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Bakgrund	  

September	  2009-‐maj	  2010	  genomförde	  jag	  ett	  projekt	  på	  kirurgkliniken	  på	  Hudiksvalls	  sjukhus	  som	  
gick	  ut	  på	  att	  koppla	  biblioteket	  närmare	  det	  kliniska	  arbetet.	  
I	  projektet	  deltog	  23	  sjuksköterskor	  och	  det	  innehöll	  olika	  delmoment.	  Det	  ena	  syftet	  var	  att	  
bibliotekarien	  skulle	  vara	  ”synlig”	  ute	  i	  verksamheten	  och	  därigenom	  bli	  en	  mer	  naturlig	  
samarbetspartner.	  Det	  andra	  var	  att	  undervisa	  sjuksköterskorna	  i	  informationssökning	  och	  
framförallt	  att	  hitta	  evidensbaserat	  material.	  

Efter	  detta	  projekt	  fick	  jag	  ett	  stipendium	  från	  LM	  Informationstjänst	  som	  gav	  mig	  möjlighet	  att	  åka	  
på	  konferens.	  
2011	  deltog	  jag	  så	  i	  en	  konferens	  för	  kliniska	  bibliotekarier	  i	  Birmingham	  (The	  5th	  International	  
Clinical	  Librarian	  Conference	  13th-‐14th	  June,	  Birmingham	  2011). 

Av	  skilda	  anledningar	  har	  det	  inte	  blivit	  några	  bestående	  förändringar	  på	  hemmaplan,	  varken	  på	  
biblioteket	  eller	  ute	  i	  vården	  efter	  projekt	  och	  konferens.	  Så	  för	  att	  få	  mera	  konkreta	  tips	  om	  hur	  
arbetet	  kan	  bedrivas	  kontaktade	  jag	  i	  vintras	  sjukhusbiblioteken	  i	  Leicester,	  England.	  De	  var	  med	  som	  
arrangörer	  av	  konferensen	  och	  jag	  visste	  att	  deras	  arbetssätt	  var	  väl	  inarbetat.	  

De	  var	  väldigt	  tillmötesgående	  och	  i	  maj	  reste	  jag	  dit	  i	  två	  dagar	  för	  att	  få	  se	  hur	  de	  arbetade	  mot	  
klinikerna.	  

UHL	  libraries	  

	  
(Victoria	  building,	  Royal	  Infirmary)	  

I	  Leicester	  finns	  tre	  sjukhus:	  The	  Royal	  Infirmary,	  Leicester	  General	  och	  Glenfield.	  Alla	  sjukhusen	  har	  
bibliotek,	  men	  bemanningen	  och	  öppettiderna	  skiljer	  sig	  åt.	  

Totalt	  arbetar	  12	  personer	  på	  de	  tre	  biblioteken.	  Det	  är	  fördelat	  på	  5	  heltidsbibliotekarier	  och	  3,7	  
assistenttjänster.	  En	  av	  de	  kliniska	  bibliotekarierna	  arbetar	  just	  nu	  60%	  pga	  barnledighet.	  
	  
Bibliotekens	  användare	  är	  personal	  och	  studenter	  under	  deras	  praktiktjänstgöring.	  



De	  har	  valt	  att	  använda	  den	  externa	  hemsidan	  som	  huvudsaklig	  informationssida	  för	  sina	  tjänster.	  
Här	  kan	  man	  se	  vilka	  tjänster	  biblioteken	  erbjuder	  utöver	  den	  kliniska.	  

De	  kliniska	  bibliotekarierna	  

Det	  startade	  som	  ett	  pilotprojekt	  på	  Leicester	  General	  Hospital	  oktober	  1999-‐mars	  2000	  på	  initiativ	  
av	  biblioteket.	  Mot	  slutet	  fick	  man	  pengar	  till	  att	  göra	  ett	  större	  och	  längre	  projekt	  på	  alla	  tre	  
sjukhusen	  2000-‐2003.	  Efter	  avslutad	  projekttid	  har	  verksamheten	  blivit	  permanent.	  

