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ABSTRACT

This essay is about reading among patients in hospital. The aim of the essay is to find

out what part reading and the library play for patients in hospital. An additional aim is

to find out in what ways the collaboration between hospital librarians and hospital staff

could be developed. The starting-point of the problem is one main question: What part

does reading play for the patient during the stay at the hospital? On the basis of the

answers to this question I have also looked for possibilities of enhanced co-operation

between hospital libraries and hospital staff.

 The method for the essay is qualitative and fifteen persons in three

different wards at University Hospital in Malm� have been interviewed. Of these fifteen

persons, six are patients and nine staff. The staff consists of physicians, nurses,

almoners and physiotherapists. All three wards have many long-term patients. These

specific wards were chosen because I believe that long-term patients, although they

might be more ill than short-term patients, have more time to read books and magazines.

Furthermore, I believe that it is easier to conclude what part reading plays for the

patients if they stay longer in hospital than just one or two days.

The investigation shows that reading plays an important part for the

patients who were interviewed. Since so much of their time is spent waiting while in

hospital, many patients use  books and magazines in order to relax and to kill time. The

patients also talk about reading in purpose of diverting their minds. When reading they

do not have to think about their illness and the problems they have. Furthermore, the

investigation shows that many patients, particularly those in the oncology-wards, want

to read non-fiction. Reading biographies about people suffering from various diseases is

also very common. Leaders of bibliotherapy claim that this is important to patients,

because they then realise that they are not the first to face these problems. They also

realise that many people before them have been in the same situation.

The essay also shows that many people read while in hospital, and that

many of them use the hospital library in one way or the other. However, the hospital

staff does not often inform the patients of their possibilities of getting materials from the

hospital library, and this may be due to lack of information between the library and the

staff. In conclusion, the essay gives some recommendations on how to improve this

collaboration.
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1. INLEDNING

Att vara inlagd p� sjukhus f�r behandling �r inget n�gon �nskar sig. Om man �nd�

hamnar i den situationen vill man f�rmodligen att den tiden blir s� okomplicerad och

l�tt som m�jligt. F�r vissa blir sjukhusvistelsen kort, f�r andra l�ngre. N�gra m�ste

komma tillbaka igen och igen. Tiden p� sjukhus inneb�r f�rutom behandling �ven

mycket tid som inte �gnas �t v�rd. Under dessa timmar m�ste man syssels�tta sig med

n�got. N�gra patienter �r s� sjuka att de inte orkar annat �n att vila. Andra �r piggare

och beh�ver n�got att syssels�tta sig med. M�nga av dessa patienter v�ljer att l�sa och

de l�ser dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter och b�cker. Vilken roll spelar

egentligen l�sning f�r patienterna under sjukhusvistelsen och vilken roll spelar

bokvagnen? Om detta handlar denna uppsats, som bygger p� intervjuer bland personal

och patienter p� tre olika avdelningar vid Universitetssjukhuset i Malm�, h�refter kallat

MAS.

Under v�ren och sommaren 1998 hade jag f�rm�nen att vikariera p�

sjukhusbiblioteket vid MAS. Jag gick bokvagnsronder till de mest skiftande avdelningar

och ins�g hur viktig denna verksamhet �r. Jag b�rjade fundera p� vad l�sning betyder,

eller kan betyda, f�r inneliggande patienter. Kan l�sning vara n�got mer �n bara ett

tidsf�rdriv? Jag visste sedan tidigare att man i viss terapi anv�nder b�cker och l�sning

och tyckte det skulle vara sp�nnande att se hur sjukhusbiblioteket och bokvagnen

fungerar utifr�n denna aspekt. De flesta patienter uppskattar och ser fram emot

bokvagnsbes�ken, om �n bara f�r att f� byta n�gra ord med bibliotekarien. M�nga tittar

nyfiket igenom hyllorna p� vagnen eller ber att f� tips p� en bok i en viss genre. N�gra

har specifika �nskem�l som man hj�lper till att uppfylla medan n�gra tar ett par

tidskrifter att bl�ddra i. Den som vill ha avkoppling i form av en h�rdkokt deckare eller

balettmusik av Verdi f�r professionell guidning genom litteratur och musik. De som vill

ha information om sin sjukdom f�r hj�lp att s�ka litteratur om det.

