med detta i åtanke, och utifrån mitt
undersökningsresultat bland patientgruppen, bör sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL
värna om den allmänna delen med bokvagnsronder och kulturprogram.
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De bör även fortsätta att utveckla den medicinska delen eftersom det fanns ett stort
informationsbehov hos målgruppen sjukhuspersonal, forskare och vårdstuderande i min
studie. Även anhöriga och 2000-talets upplyste patient kommer att ha nytta av tillgång till
information om sjukdom och hälsa.

Ett önskemål som återkom från alla målgrupper i min studie var längre öppethållande. De
flesta tyckte även att sjukhusbiblioteket skulle marknadsföra sina tjänster och sin verksamhet
mer.

Min slutsats är att sjukhusbiblioteket i Uddevalla och på NÄL är kundorienterade,
kvalitetsinriktade och tidsmedvetna. Med målet ännu nöjdare kunder bör de om möjligt satsa
på längre öppettider, t.ex. genom personell samordning inom de båda biblioteken. Ett utökat
samarbete med vårdpersonal, kan bli ett fruktbart och utvecklingsbart arbetssätt, som kommer
målgruppen patienter/anhöriga till godo. En närmare kontakt med vårdskolorna bör inledas
för att kunna möta målgruppen vårdstuderande på ett tillfredsställande sätt.

Bibliotekspersonalens egenskaper, kunskaper och kreativitet bör tas tillvara fullt ut i
verksamhetsutvecklingen. Medarbetarna bör även stimuleras till att utöka sin kompetens i t ex
databassökning. Detta önskemål framkom i enkätsvaren. Detta för att bli ännu bättre i sin
yrkesprofession och i mötet med de olika målgrupperna. Kvalitetsnivån på tjänster och
utförande höjs därmed.

Mångfalden, att serva olika kategorier med en vitt förgrenad verksamhet, ger
sjukhusbiblioteket i Uddevalla och på NÄL en styrka, eftersom man har många ben att stå på.
Dessutom är verksamheten väl förankrad i sjukhusorganisationen. NU-biblioteket är en del i
helheten och en stödprocess till sjukvårdens huvudprocesser: vård, utbildning, forskning och
utveckling.

Alla målgrupperna i min studie ansåg att de undersökta sjukhusbiblioteken kunde
marknadsföra sina tjänster lite mer. Sjukhusbiblioteken i Uddevalla och på NÄL har en
marknadsföringsplan som de bör förverkliga och intensifiera. Genom att tydligt informera om
sina olika verksamhetsgrenar nås fler inom de olika målgrupperna. Därigenom stärker
sjukhusbiblioteken sin roll i sjukvården.
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BILAGA 1: Frågor till bibliotekspersonalen / Uddevalla och NÄL

FRÅGA 1. Hur påverkar förändringar i ”omgivningen” och inom den egna organisationen
utvecklingsarbetet gentemot de olika målgrupperna?

A) Hur påverkar förändringar inom sjuk- och hälsovården …..
     ¤ med ny vårdideologi och helhetssyn i vården?
     ¤ med ökat patientinflytande
     ¤ med kortare vårdtider
     ¤ med informationsflödet och nya forskningsrön inom medicin och omvårdnad
     ¤ med ökat utbildningsbehov

B) Hur påverkar den nya regionen (Västra Götaland, 1999) …..
      ¤ med större besluts- och verksamhetsfrihet?

C) Hur påverkar NU-sjukvården (från 1996)……
     ¤ med omstrukturering av sjukvården, flytt av avdelningar och specialiteter etc.

D) Hur påverkar ökad samordning mellan sjukhusbiblioteken i U-a och på NÄL ….
     ¤ genom att ”frigöra resurser” till mer ”utåtriktat arbete” (enl. biblioteksutredn.)

E) Hur påverkas utvecklingsarbetet genom bildandet av ett kombinerat bibliotek i U-a, hösten
1999  med flytt till nya , centralt belägna lokaler?

FRÅGA 2. Kundrelationens påverkan på utvecklingsarbetet. Hur bör verksamhet och
                  arbetssätt utvecklas gentemot ¤ patienter / anhöriga (M1)
                                                                    ¤ läkare / vårdpersonal (M2)
                                                                    ¤ forskare / vårdstuderande (M3)
                                                                       (kryssa i din målgrupp/ växla mellan M1,2,3 )

A) Vilka behov, krav och förväntningar finns hos M1, M2 resp. M3?
Tillgodoses de och hur avläses de?

B) Utnyttjas biblioteket till fullo av M1, M2, M3?

C) Känner de olika användargrupperna till vad biblioteket har att erbjuda dem i form av
tjänster, service och utbud?

D) Bör biblioteket bli bättre på att tydliggöra sin roll / marknadsföra sig mer? Hur?