	   	   	  
Sarah	  Sutton	   Pip	  Divall	   Louise	  Hull	  

	  

De	  kliniska	  bibliotekarierna	  har	  en	  väl	  definierad	  roll.	  
Bibliotekarien	  deltar	  i	  ronder	  och	  olika	  typer	  av	  möten	  ute	  på	  kliniker/verksamheter.	  
Där	  fångas	  frågor	  upp	  där	  en	  informationssökning	  efter	  evidens	  är	  relevant.	  	  
Sökningen	  genomförs	  efter	  mötet	  i	  biblioteket.	  	  
Sökresultatet	  samt	  en	  gradering	  av	  evidensen	  presenteras	  inkluderande	  abstracts	  på	  artiklar	  och	  
länkar	  till	  fulltext	  om	  möjligt	  (SIGN	  evidence	  grading)	  
Dessutom	  visas	  sökstrategin	  och	  vilka	  resurser	  som	  använts	  i	  sökningen.	  
Alla	  informationssökningar	  görs	  efter	  en	  speciell	  mall,	  Clinical	  Information	  Search	  System	  (CISS),	  som	  
arbetats	  fram	  på	  biblioteket.	  Det	  ger	  möjlighet	  att	  ”återanvända”	  sökstrategier	  som	  någon	  av	  de	  
andra	  utfört	  och	  att	  ta	  ut	  statistik.	  	  
Här	  efterfrågas	  också	  orsaken	  till	  varför	  en	  sökning	  beställts.	  Beställaren	  får	  kryssa	  för	  ett	  av	  
alternativen:	  
Urgent	  patient	  care	  
Patient	  care	  (non	  urgent)	  
Guidelines	  
Audit	  
Policies	  
Writing	  your	  own	  article	  
Case	  report	  
Personal	  research	  
Assignment	  
	  
Alla	  yrkeskategorier	  kan	  använda	  servicen.	  



Förutom	  informationssökningar	  på	  uppdrag	  arbetar	  de	  med	  CAS	  (Current	  Awareness	  Services).	  	  
De	  verksamheter	  som	  är	  intresserade	  kan	  månadsvis	  få	  en	  ”bulletin”	  med	  nyheter	  inom	  deras	  
ämnesområde.	  Nyhetsbreven	  innehåller	  länkar	  till	  olika	  typer	  av	  informationskällor	  inom	  respektive	  
ämne.	  
De	  söker	  även	  upp	  nästan	  all	  nyanställd	  personal	  (!),	  om	  så	  bara	  för	  ett	  fem	  minuters	  möte	  för	  att	  
berätta	  vad	  de	  kan	  erbjuda.	  De	  säger	  att	  detta	  ofta	  är	  en	  ”dörröppnare”.	  Efter	  att	  ha	  träffats	  fysiskt	  
är	  det	  enklare	  att	  ta	  kontakt	  med	  biblioteket	  när	  behovet	  uppstår.	  

De	  tre	  bibliotekarierna	  har	  delat	  upp	  specialiteterna	  mellan	  sig.	  Sjukhusen	  har	  olika	  specialiteter	  så	  
det	  blev	  naturligt	  att	  göra	  det.	  
En	  av	  dem	  har	  en	  litet	  annorlunda	  roll.	  Eftersom	  det	  sjukhuset	  (Glenfield)	  är	  mindre	  än	  de	  två	  övriga	  
så	  finns	  det	  färre	  medicinska	  specialiteter	  där.	  Därför	  har	  den	  tjänsten	  även	  ansvar	  för	  
informationssökningar	  av	  icke	  klinisk	  karaktär	  tex	  inför	  medicinska	  revisioner,	  uppdatering	  av	  
vårdprogram	  mm.	  Planer	  finns	  på	  att	  även	  involvera	  HR,	  kvalitet,	  ledarskap	  mfl	  områden.	  
Dessa	  verksamheter	  kräver	  informationssökningar	  utanför	  de	  gängse	  medicinska	  databaserna.	  	  
Det	  kan	  ibland	  vara	  en	  utmaning	  att	  hitta	  de	  rätta	  informationskällorna.	  En	  stor	  del	  av	  tiden	  går	  åt	  till	  
omvärldsspaning.	  