Det �r en utmanande uppgift att g� runt med en fullpackad bokvagn,

beredd att m�ta olika sorters m�nniskor och kunna serva dem p� b�sta s�tt med ett

begr�nsat utbud. Att g� bokvagnsrond �r n�got som varje bibliotekarie med intresse f�r

n�ra l�ntagarkontakter n�gon g�ng borde prova!
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2. BAKGRUND

2.1 Ben�mningar p� sjukhusbibliotek

Man brukar skilja p� n�gra olika ben�mningar av sjukhusbibliotek i dag. F�r att

f�rtydliga dessa ben�mningar f�rklarar jag kort var och en nedan. N�r jag fram�ver i

texten talar om sjukhusbibliotek menar jag allm�nna sjukhusbibliotek om inget annat

anges.

Allm�nna sjukhusbibliotek - eller patient- och personalbibliotek - har en allm�n

biblioteksfunktion och �r fr�mst till f�r patienter och personal vid sjukhuset. Man kan

allts� s�ga att det b�de �r ett folk- och arbetsplatsbibliotek. De flesta sjukhusbibliotek

drivs med landstinget som huvudman, men en mindre del drivs som filialer till

kommunbiblioteket, med kommunen som huvudman.

Sjukhusbiblioteket p� MAS �r en filial till Malm� Stadsbibliotek och har

haft kommunen som huvudman. Nu har universitetssjukhuset MAS �verg�tt till

landstinget och �ven sjukhusbiblioteket kommer att ha landstinget som huvudman.1 �n

s� l�nge fungerar dock biblioteket som en filial till kommunbiblioteket. Som p� andra

bibliotek, anpassas sjukhusbibliotekets mediebest�nd och verksamhet f�r

upptagningsomr�det. P� MAS m�rks detta bl. a. p� att avdelningen V - Medicin - utg�r

en stor del av facklitteraturen. Inriktningen m�rks �ven inom andra signum; som

exempel kan n�mnas att m�nga biografier handlar om m�nniskor som drabbats av olika

sjukdomar och handikapp.

Medicinskt bibliotek - eller fackbibliotek - kallades f�rr l�karbibliotek och �r fr�mst till

f�r medicinstuderande, l�kare och annan personal som s�ker facklitteratur f�r sina

studier eller sitt yrke. �ven andra grupper som patienter och anh�riga har tillg�ng till

fackbiblioteken. Vid MAS finns ett fackbibliotek som kallas Medicinska

Centralbiblioteket.

Kombinerade bibliotek �r en variant n�r man har kombinerat de b�da f�reg�ende som en

enhet under samma ledning.

                                                  
1I Malm� Stads Kommunfullm�ktiges handlingar F�rslag till prelimin�r budget 1999 Bihang nr 800/1998 s 154

st�r att l�sa: Sjukhusbiblioteket kommer att f� Region Sk�ne som huvudman
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2.2 Definitioner

F�r att f�rtydliga vissa begrepp som flitigt anv�nds i uppsatsen, definierar jag dessa h�r.

Definitionerna �r mina egna om inget annat anges.

2.2.1 L�sning

L�sning �r att sj�lv l�sa en bok, att l�sa en tidning eller tidskrift, att l�sa en tal- eller

kassettbok, betrakta bilderna i ett bildverk eller att lyssna till n�gon som l�ser h�gt ur en

bok, tidning eller tidskrift.

2.2.2 Bokvagn

Bokvagn �r ett "rullande bibliotek" och inneh�ller vanligen b�cker, tidskrifter och

musik p� kassett. Bibliotekarierna g�r runt p� olika avdelningar p� sjukhuset och

erbjuder bibliotekets tj�nster.

