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Att bygga en länsövergripande sjukhusbiblioteksverksamhet 
– en resurs för landstingsanställda, patienter och en och annan student 
 
Detta paper redogör för uppbyggnad, införande och utveckling av en länsövergripande 
sjukhusbiblioteksverksamhet med tydlig medicinsk profil. 
 
 
Bakgrund: 
 

• Ett FoU-centrum bildades 2006  
• Sjukhusbiblioteken överfördes till FoU-centrum 

 
Under 2006 tog Landstinget Sörmland ett strategiskt beslut. Sörmlands län med 263 000 
invånare gränsar till det invånarmässigt största länet, Stockholm med åtta gånger så många 
invånare. Avflyttning och arbetspendling till huvudstaden har resulterat i en region där 
utbildningsnivån ligger klart under riksgenomsnittet. Landstinget Sörmland som ansvarar för 
regionens hälso- och sjukvård såg att detta fick konsekvenser för de boende. Som ett led i att 
skapa en hållbar regional tillväxt och stimulera utvecklingen av en god hälso- och sjukvård 
inrättades för drygt fyra år sedan ett FoU-centrum, en samlad resurs för forskning och 
kunskapsutveckling. FoU-centrums vision var att göra en satsning på klinisk, patientnära 
forskning av direkt relevans för sjukvården och dess utveckling.  
 
Till denna organisation fördes regionens fyra sjukhusbibliotek. Tre av de fyra biblioteken 
hade under många år drivits på entreprenad av respektive kommun och var genom detta i 
praktiken folkbiblioteksfilialer, filialer med medicinsk profil. Det fjärde biblioteket drevs i 
landstingets regi och hade även ett specifikt uppdrag att fungera som förvaltningsbibliotek. 
Biblioteken låg på tre orter: Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Det fysiska avståndet 
mellan dessa var ungefär tio mil, - utom för två av dem som bägge låg i Katrineholm. 
Tillsammans hade dessa bibliotek åtta årsverken fördelat på tio personer. 
 
Samarbete mellan dessa bibliotek förekom till viss del, främst när det gällde e-resurser och 
licenser men policyer, rutiner och regler var olika eftersom de sorterade under skilda 
huvudmän. 
 
 
Vad är ett sjukhusbibliotek?  
Många skulle nog beskriva sjukhusbibliotek som ett bibliotek som främst ger service till 
patienter bl.a. genom att dra bokvagn på avdelningar. Att det i alla tider har funnits 
medicinska bibliotek som fungerat som resursbibliotek/ forskningsbibliotek för de anställda, 
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är mindre känt. I dag är de flesta sjukhusbibliotek kombinerade bibliotek, dvs. de har både en 
medicinsk och en allmän del. Dit hörde även de sörmländska sjukhusbiblioteken - men de 
senaste årens utveckling inom hälso- och sjukvården har inneburit förändringar för alla 
sjukhusbibliotek i landet. För Sörmlands del slutade bokvagnarna att rulla under 1990-talet – 
ungefär samtidigt som de medicinska e-resurserna gjorde sitt intåg. Antalet vårddygn 
minskade och allt färre patienter använde biblioteken – det fåtal som numera ligger på sjukhus 
utanför storstadsregionerna är oftast för dåliga för att orka läsa –och att söka information om 
sin egen sjukdom kan patienter i högre utsträckning än tidigare göra på egen hand via 
Internet. Patientverksamheten har alltså av naturliga skäl fått en mindre roll på många 
kombinerade sjukhusbibliotek. Sörmlands sjukhusbibliotek upplevde inte heller att de bedrev 
en prioriterad verksamhet – de hade hamnat mellan två stolar där varken uppdragsgivaren, 
landstinget eller utföraren, kommunen kände ansvar för att utveckla verksamheten. 
Biblioteken var uppskattade av den trogna men begränsade skara som använde dem.  
 
