“Det är väsentligt att så många aspekter av biblioteksverksamheten som
möjligt speglas i strategin” (Från ord till handling. På väg mot en nationell biblioteksstrategi s. 3)
“Sjukhusbiblioteken har dubbla uppdrag. Dels att förse patienter med allmänlitteratur och med
information om de egna diagnoserna, dels att förse vårdpersonalen med de bästa och senaste av de
vetenskapliga publikationerna för att patienterna ska få en vård baserad på empiriska kunskaper”
(s. 58)
De allmänna sjukhusbiblioteken har idag ett mycket begränsat utrymme i utkastet till den Nationella
biblioteksstrategin med tanke på den breda och särpräglade biblioteksverksamhet som utförs.
Verksamheten bör lyftas och beskrivas tydligare.
Inledningen
Ett av problemen som lyfts i inledningen av utkastet är problemet med att biblioteken inte når fram
till alla potentiella användare och att en stor grupp människor aldrig kommer till biblioteken.
Kommentar:
Den allmänna sjukhusbiblioteksverksamheten arbetar med litteratur och kultur i samspel med
varandra i ett rum som är öppet för alla men med riktad uppmärksamhet gentemot patienter och
anhöriga samt personal vars arbetsplats är sjukhuset. Vi möter ett tvärsnitt av befolkningen och
många är ovana biblioteksbesökare som kan hitta en ingång till biblioteksvärlden och litteraturen.
Tillgänglighet
“Begreppet Tillgänglighet är centralt och biblioteksverksamheternas legitimitet grundar sig i detta
begrepp.” (s.15)
“Alla människor har rätt till att få ta del av den biblioteksverksamhet de har behov av vid just den
tidpunkt då behovet finns.” (s. 15)
Kommentar:
Vem ska ansvara för att sjuka och närstående får ta del av biblioteks- och kulturverksamhet när de
allmänna sjukhusbiblioteken avvecklas? Ska begreppet tillgänglighet finna en legitimitet gällande alla
i samhället är detta en fråga att beakta med respekt. Sjuka barn samt deras syskon kan tillbringa en
stor del av sin barndom på sjukhus. Här behövs en lagstadgad verksamhet.
Utbildning
Kommentar:
Sjukhusbiblioteken är ofta det bibliotek som sjukhusskolan nyttjar i sin lagstadgade verksamhet.
Sjukhusbibliotek möter barn tillsammans med deras föräldrar/vårdnadshavare och i samspel med
sjukhusskolan.
Läsning
“... biblioteket ska vara en välkomnande, trygg och inspirerande plats där alla barn bemöts med
respekt och där deras frågor och förslag beaktas.” (s. 38)
Kommentar:
Vid införlivandet av FN:s barnkonvention i svensk lag bör man beakta och bevaka att även de barn
som befinner sig på sjukhus har rätt till ett biblioteksrum, litteratur och kultur. När man är anhörig till
barn på sjukhus så kan man som förälder ha svårt att fokusera på saker utöver barnets fysiska
välbefinnande. Dock kan man ofta med kultur och litteratur stärka det som är friskt hos ett barn och
skapa en positiv bild av tiden på sjukhus.

Att möta anhöriga är en viktig del av sjukhusbibliotekens verksamhet. Liksom för de barn som
befinner sig inom kategorin “barn som närstående” som är ett lagstadgat uppdrag som
regioner/landsting har och där sjukhusbiblioteken är en viktig resurs.
Sjukhusbibliotek arbetar med verksamhetsområdet “Kultur och hälsa” och införlivar i
biblioteksrummet olika former av konstnärliga och estetiska uttryck. Litteraturen och kulturen har ett
inneboende värde men i sjukhusbibliotekens sammanhang finns även en tanke om att mötet mellan
kultur och människa/människor har ett hälsofrämjande värde.
Digitalisering
Kommentar:
Med tanke på ökade kognitiva nedsättningar bland befolkningen i landet i allmänhet och bland
sjukhusbibliotekens besökare i synnerhet kommer det alltid att finnas behov av även icke-digitala
resurser.
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