P� MAS utg�r bokvagnen fr�n sjukhusbiblioteket och representerar detta

med det urval som f�r plats. Det finns romaner och noveller p� framf�rallt svenska, men

�ven ett mindre urval p� andra spr�k. P� vagnen finns ocks� facklitteratur i de flesta

�mnesomr�dena, tecknade serier, bildverk, tal- och kassettb�cker, tidskrifter samt

musikkassetter. Sammanlagt finns ca 200 b�cker p� vagnen. Den bibliotekarie som ska

g� ut med vagnen g�r urvalet och packar den innan man g�r ut p� avdelningarna.

Eftersom utbudet av praktiska sk�l �r begr�nsat, har patienten, som vid vilket annat

bibliotek som helst, m�jlighet att best�lla b�cker, tidskrifter eller musik de inte kan

finna p� vagnen. Om det som best�llts finns inne p� sjukhusbiblioteket, f�r patienten det

n�sta dag. I annat fall tar man in fr�n det bibliotek d�r det finns inne. Om det best�llda

inte finns tillg�ngligt n�gonstans f�r tillf�llet, st�ller man helt enkelt patienten i l�nek�.

2.2.3 Bokvagnsrond

En bokvagnsrond �r det tillf�lle d� bibliotekarien g�r ut p� sjukhusavdelningarna med

bokvagnen. Bokvagnsronden �r ett m�te mellan bibliotekarien och patienterna.

Patienterna m�ter inte bara ett bibliotek i miniatyr, utan f�r �ven den expertishj�lp fr�n

bibliotekarien som vilken annan biblioteksbes�kare som helst f�r, n�r det g�ller att leta

upp, ta fram och eventuellt best�lla de b�cker eller tidskrifter patienten vill ha.

2.3 Helhetssyn p� patienten och m�nniskans behov

En av grundstenarna f�r dagens sjukv�rd �r att den ska tillfredsst�lla behov som

m�nniskor drabbade av sjukdom inte l�ngre kan tillgodose p� egen hand. Under 70-talet
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betonades att v�rden skulle utg� fr�n patientens alla behov, inte bara de som r�rde

sjukdomen. Helhetssyn p� patienten blev den nya parollen.2

Vilka �r d� m�nniskans behov? En modell som ofta anv�nds f�r att

f�rklara detta, �r Abraham Maslows s� kallade behovstrappa, eller behovspyramid.

Denna trappa inneh�ller fem steg d�r behoven �r hierarkiskt ordnade beroende av hur

v�sentliga de �r f�r individen.3 Behoven m�ste uppfyllas steg f�r steg om m�nniskan

ska fungera p� ett sj�lsligt tillfredsst�llande s�tt. F�rsta niv�n utg�r de fysiologiska

behoven som mat, dryck, vila och sinnesstimulering. Denna f�ljs av andra niv�n som

utg�rs av trygghet, s�kerhet och behov av kontakt med andra m�nniskor. Tredje niv�n

best�r av k�rlek och gemenskap f�ljt av fj�rde niv�n som best�r av behovet av

sj�lvuppskattning. Den femte, och sista, utg�rs av behovet av sj�lvf�rverkligande.

Enligt Maslow str�var alla m�nniskor att n� h�gre och h�gre i denna trappa. F�r att ett

behov h�gre upp i trappan ska g�ra sig g�llande, m�ste de l�gre f�rst vara n�gorlunda

tillgodosedda.

Patientens behov �r olika under olika perioder av en sjukdomsperiod. I det

f�rsta, akuta skedet dominerar kroppslig v�rd och behandling. Allt eftersom v�rdtiden

blir l�ngre f�r�ndras oftast patientens behov. De fysiologiska behoven som n�ring och

vila f�r patienten tillgodosedda under hela sjukhustiden, �ven om maten kanske inte

smakar s� bra eller om s�mnen inte �r s� god som hemma. Behovet av trygghet och

kontakt med andra m�nniskor kan det d�remot vara sv�rare att uppfylla p� ett sjukhus

och m�nga patienter klamrar sig fast vid de tider d� sl�kt och v�nner kommer p� bes�k.