 
Ny biblioteksorganisation: Sjukhusbiblioteken i Sörmland 
 

• Nytt uppdrag för den nya biblioteksorganisationen: vara ett stöd vid fortbildning, 
kompetensutveckling och forskning 

• Nya biblioteksorganisationens målgrupper: landstingsanställda, patienter och 
närstående samt till viss del studenter  

 
I samband med att FoU-centrum inrättades lyftes frågan om bibliotekens roll inom 
landstinget. En intern utredning tillsattes. Skulle man satsa på biblioteken eller skulle de 
förändras, ja t.o.m. avvecklas? Det var främst den allmänna delen som var ifrågasatt. 
Utredningen visade att biblioteken åtnjöt ett stort förtroende och uppskattning hos de 
landstingsanställda men att verksamheten var okänd för de flesta. Beslut fattades om att 
”hämta hem” biblioteken från kommunerna och utveckla dem till en länsövergripande 
landstingskommunal verksamhet, Sjukhusbiblioteken i Sörmland.  Ett nytt uppdrag 
formulerades som mer än tidigare fokuserade på bibliotekens uppgift att vara en stödfunktion 
för de landstingsanställda vid fortbildning, kompetensutveckling och forskning. Målgrupper 
tydliggjordes. Förutom de 7500 landstingsanställda skulle biblioteken även fortsättningsvis ge 
service till patienter och närstående - men inte till allmänhet. En särskild grupp utgjorde de 
studerande. De fick en mellanställning med begränsad service. Antalet bibliotek skulle bestå 
och de skulle fortsätta att vara kombinerade bibliotek - men den allmänna delen skulle tonas 
ner och den medicinska delen skulle utvecklas.  
 
 
Verksamhetsutveckling 
 

• Länsövergripande bibliotekschef rekryterades 
• Vad respektive bibliotek tillför i en gemensam organisation 
• Assistenttjänster omvandlades till bibliotekarietjänster 
• Rutiner rationaliserades, bl.a. genom profilköp 
• Gemensamt bibliotekssystem 
• Katalogisering i LIBRIS 
 

Arbetet med att smälta samman och utveckla fyra skilda kulturer till en gemensam inleddes. 
En länsövergripande tjänst som bibliotekschef inrättades och tillsattes. Många frågor 
diskuterades. Vilka medicinska specialiteter fanns på respektive sjukhus som borde spegla 
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bibliotekens omvärldsbevakning och resurser? Vad var bibliotekens starka respektive svaga 
sidor och vad bidrog det till i en gemensam organisation? Vilken typ av verksamhet borde 
utvecklas – och vilken typ av verksamhet skulle kunna upphöra?  
 
Det första året ägnades åt förhandlingar med respektive kommun gällande avveckling av 
befintlig verksamhet. Majoriteten av bibliotekarierna erbjöds att få följa med över till 
landstinget. Biblioteksassistenterna blev kvar i kommunal tjänst där de fick nya 
arbetsuppgifter. Assistenttjänsterna kunde därmed omvandlas till bibliotekarietjänster med 
syfte att höja kompetensnivån inom den nya organisationen. Det innebar att de uppgifter som 
tidigare utförts av assistenter utvärderades och till viss del förändrades. Numera levereras 
böckerna plastade och utrustade. De fåtal fysiska tidskrifter som finns kvar ankomstregistreras 
inte längre. Böcker inom den allmänna delen kommer per automatik via profilköp. Under de 
senaste åren har vi abonnerat på BTJ:s mediapaket med skönlitteratur, ljudböcker och musik. 
Nu för vi förhandlingar med Adlibris och står precis i begrepp att ta del av deras profilköp 
enligt Stockholm stadsbiblioteks modell. Med det menas att Adlibris ansvarar för urval enligt 
en viss profil som vi sedan godkänner innan medierna levereras. Förhoppningen är att detta 
även ska inkludera en viss del av den medicinska baslitteraturen. Denna typ av förvärv gör att 
bibliotekarietid kan läggas på annat: undervisning, referenstjänst, egen kompetensutveckling 
mm. 
 