Med	  sin	  verksamhet	  strävar	  de	  mot	  tre	  mål	  som	  de	  formulerat	  enligt	  nedan	  

Benefits	  to	  patients:	  
Quality	  patient	  care	  
Individualised	  care	  om	  the	  basis	  of	  the	  best	  evidence	  available	  
Well	  managed	  hospitals	  
	  
Benefits	  to	  busy	  clinical	  staff:	  
Time	  saved	  
Bridging	  the	  literature-‐practice	  gap,	  overcoming	  barriers	  to	  getting	  information	  into	  practice	  
Quality	  assurance	  that	  the	  best	  evidence	  has	  been	  identified	  
	  
Benefits	  to	  UHK	  Trust	  (Sjukvården	  i	  Leicester):	  
Meeting	  the	  clinical	  governance	  agenda	  
Promoting	  evidence-‐based	  practice,	  to	  ensure	  clinical	  and	  corporate	  decisions	  are	  supported	  by	  
research	  
Providing	  a	  mechanism	  to	  support	  a	  questioning	  and	  learning	  culture	  

Idag	  tycker	  de	  alla	  tre	  att	  de	  har	  ett	  bra	  samarbete	  med	  nästan	  alla	  verksamheter	  och	  att	  de	  blir	  
kontaktade	  i	  de	  fall	  där	  en	  informationssökning	  kan	  göra	  nytta	  inför	  tex	  förändrade	  arbetssätt.	  
Men	  det	  har	  inte	  alltid	  varit	  så.	  De	  har	  arbetat	  hårt	  för	  att	  komma	  dit	  de	  är	  nu.	  

Deras	  råd	  om	  man	  vill	  starta	  

Börja	  med	  en	  klinik,	  och	  välj	  då	  en	  där	  det	  finns	  en	  eller	  flera	  personer	  som	  redan	  använder	  
biblioteket	  flitigt	  och	  vet	  vilken	  nytta	  de	  kan	  ha	  av	  det.	  
Försök	  att	  bli	  inbjuden	  till	  möten	  av	  olika	  typer	  så	  att	  du	  blir	  ett	  bekant	  ansikte.	  Om	  du	  inte	  får	  
möjlighet	  att	  delta	  under	  hela	  mötet	  –	  be	  att	  få	  tex	  10	  minuter	  i	  början	  för	  att	  förklara	  vad	  du	  skulle	  
kunna	  göra	  för	  dem.	  Dela	  gärna	  ut	  ditt	  visitkort	  etc.	  



Se	  till	  att	  få	  ett	  uppdrag	  och	  utför	  det	  väl!	  Det	  ger	  ringar	  på	  vattnet.	  
Vänd	  dig	  inte	  bara	  till	  en	  yrkeskategori.	  
Bygg	  sakta	  upp	  förtroendet.	  
I	  början	  är	  det	  bra	  att	  delta	  i	  så	  många	  möten	  som	  möjligt.	  När	  dina	  tjänster	  är	  accepterade	  och	  väl	  
etablerade	  kan	  du	  utföra	  flertalet	  av	  uppdragen	  ”på	  distans”	  eftersom	  du	  kommer	  att	  bli	  kontaktad	  
när	  ett	  behov	  uppstår.	  
Var	  beredd	  på	  bakslag,	  och	  bli	  inte	  nedslagen	  om	  någon	  undrar	  varför	  du	  är	  där.	  

För	  intresserade	  finns	  en	  utvärdering	  av	  projektet	  gjord	  vid	  University	  of	  Leicester,	  School	  of	  Health	  
and	  Related	  Research	  (ScHARR)	  2002:	  

Evaluation	  of	  the	  Clinical	  Librarian	  Project…	  /	  Andrew	  Booth,	  Anthea	  Sutton	  and	  Louise	  Falzon	  

Samt	  en	  uppsats	  från	  Oslo	  universitet	  2008:	  
Clinical	  Librarianship	  at	  University	  Hospital	  NHS	  Trust	  Libraries	  /	  Elisabeth	  Svensen	  

Intresserade	  kan	  naturligtvis	  även	  höra	  av	  sig	  till	  mig	  för	  mer	  information!	  
Och	  ett	  stort	  tack	  till	  Svensk	  biblioteksförening	  som	  sponsrade	  resan.	  

Elinor	  Bergström-‐Falk	  
elinor.bergstrom.falk@lg.se	  	  