Kontakter utifr�n i form av blomsterh�lsningar eller telefonsamtal, kan ge patienten en

k�nsla av trygghet och en p�minnelse om v�rlden utanf�r sjukhusets v�ggar som man

hoppas �terv�nda till. F�r l�ngtidssjuka blir tiden p� sjukhus ofta ett s�tt att leva. Vid

sidan av den kroppsliga omv�rdnaden blir andra behov allt viktigare. I det h�r skedet

spelar sjukhusbiblioteket stor roll. Genom b�cker och tidskrifter kan patienten bryta

tristessen i de dagliga och monotona rutinerna, ge avkoppling och mildra isoleringen

genom att erbjuda n�got fr�n den "friska v�rlden".

2.4 Sjukhusbibliotek - kort historik

 Fr�n b�rjan tillkom sjukhusbiblioteken genom frivilliga insatser. Det var vanligt att

sjukv�rdsf�rest�ndaren eller lasarettspastorn hade hand om bokutl�ning till patienterna.

S� sm�ningom b�rjade statsmakterna uppm�rksamma patientbiblioteken och i en

biblioteksf�rfattning fr�n 1920 st�r att l�sa att det utgick ett statsbidrag med h�gst en

                                                  
2Kultur i V�rden Utg�ngspunkter, organisation, resurser  Rapport fr�n Kulturr�det 1983:7, Stockholm 1984

s 7f

3Tamm, Maare Psykologiska teorier i v�rden, G�teborg 1991 s 102 ff
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krona per v�rdplats och �r under f�ruts�ttning att ett lika stort lokalt bidrag utbetalades.

�r 1930 best�mdes att de kommunala folkbiblioteken i samr�d med

sjukv�rdshuvudmannen skulle �ta sig att sk�ta biblioteksverksamheten vid

sjukv�rdsinr�ttningarna i den egna kommunen. Det �r denna samverkan som efter hand

har utvecklats till den vanligaste organisationsformen f�r sjukhusbiblioteken i dag.

Eftersom de generella statsbidragen till folkbiblioteken drogs in 1965, upph�rde �ven

statsunderst�det till sjukhusbiblioteken. Numera bekostas de helt och h�llet av kommun,

landsting eller annan huvudman.4

I Malm� startades sjukhusbiblioteket i april 1937 och det var d� premi�r

f�r den specialkonstruerade bokvagnen som rymde 100 b�cker.  Malm� blev den sjunde

kommunen i landet att bedriva denna form av verksamhet. F�rutom bokvagnsronder

hade man �ven under 70-talet radiouts�ndningar via sjukhusets Rondradio med en

"Bibliotekskvart" varje vecka.5 I detta program, som efter hand blev f�rl�ngt till en

halvtimme, talade man om b�cker och skivor. Man varvade bokpratet med information

om sjukhusbiblioteket och dess service. En till tv� g�nger om �ret hade de bes�k i

studion av f�rfattare som ber�ttade om och l�ste ur sina egna verk. Mot slutet av 70-talet

ut�kades programtiden �ter igen och man b�rjade s�nda barnprogram med h�gl�sning

av sagor och brevl�da f�r barnen. Varje dag s�ndes ocks� en talbok som f�ljet�ng under

en halvtimme. Barnprogrammet planerades och genomf�rdes under ordinarie arbetstid

medan allt annat gjordes p� fritiden. Denna verksamhet finns inte kvar idag.

I dagens Sverige har m�nga av sjukhusbiblioteken en os�ker framtid med

st�ndiga hot om nedl�ggning �ver sig. Under 1994-95 lades flera mindre

sjukhusbibliotek ned eller fick kraftiga neddragningar och �ren som f�ljde lades

ytterligare sjukhusbibliotek ned, bl.a. i Link�ping, vid Karolinska sjukhuset och

Huddinge.6 I Huddinge menade sjukhusledningen som avvecklade biblioteket att de

kortare medelv�rdtiderna inneb�r att patienterna �r sjukare under sjukhusvistelsen. Jag

antar att de menar att behovet av meningsfull syssels�ttning och f�rstr�else d�rmed inte

skulle vara s� stort l�ngre. F�r �vrigt resonerade man ocks� kring det faktum att man f�r

en miljon, som biblioteket kostade, fick fem sjuksk�terskor. Hellre v�rd �n b�cker

allts�, f�r man anta.7

                                                  
4Sjukhusbibliotek En �versyn av de allm�nna bibliotekens verksamhet, organisation och arbetsformer, Lund

1976

5Sewall, Lena Bibliotek p� sjukhus Om b�cker, konst och musik i v�rdsituationen, Lund 1976

6Tellander, Per-Olof,  "Attacken p� sjukhusbiblioteken m�ste bem�tas" Ciceron 1/97.