E) Bör/kan verksamhetens innehåll gentemot M1, M2, M3, förbättras, förnyas, utvecklas?
     Inom vilka områden och funktioner (patientbibliotek, med. fackbibl., forskningsbibl.,
     arbetsplatsbibl.)? Hur?

F) Bör/kan arbetssättet gentemot de olika målgrupperna förbättras, förnyas, utvecklas?
    Hur? Genom utveckling av egna resurser, med hjälp av andra resurspersoner

G) Vad innebär det för dig att jobba kvalitetsinriktat och kundorienterat?
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H) Vilka tjänster och vilken service är primär n.d.g. M1, M2, M3? Bas/kärnverksamhet?
      Mer perifier verksamhet?

I) Bör någon målgrupp prioriteras? Motivera ditt svar.

J) Är mångfalden viktig för biblioteksverksamheten och dess framtid? Motivera!

FRÅGA 3. Vilka behov, krav och utvecklingsmöjligheter finns hos den egna biblioteks-
                  personalen?

A) Berätta lite om din bakgrund / utbildning och dina arbetsuppgifter.

B) Saknar du någon kunskap / kompetens i ditt arbete med patienter / personal / studerande?

C) Är du nöjd med nuvarande arbetsuppgifter? Andra önskemål?

D) Tas din erfarenhet och dina egenskaper / färdigheter tillvara i arbetet med M1, M2, M3?
Kan de utnyttjas bättre? Hur?

E) Finns det utrymme i ditt arbete för egna initiativ och kreativitet? Ge exempel!

F) Känner du dig delaktig i verksamheten? Har du helhetsperspektiv, ser du helheten?

G) Känner du dig engagerad i ditt arbete?  Varför, varför inte?

H) Hur viktig är relationen till de olika målgrupperna? Kan den förbättras? Hur?

I) Kan samarbete och kommunikation med arbetskamrater och vårdpersonal utvecklas mer?
På vilket sätt?

J) Visioner och önskemål inför 2000-talet.

K) Någon episod eller några människor som du speciellt minns i ditt sjukhusbiblioteksarbete

                                                                                                        Tusen tack / Gullvi 990131
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BILAGA 2: Enkät till patienter/anhöriga

Kryssa i aktuella rutor

¤ kortidspatient     ¤ långtidspatient      ¤ anhörig

1. Kände du till att sjukhuset har biblioteksverksamhet?

¤ ja         ¤ nej

2. Vilka bibliotekstjänster utnyttjar du?

      ¤ lånar från bokvagnen

     ¤ utnyttjar dagrumsböckerna

     ¤ besöker bibliotekslokalen

     ¤ ringer och beställer något från biblioteket

     ¤ vårdpersonalen hjälper mig att kontakta biblioteket

     ¤ brukar besöka bibliotekets kulturprogram

     ¤ ……………………………………………

3. Är du nöjd med bibliotekets olika tjänster (se fråga 2)?

¤ mycket nöjd       ¤ ganska nöjd     ¤ inte så nöjd
jag saknar………………………………………

4. Vilket av bibliotekets utbud utnyttjar du?

¤ lånar böcker (fack / skönlitt)

¤ lånar talböcker

¤ lånar musikkasetter / CD skivor

¤ läser tidningar / tidskrifter

¤ lånar video

¤ lånar tavlor / konst

¤ söker information i bibliotekets datorer

¤ ………………………………………..

5. Är du nöjd med bibliotekets utbud (se fråga 2)?

¤ mycket nöjd    ¤ ganska nöjd    ¤ inte så nöjd
jag saknar……………………………………
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6. Är du nöjd med bibliotekets service (snabbhet, tillgänglighet etc.)?

¤ mycket nöjd     ¤ ganska nöjd    ¤ inte så nöjd
jag saknar……………………………………..

7. Är bemötandet och engagemanget från bibliotekspersonalens sida
tillfredsställande?

¤ mycket bra     ¤ ganska bra    ¤ inte så bra
jag saknar…………………………………….

8. Kände du till vad biblioteket har att erbjuda dig som patient / anhörig?

¤ ja, allt           ¤ en del      ¤ inget alls

9. Vilken är bibliotekets viktigaste uppgift för dig som patient / anhörig?

¤ tillgodose behovet av förströelse, avkoppling

¤ tillgodose behovet av information om det egna sjuk- och hälsotillståndet

¤ …………………………………………………………………………….

10. Några speciella önskemål när det gäller sjukhusbibliotekets verksamhet
och arbetssätt?
Vad saknar du idag? Vad önskar du i framtiden?

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

Tack för din medverkan!
Gullvi Johansson ( jobbar på sjukhusbiblioteket i Uddevalla och skriver en uppsats om
sjukhusbiblioteken i U-a och på NÄL)
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BILAGA 3: Enkät till sjukhuspersonalen

Kryssa i aktuella rutor

¤ läkare    ¤ sjuksköterska   ¤ sjukvårdsbiträde    ¤ annan personal

1. Utnyttjar du biblioteket i avseende att

¤ låna böcker / CD / video…

¤ söka information

¤ läsa tidning / tidskrift

¤ få en stunds avkoppling

¤ ………………………..