Tidigt i processen rekryterades även en projektledare med IT-kompetens eftersom vi insåg att 
grunden för en geografiskt utspridd verksamhet som denna var en fungerande teknisk 
infrastruktur. Projektledarens uppgift var att utvärdera de tre skilda bibliotekssystem som vid 
övergången var aktuella och föreslå ett alternativ. Det naturliga var att biblioteken gick 
samman i ett gemensamt system, vilket skedde i april 2009. Vi valde ett system som ingen av 
biblioteken hade sedan tidigare och som vi ansåg vara relevant för vår organisations storlek. 
Det blev Libra.se. Denna övergång föregicks av många intensiva och för verksamheten 
viktiga diskussioner kring förvärv, gallring, katalogisering och bemötande. Bl.a. gallrades 45 
procent av det samlade beståndet.  
 
Katalogisering  
Efter det nya bibliotekssystemets invigning har tid lagts på att utveckla katalogens innehåll. 
Vissa av bibliotekarierna har gått kurs i LIBRIS-katalogisering. Tanken är att 
Sjukhusbiblioteken i Sörmland ska katalogisera och registrera all medicinsk litteratur i 
LIBRIS, vilket inte är tradition hos sjukhusbibliotek. I princip fjärrlånar sjukhusbibliotek 
gärna in litteratur men sällan ut med motivering att beståndet endast är tillgängligt för 
personal inom det egna landstinget, vilket överensstämmer med det uppdrag majoriteten av 
sjukhusbibliotek har. Vanligt är även att open access catalogue endast är exponerad på intern 
webbplats vilket försvårar lokalisering av medier för andra. I det nyligen inrättade nätverket 
för sjukhusbibliotekschefer har diskussioner kring värdet av att synas i LIBRIS påbörjats och 
flera sjukhusbibliotek har nu börjat lägga in sitt bestånd.  
 
Kunskapen om katalogisering är också en förutsättning för att den egna katalogen ska kunna 
utvecklas. En särskild arbetsgrupp inom vår organisation ansvarar för dessa frågor. Det man 
jobbat med under våren är hur e-resurser, vårdprogram och andra lokala rapporter ska kunna 
tillgängliggöras på bästa sätt.   
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Identitetsskifte 
 

• Att lära av andra 
• Att lära varandra 
• Enhetlig grafisk profil för trycksaker, kommunikation och webbplats 

 
Det tar tid att ändra perspektiv och arbetssätt. Folkbibliotekariesjälen hos bibliotekets 
personal kände ansvar och engagemang för skönlitteraturen och den allmänhet som lånande 
den. Svårare har det varit att bevaka och bygga upp ett aktuellt medicinskt fackbibliotek.  
Hur kan man då utveckla sin medicinska bibliotekariekompetens? Vi såg oss omkring och 
försökte lära av andra. Vi sökte främst kontakt med andra sjukhusbibliotek. Vi reste på 
studiebesök och bjöd in till svarsvisit. Vi bjöd in duktiga kollegor från andra landsting för att 
undervisa oss. Vi letade nätverk och samarbeten mellan sjukhusbibliotek. Flera av 
medarbetarna gick med i arbetsgrupper på nationell nivå som rörde frågor aktuella för 
sjukhusbibliotek, t.ex. nationella avtal och licenser. Vi satsade på att delta på fortbildning som 
var specifikt inriktade för medicinska bibliotekarier. Vi avsatte en särskild pott i vår budget 
för timanställda som skulle kunna bemanna våra bibliotek, så att flest möjliga skulle kunna 
delta på dessa utbildningar.  
 
Tre gånger per termin har vi samlats för planeringsdagar. Även här har våra timanställda fyllt 
en viktig funktion eftersom vi anser att det är betydelsefullt att vi i uppbyggnaden av vår 
verksamhet avsätter tid för att ses – och det måste bli hela dagar med tanke på avståndet. Vid 
dessa sammankomster informeras och förs kunskaper vidare från kurser och seminarier. Ett 
par medarbetare åt gången har även ansvar för att presentera böcker, artiklar och uppsatser 
med relevans för arbetet. Andra viktiga områden som vi gemensamt försökt hitta fram till 
genom diskussioner och grupparbeten är budget, statistik, och relevanta nyckeltal som mäter, 
utvärderar och utvecklar en verksamhet. Det vi lärt oss av detta är vikten av gemensam 
förståelse av vad dessa begrepp innebär och hur vi ska kunna använda dem. Men vi har också 
insett att mycket fortfarande återstår inom detta område.  
 