7Samuelsson, Marielouise, "Akut situation f�r sjukhusbiblioteken" Svenska Dagbladet 96-06-05.
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2.4.1 Sjukhusbibliotek i lagen

Sjukhusbibliotek n�mns inte specifikt i Bibliotekslagen som kom 1996, men eftersom

de allm�nna sjukhusbiblioteken fungerar som ett folkbibliotek, �r det all mening att titta

lite n�rmre p� vad som s�gs.

Bibliotekslagen talar om alla medborgares tillg�ng till ett folkbibliotek och

att bl.a. funktionshindrade skall �gnas s�rskild uppm�rksamhet:

2 ¤ Till fr�mjande av intresse f�r l�sning och litteratur, information,

upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i �vrigt skall alla

medborgare ha tillg�ng till ett folkbibliotek. (...)

8 ¤ Folk- och skolbiblioteken skall �gna s�rskild uppm�rksamhet �t

funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att

erbjuda litteratur p� andra spr�k �n svenska och i former s�rskilt anpassade

till dessa gruppers behov.8

Fritt tolkat borde alla medborgare betyda �ven de som f�r tillf�llet ligger inlagda p�

sjukhus, �ven om lagen allts� inte speciellt talar om denna grupp biblioteksanv�ndare.

Alla patienter �r dock medborgare (2 ¤) och p� ett sjukhus finns m�nga

funktionshindrade och invandrare (8 ¤). Vad �r det som s�ger att man som inneliggande

patient p� sjukhus, inte har samma r�tt till kultur och bibliotek som de som inte �r p�

sjukhus?

2.5 Biblioterapi

Ordet biblioterapi kommer fr�n de grekiska orden biblion som betyder bok och

oepatteid som betyder l�kning.9 Termen anv�nds flitigt i USA, medan man i exempelvis

Storbritannien f�redrar att kalla det "reading therapy". F�rutom biblioterapi, �r l�kande

l�sning den term som anv�nds i Sverige. Terapiformen �r inte s� bekant eller utbredd i

Sverige, det �r f�rmodligen d�rf�r det �r sv�rt att hitta en bra svensk definition p�

biblioterapi. I Natur och Kulturs Psykologilexikon skriver man:

"P�verkan av psykoterapeutiskt slag med hj�lp av omsorgsfullt vald

litteratur"10

                                                  
8Bibliotekslagen, Stockholm 1996 (SFS 1996:1596)

9Rubin, Rhea Joyce (ed.) Bibliotherapy Sourcebook, London 1978, s xi

10Egidius, Henry, Natur och Kulturs Psykologilexikon Stockholm 1994



11

Ett annat lexikon ger denna definition p� biblioterapi:

"L�sning av b�cker i anslutning till eller som del av psykoterapi"11

Biblioterapi som en del av psykoterapi �r l�ngt utbrett i bl.a. USA och American

Library Association antog redan 1966 f�ljande definition som sin officiella:

"The use of selected reading materials as therapeutic adjuvants in medicine

and psychiatry; also, guidance in the solution of personal problems through

direct reading"

Biblioterapi �r allts� en form av psykoterapi. Den tillh�r de kreativa eller konstn�rliga

terapiformerna, p� samma s�tt som bild- och musikterapi. Psykoterapeuten v�ljer ut

litteratur som anv�nds i det psykologiska behandlingsarbetet. Om en sk�nlitter�r

f�rfattare gestaltat en speciell problematik, kan terapeuten l�ta patienten ta del av detta,

om problemen �verensst�mmer med patientens. Biblioterapi kan ocks� inneb�ra att

patienten sj�lv uttrycker sig i litter�r form f�r att sedan g� igenom detta med

terapeuten.12 Grovt f�renklat, handlar det allts� om att man genom l�sning kan f�rb�ttra

mental h�lsa eller l�sa personliga problem.

