
 

 

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, 
fokusera, vara kreativ 

 

• Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt 
stödja olika typer av uppgifter och stimulera till kreativitet. 
•  pilatesboll, höj- och sänkbart bord, gåband vid 

skrivbordet, stepmaskin, walk and talk- step and talk. 
• KIB utreder aktivitetsbaserade miljöer där projekt bokar lokaler 

men man har ingen ”egen plats” utan skåp och hylla= 
förmodligen en blandad lösning  

• Sitta ihop i t.ex. SUPPORT = ger:  
• stort mervärde  
• kompetensutvecklingsmöjligheter 

• Vissa behöver avskildhet- Viktigt att erbjuda små rum för snabb 
avskildhet 



 

Definiera ”inbäddad” bibliotekarie 

 

• Klinisk bibliotekarie 
• HTA 
• Deltar i processer, utredningar m.m. 
• Föra in informationskompetensen i vardagen 
• artikelklubb 



 

 

 

• Nätverk är intressant 
• Ämnesanknytning viktig eller ej? Ibland 
• Forum på nätet en bra start 
• Pedagogisk diskussion & goda exempel 
• Träffas ibland t.ex. vid medicinska bibliotekskonferensen! 



 

• Lund: kontakter funnits mer eller mindre- önskan om ökad 
samarbete 

• Svårt att dela lokal/gränsnitt pedagogik mellan 
sjukh.bibl./univ.bibl. då man måste göra distinktion mellan 
låntagare 

• Diskutera kontaktytor mellan olika biblioteken. Behov hos 
studenter/forskare 



 

• Påtryckning för att bli synlig på hemsida (sjukhusets, universitetets) 
• Tydligare hemsida (Ex. SLU) 
• Personliga kontaktuppgifter med spec. kunskaper 
• Att lärarna jobbar för bibl. Inför studenterna 
• Riktad information (spec. lärare, sköterskor) 
• Klinisk bibliotekarie (sökningar på plats) 
• Sökning på begäran via formulär 
• Journal CLUB (?) 
• Stå i korridorer/matsal och marknadsföra 
• Teknikutveckling 
• Visa ledningen vad vi gör, konkret ”hårda fakta” 
• Hur nå läkarstudenter, doktorander som hämtar hem böcker olagligt 

i st f ör att gå till biblioteket 
 



 
Olika  tillgång till e- resurser för universitet, landsting och kommuner 

 

• Hälsobibliotek? 
• Danmark 
• Kliniska forskares tillgång 
• Affilerade i avtalen 
• Upplever landstingspersonal att de har mycket sämre tillgång än 

universiteten? 
• Artikelhämtning, möjligheten att leverera i digital form 

 



 

• Surfplattor 
• Licenser 
• Appar 
• Marknadsföring- tips på appar 
• Tipsa om hur man kan använda sin surfplatta- inte 

bara bibliotekets resurser 
 

 

 



 

• Använda Ipads i disken (Uppsala gör det) 
• visa e-böcker, fylla i lånekortsansökan… 
• Utlåning av Ipads  t.ex.: låna en kursbok- låna en Ipad 

med boken i e-form i; jobbigt tömma dem hela tiden?; 
reset samtidigt som de laddas? Den möjligheten finns 

• Använda våra egna ( i personalen har vi egna Ipads på 
KIB) i kontakt med studenter: visa appar osv 
 



 

• Obst, Oliver: dela ut i Pads till läkarstudenter i 
Tyskland. Inte utvärderat klart ännu 

• Syfte: effektivisera studierna för studenter. Ipaden 
var fyllda med ”rätt” böcker osv. Gott resultat? 

• Vi skulle i så fall fylla våra svenska iPads med 
Läkemedelsboken (appen) svMeSH,… 

• Frågor: Hur länge  skulle studenter ha dem? 
• Vi måste få vår egen iPad själva förstås! 

(bibliotekspersonal) 
• I så fall dela ut iPads: ha en lista med villka appar och 

läsare som är bra för studenter på hemsida eller 
campuslicenser 

 
 
 



 

• Ökad flexibilitet, tidsbokning, handledning- ta emot 
även före och efter kontorstid 

• Gå ut till klinikerna 
• Digitala konferensprogram- mer aktivitet 
• Inspelade föreläsningar och filmer så att personalen 

kan titta när de har tid 
• Viktigt att ledningen är engagerad; viktigt att 

personalen är välutbildad och kompetensutveckling. 
Handlar om patientsäkerhet! 
 
 



 

• Bort från det traditionella (demonstration av databas 
följt av egna övningar) 

• Reflektion och diskussion istället för knapptryckningar 
• Individuell handledning och grupparbete 
• Egna insikter hos studenter sitter djupare 

 
 
 



 

• Goody bags, lunchpåsar, usb- minne, 
chokladbit, 

• artiklar ute på avdelning för att tipsa om 
nyheter 

• Kursplanen för doktorand kursen 
• Högskolebibl. Kan ge info till studenter så att de 

redan vänjer sig vid sjukhusbibl. 
 

 
 



 

• Ser vi det studenterna gör?  Olika på olika högskolor och olika 
program. Ingen gör formell bedömning som är 
betygsgrundande dock i vissa fall ger feedback på inlämnade 
uppg. 

• Vad är det vi lär dem när de är hos oss? 
• Koppla närmare till studenternas vardag, hur de söker nu 
• Lärarnas krav är viktiga! 
• Om en examination ”hotar” då tillämpas det vi tar upp i 

undervisning MEN vi upplever det inte positivt 
• Att vi tillsammans med lärare/utbildningsansvarig utformar 

uppgifter/examinationskrav- en lösning? 
• Studenterna fokuserar på regler, många har inte assimilerat 

kunskapen, hur de kan använda kunskapen? 
 
 



• Vi formulerar vårt uppdrag! 
• Behöver vi springa på alla bollar? 
• Bibliotek som mötesplats och arbetsrum 
• Våga testa idéer- utvärdera efter ist. för att utreda före 
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