Tidigt tog vi även fram en enhetlig grafisk profil för trycksaker och kommunikation, fyra 
webbplatser byttes ut till en gemensam och ett gemensamt telefonnummer och e-postadress 
inrättades. Ett gemensamt elektroniskt nyhetsbrev utkommer numera varje månad med 
information om utbildningar och nyförvärv. Ett biblioteksråd har inrättats med syfte att låta 
representanter från hälso- och sjukvården vara med och påverka verksamhetens utformning. 
Målet har varit att kunna erbjuda en likartad service till samtliga landstingsanställda oavsett 
var man befinner sig i regionen.  
 
 
Informationskampanj 
 

• ”Kompetensutveckling på arbetsplatsen” - uppsökande verksamhet  
• Utbildning och lunchinformation på biblioteken 
 

De sörmländska sjukhusbiblioteken har i alla tider erbjudit utbildning riktad mot de 
landstingsanställda. Utbildningar har kunnat beställas, skräddarsydda efter den egna 
yrkesgruppen. Graden och utformningen av utbildning har varierat beroende på sjukhus och 
respektive biblioteks resurser. 
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Efter att den gemensamma katalogen hade sjösatts, låg utveckling av 
utbildningsverksamheten överst på agendan. En bibliotekarie rekryterades med särskilt ansvar 
som utbildningssamordnare. Hon fick tillsammans med en kollega i uppdrag att utveckla ett 
utåtriktat utbildningskoncept som bl.a. skulle inbegripa en uppsökande informationskampanj. 
Denna kampanj, ” Kompetensutveckling på arbetsplatsen ” skulle pågå under två år innan den 
slutgiltigt skulle utvärderas. Även här inspirerades vi av andra sjukhusbibliotek. Vi förstod att 
vi måste söka upp de anställda där de befann sig - och att informationen skulle vara kortfattad 
och väl anpassad till målgruppen. 250 chefer inom hela landstinget fick denna första inbjudan 
innehållandes en meny med olika programpunkter à 15 min att välja från. Dessa var bl.a. ”E-
tidskrifter och databaser”, ”Omvärldsbevakning med RSS”, ”Evidensbaserad medicin ” mm. 
Tid och energi lades på att göra tilltalande presentationer i form av ppt och lathundar i tryckt 
form.  
 
Intresset visade sig vara mycket stort. Under hösten 2009 besöktes 400 medarbetare i grupper 
mellan 5-50. Kritiken var positiv och konstruktiv. Inför våren 2010 omarbetades på begäran 
menyn, bl.a. införlivades information om nytillkomna e-resurser. Nya inbjudningar gick ut 
och flera som tidigare haft besök av biblioteken bokade återigen in oss till vårens 
personalträffar.  
 
Under våren har vi också utökat våra erbjudanden med lunchseminarier på respektive 
bibliotek, då vi förutom information även bjuder på smörgås. Det har visat sig slå väl ut. 
Passen blir ofta fullbokade och vi har fått sätta in extra tillfällen. Denna höst erbjuder vi även 
frukostseminarier enligt samma modell. 
 
Parallellt med denna informationskampanj utvecklades även de ordinarie utbildningarna. Från 
att tidigare på begäran hållit i halvdagsutbildningar någon gång per termin sjösatte vi nu 
återkommande korta utbildningar. På tre orter erbjöds regelbundet ”En databas - en timme. 
Deltagarantalet varierade men responsen var positiv. Antalet nya bibliotekskort och antalet 
bokningar av ”Boka bibliotekarie” har ökat – en klar konsekvens av att man fått kännedom 
om biblioteket och dess resurser på personalträffarna. Även användningen av Lärcentra, de i 
anslutning till biblioteken datorutrustade studieplatserna har ökat. De anställda kan numera 
nyttja studieplatserna dygnet runt, oavsett bibliotekens öppettider.  
 