Fenomenet som s�dant har varit k�nt sedan l�nge. Grekerna kallade sina

bibliotek f�r "apotek f�r sj�lsmedicin" 13. �ver ing�ngen till biblioteket i Alexandria i

Egypten fanns inskriptionen "Sj�lens medicin"14 och Shakespeare medger i ett av sina

dramer b�ckernas l�kande effekt genom repliken: "Come, and take choice of all my

library, And so beguile thy sorrow".15 Den tidigaste anv�ndningen av b�cker f�r

terapeutiska �ndam�l, som �r k�nd, f�rekom p� medeltiden. Vid ett sjukhus i Kairo �r

1272, erbj�d man h�gl�sning av Koranen som en del av behandlingen. Genom �ren

fortsatte man att tillhandah�lla religi�s litteratur till patienter p� sjukhus och till interner

p� f�ngelser. Under 1700-talet b�rjade man i Europa f�rse de mentalsjuka med bl.a.

b�cker som rekreation. Detta spred sig till USA i b�rjan av 1800-talet och man b�rjade

rekommendera l�sning f�r b�de kroppsligt och mentalt sjuka.16

                                                  
11Egidius, Henry, Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi Lund 1995

12Nordin, Gunvor, "L�kning genom l�sning" PsykologTidningen 23-24/95 s 4-7

13Rubin, Rhea Joyce, 1978 s xi

14Rongione, Louis A., Bibliotherapy: Its nature and use, 1978 s 268

15Ibid s 268 (Citatet h�mtat ur Titus Andronicus Akt IV, Scen 1, 1.34)

16Rubin, Rhea Joyce, 1978 s xi
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2.5.1 Vad biblioterapi kan g�ra f�r patienten

Detta avsnitt tj�nar som en bakgrund till vad l�sning kan g�ra f�r patienter. Enligt min

vetskap anv�nds inte biblioterapi som terapiform vid MAS, allts� har jag inte kunnat

studera det i praktiken. Det �r dock av st�rsta intresse att veta vad andra sagt om

l�sningens inverkan p� patienter. Som jag tidigare n�mnt, �r denna terapiform stor i

USA och sv�r att hitta i Sverige. Utg�ngspunkt f�r detta avsnitt har varit en bok med

artiklar i �mnet, som utgivits i USA, Bibiotherapy Sourcebook.17 F�ljaktligen kommer

de flesta artiklar d�rifr�n.

Att l�saren ska kunna identifiera sig med n�gon i den l�sta boken, �r en

viktig ingrediens f�r att l�sningen ska vara terapi. Det anser David H Russel och

Caroline Shrodes i en artikel.18 F�rfattarna var b�da professorer i engelska n�r artikeln

skrevs p� 1950-talet. De menar att det faktum att l�saren lever sig in i bokens

karakt�rer, betyder att l�saren delar allt vad karakt�ren g�r i form av val, konflikter och

erfarenheter. P� s� s�tt kan l�saren f�rst� dessa personers, men �ven sina egna, behov

och str�vanden. Genom att identifiera sig med en person i en bok, kan man ocks� n�

sj�lvinsikt och l�sa sina egna problem, menar f�rfattarna.

Alice I Bryan, Professor Emeritus p� School of Library Science, Columbia

University i USA, skrev redan 1939 att det �r viktigt f�r en m�nniska som lider av

n�gon sjukdom att f� l�sa om andra i samma situation.19 Detta ger l�saren k�nslan av att

han inte �r den f�rste att m�ta de problem han har. Det ger ocks� l�saren m�jlighet att se

att det finns mer �n en l�sning p� problemet eller mer �n ett val att g�ra. L�sningen ger

ocks� m�jlighet att ge fakta f�r att l�sa ett problem och uppmuntra l�saren att utveckla

en plan f�r detta. I motsats till m�nga andra som h�vdade att enbart med stor omsorg

utvald litteratur kunde anv�ndas som terapi, menade Bryan att all slags litteratur, s�som

romaner, dramer, poesi och vetenskaplig litteratur kunde anv�ndas i biblioterapeutiska

syften.