2. Besöker du bibliotekets kultur-för-alla program?

¤ ofta      ¤ ibland     ¤ aldrig

3. Känner du till vad biblioteket har för tjänster och service att erbjuda
dig som personal?

¤ ja      ¤ nej     ¤ tveksam

4. Tycker du att biblioteket skall bli tydligare i sin roll / marknadsföra
sig mer ?

¤ behövs ej      ¤ lite mera     ¤ mycket mera

5. Är du nöjd med bibliotekets utbud, dess bredd och sortiment?
(litteratur, tidskrifter, musik, video etc.)

¤ mycket nöjd     ¤ ganska nöjd      ¤ inte så nöjd
jag saknar………………………………………

6. Är du nöjd med bibliotekets tjänster? (ex. databassökningar,
förmedling av lån, kopior etc. )

¤ mycket nöjd      ¤ ganska nöjd     ¤ inte så nöjd
jag saknar……………………………………….
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7. Är du nöjd med bibliotekets servicegrad? (snabbhet, tillgänglighet etc.)

¤ mycket nöjd      ¤ ganska nöjd       ¤ inte så nöjd
jag saknar………………………………………..

8. Är bibliotekspersonalens bemötande och engagemang
tillfredsställande?

¤ mycket bra      ¤ bra       ¤ mindre bra
jag saknar…………………………………

9. Är personalen tillräckligt kunnig och kompetent?

¤ ja, i hög grad     ¤ fullt tillräcklig     ¤ i mindre grad
jag saknar……………………………………………….

10. Behövs sjukhusbiblioteket inom vården?

¤ ja, absolut     ¤ till en del      ¤ tveksam
Varför?……………………………………..
Varför inte?…………………………………

11. Egna behov, krav och önskemål när det gäller sjukhusbiblioteket,
dess verksamhet och arbetssätt.
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

   Tack för din medverkan! Full anonymitet gäller!
  Gullvi Johansson (jobbar på sjukhusbiblioteket i Uddevalla och skriver en
  uppsats om sjukhusbiblioteken i U-a och på NÄL)
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BILAGA 4: Enkät till forskare / vårdstuderande

Kryssa i aktuella rutor

¤ forskar        ¤ vårdstuderande

1. Känner du till vad biblioteket har för tjänster och service att erbjuda dig
som forskare / vårdstuderande?
¤ ja     ¤ nej     ¤ tveksam

2. Utnyttjar du bibliotekets resurser i din forskning / dina studier?
¤ ja     ¤ nej            om ja, på vilket sätt

¤ lånar facklitteratur (även skönlitteratur)

¤ läser facktidskrifter

¤ söker i databaser (A-sök, Spri, Medline etc)

¤ söker via Internet

¤ kopierar ur material från biblioteket

¤ beställer litteratur, tidskriftsartiklar

¤ deltar i användarundervisning (bibliotekspersonal visar hur du söker)

¤ som studiemiljö

3. Är du nöjd med bibliotekets utbud, dess bredd och sortiment (facklitt.,
tidskrifter, databaser, Internetmöjligheter etc)

¤ mycket nöjd        ¤ ganska nöjd       ¤ inte så nöjd
jag saknar…………………………………………….

4. Är du nöjd med bibliotekets tjänster (sökning i informationsdatabaser,
    förmedling av lån/kopior, användarundervisning etc)

    ¤ mycket nöjd         ¤ ganska nöjd        ¤ inte så nöjd
     jag saknar……………………………………………..

5. Är du nöjd med bibliotekets servicegrad (snabbhet, tillgänglighet etc)

¤ mycket nöjd        ¤ ganska nöjd         ¤ inte så nöjd
jag saknar……………………………………………..

6. Hur är bemötandet och engagemanget från personalens sida?
    ¤ mycket bra          ¤ godtagbart           ¤ mindre bra
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7. Är personalen tillräckligt kunnig och kompetent?
¤ ja, i hög grad       ¤ fullt tillräckligt      ¤ i mindre grad
jag saknar…………………………………………………

8. Tycker du att biblioteket skall marknadsföra och tydliggöra sig mer?
¤ behövs ej          ¤ lite mer          ¤ mycket mer

9. Behöver du biblioteket för dina studier?
¤ ja          ¤ nej         ¤ i viss grad
Varför?………………………………….
Varför inte?……………………………………

10. Egna behov , krav och önskemål? Tyck till om biblioteket!
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

TACK för din medverkan!
Gullvi Johansson (jobbar på sjukhusbiblioteket / vårdskolans bibliotek och
skriver en uppsats om sjukhusbiblioteken i U-a och på NÄL)