Kampanjen är nu inne på sitt andra år. Vi har inte utvärderat den men kan konstatera att 
mottagandet så här långt varit mycket gott. Personer inom vårdsektorn har inte tid och 
möjlighet att fysiskt besöka bibliotek – och har inte anledning till det heller. Det är vår uppgift 
att ge dem den möjlighet som behövs för att de ska kunna bedriva och utveckla en god hälso- 
och sjukvård. Förutom en god infrastruktur och tillgängliga e-resurser är det information, 
marknadsföring och utbildning som vi anser vara det viktigaste att satsa på i vårt arbete. 
 
 
Samarbete med andra 
 

• Nära samarbete med FoU-centrum 
• Gott samarbete med regionens länsbibliotek, kommunbibliotek och högskolebibliotek  
• Arrangör av nationella konferenser 

 
Uppbyggnaden av sjukhusbiblioteksverksamheten i Sörmland har bedrivits i nära samarbete 
med andra aktörer. Att vara en del av FoU-centrum innebär att bibliotekarier har ett naturligt 
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samarbete med forskningshandledare och statistiker, vilket stimulerat och underlättat 
förståelsen för forskningsprocessen. Samtliga bibliotekarier har bl.a. genomgått landstingets 
forskningsförberedande kurs som syftar till att förbereda landstingsanställda på egna 
forskningsprojekt. En av bibliotekarierna beviljades förra hösten forskningsmedel för ett 
projekt där sjukhusbibliotekens insatser vid specifika vårdtillfällen ska utvärderas.  
 
Med regionens högskolebibliotek har vi en pågående dialog när det gäller att skapa goda 
förutsättningar för regionens studenter inom vårdrelaterade ämnen. 
 
I samband med det omfattande gallringsarbetet arrangerade Sjukhusbiblioteken i Sörmland 
2009 tillsammans med Sveriges depåbibliotek, Länsbibliotek Sörmland och Katrineholms 
kommunbibliotek en nationell konferens med 100 deltagare i dessa frågor.  Konferensen var 
mer än fullbokad. 
 
I februari 2010 arrangerade vi på egen hand en konferens för landets sjukhusbibliotek. Över 
80 personer deltog vilket motsvarar två tredjedelar av alla som arbetar på svenska 
sjukhusbibliotek. Programmet bestod av föreläsningar och parallellseminarier baserade på 
deltagarnas egna erfarenheter. Nätverk är viktiga, kontakter är viktiga – det ger perspektiv till 
den egna verksamheten. 
 
 
Framtiden 
 

• Bibliotekens lokaler  
• Verktyg för utvärdering 
• Plan för implementering av evidensbaserat arbetssätt för landstingets anställda 

 
Vad sker nu? Några milstolpar har vi passerat men de flesta ligger framför oss. Jag har enbart 
nämnt det påbörjade arbetet med att ta fram relevanta verktyg som statistik och nyckeltal för 
att kunna utvärdera vår verksamhet. Detta fortsätter under det närmaste året.  
 
Vidare kommer vi att se över och utrusta våra lokaler. Hyllor, möbler och skyltning ska 
förnyas och få en funktionell placering. Antalet rum med självservice ska utökas, framför allt 
rum där tidningar, tidskrifter och referenslitteratur finns, ska kunnas nås utanför bibliotekets 
öppethållande. 
 
Sjukhusbiblioteken uppvaktar även landstingets ledning gällande vikten av att anta en plan för 
implementering av ett evidensbaserat arbetssätt hos alla landstingsanställda. Att 
sjukhusbiblioteken kan vara en resurs i ett sådant arbete är inte självklart för landstinget - vi är 
en liten verksamhet i en stor organisation - därför är det viktigt att vi ständigt ligger i framkant 
och talar om vad vi kan bidra med. Sjukhusbiblioteken i Sörmland ska under de kommande 
åren utvecklas till att bli ännu mer nödvändiga och värdefulla medicinska bibliotek än vad vi 
är idag - att vara ett betydelsefullt stöd för en god hälso- och sjukvård. 
 
 
 

 