Mildred T. Moody, som var bibliotekarie vid ett tuberkulossjukhus i

Minnesota USA under 1960-talet, skriver i en artikel att l�sning kan delas in i fyra

kategorier: avkoppling, informationsh�mtning, intellektuell stimulans och l�sning f�r

insikt.20 Enligt henne finns det inslag av biblioterapi i alla fyra kategorier. N�r det t ex.

g�ller l�sning f�r avkoppling menar Moody att i varje bok som l�saren tycker om, finns

det n�gon att identifiera sig med och en kommunikation uppst�r. D�rigenom talar hon

                                                  
17Rubin, Rhea Joyce, 1978

18Russel, H. David och Shrodes, Caroline Contributions of Research in Bibliotherapy to the Language-Arts

Program I, 1978 s 211 ff

19Ibid, s 214

20Moody, Mildred T., Bibliotherapy for Chronic Illness, 1978 s 277
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om samma sak som Russel och Shrodes. Hon betonar ocks� vikten av kommunikationen

mellan sjukhusbibliotekarie och patienter. Moody menar att n�r man ska v�lja ut b�cker

till t ex gamla m�nniskor, �r det viktig att man genom samtal kan f� en bakgrund till

personen f�r att kunna v�lja b�cker med inneh�ll som refererar till honom. Det kan vara

b�cker som handlar om f�delseorten, en barndomshj�lte, en sport eller n�got annat som

patienten har gjort tidigare i sitt liv. Moody menar att detta, f�r de flesta sjuka gamla

m�nniskor, blir meningsfull l�sning. Hon skriver att det inneb�r att patienten kan k�nna

gl�dje �ver att inse att man fortfarande �r den person man var n�r man var yngre och

friskare. Det inger hopp om livet, menar hon.

Jag st�ller mig fr�gan om inte detta �r lika viktigt f�r alla patienter, ung

som gammal. Att f� l�sa om n�gon eller n�got man k�nner igen eller tycker mycket om

kan generera positivt t�nkande som sedan p�verkar tillvaron. Min egen erfarenhet av

bokvagnsronder s�ger mig att alla fr�gar efter litteratur eller tidskrifter i de �mnen man

�r intresserad av, och detta ser jag som en sj�lvklarhet. Ingen v�ljer v�l att l�sa om

hundar om man inte �r intresserad av det? N�r det g�ller �ldre patienter kan jag se andra

anledningar till att prioritera viss litteratur vid utl�n och bokdepositioner. D� handlar det

mer om dementa m�nniskor som i vissa fall blir hj�lpta att minnas med hj�lp av

litteratur om hembygden, livet f�rr osv. Dock kan jag bara h�lla med n�r det g�ller

vikten av kommunikation mellan sjukhusbibliotekarie och patient. F�r att kunna l�na ut

material f�r st�rsta m�jliga utbyte, �r det viktigt att kommunicera f�r att f� veta vad

patienten faktiskt �r intresserad av. Det �r inte ovanligt att en patient som f�rst inte alls

har velat ha n�got, �r den som l�nar mest p� hela salen. Det handlar ofta om att m�nga

inte vet vilken bredd som faktiskt finns p� bokvagnen. Mer om detta i avsnitt 7,

Diskussion med analys och slutsatser.

Barbro Schmidt arbetade som sjukhusbibliotekarie i Lund p� 1940-talet

och �r inne p� delvis samma sak som Moody.21 Schmidt menar att l�sning under

sjukhusvistelsen inte bara �r till f�r att patienten inte ska ha tr�kigt. I en artikel fr�n

1948 skriver hon att l�sning av v�l vald litteratur kan stimulera den deprimerade och

lugna den �veraktive. Hon menar att l�sning st�ndigt v�cker nya intressen och skingrar

patientens tankar p� sin sjukdom. L�sning som distraktion talar m�nga av patienterna

och personalen om i intervjuunders�kningen jag gjort f�r denna uppsats. Mer om detta i

avsnitt 6, Resultatsbeskrivning, och 7, Diskussion med analys och slutsatser. Schmidt

skriver vidare att en bok inte bara ger avkoppling, tr�st och uppmuntran f�r en stund,

utan ocks� kan medverka positivt till ett tillfrisknande genom att ge en mental balans

och f�rh�jd livsgl�dje.

                                                  
21Schmidt, Barbro Reading Therapy in the Service of the Sick, 1978,  s 338
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2.6 Aktivitet och engagemang viktigt f�r alla

De flesta m�nniskor har behov av omv�xling i det dagliga livet, f�r att inte ha

l�ngtr�kigt, men det beh�vs ocks� struktur f�r att tillvaron inte ska bli alltf�r splittrad.

Omv�xling inneb�r f�r m�nga att kunna g�ra saker som tillfredsst�ller b�de fysiska och

psykiska behov. N�gon kopplar av med en bok, en annan med att se en bra film, en

tredje med att dra p� sig tr�ningsskorna f�r att springa en runda. De som �r friska och

aktiva utvecklar en rytm i det dagliga livet som passar ihop med arbete, familj och

intressen. F�r de som �r sjuka och ligger p� sjukhus bryts snart dagliga rutiner och

m�nster upp. Man �r bunden till v�rdavdelningens rutiner n�r det g�ller v�ckning,

mattider och eventuella aktiviteter. Eivor Jansson och Sigrid Timdahl Ringblom skriver

i boken Att v�rda sjuka22 att det inte alls �r ovanligt att en sjukhusvistelse g�r patienten

passiv, eftersom man f�r s�ngen b�ddad, maten serverad, rena kl�der vid behov osv. N�r

alla sm� vardagliga sysslor g�rs av andra, f�r man som patient mycket tid �ver f�r vila

och v�ntan.

Jansson och Timdahl Ringblom menar att det inte alltid �r s� l�tt att hitta

p� n�got att g�ra i den fr�mmande sjukhusmilj�n. De betonar att det �r �nnu sv�rare f�r

de s�ngbundna patienterna eftersom v�rlden krymper om man inte p� egen hand kan ta

sig n�gonstans. M�jligheterna till kontakter och omv�xling i tillvaron minskar. Vilka

psykiska och psykosociala f�ljder som inaktivitet ger �r inte s� l�tt att p�visa, men

bristen p� varierande sinnesintryck ger en begr�nsad uppfattning om omv�rlden, vilket

p�verkar tankar och k�nslor. F�rfattarna menar att patienten mer intresserar sig f�r sig

sj�lv, f�r v�rdpersonalen och de dagliga rutinerna p� avdelningen, ist�llet f�r v�rlden

utanf�r sjukhuset. N�gon aktivitet f�r patienten kan bryta denna p�tvingade passivitet.

En aktivitet kan vara vad som helst som engagerar muskler, sinnen och

tankeverksamhet. Det kan vara allt fr�n att st�da s�ngbordet till att duka bordet innan

middagen. Att t ex l�sa en bok eller l�sa ett korsord, kr�ver f�rvisso inte s� mycket

fysisk anstr�ngning menar f�rfattarna, men kan hj�lpa till att vidga vyerna, v�cka minne

till liv och skingra tankarna. De ber�ttar, med anledning av detta resonemang, en

anekdot fr�n ett sjukhus d�r en arbetsterapeut blev kallad till en avdelning f�r att

aktivera en kvinna. Enligt personalen p� avdelningen var denna kvinna "hoppl�st

passiv" och hon l�mnade n�stan aldrig rummet. Vid kvinnans s�ng fann

arbetsterapeuten h�gar med b�cker och n�r hon fr�gade kvinnan hur hon hade det, fick

hon till svar: "Tack, utm�rkt bra. Nu �ntligen har jag tid att l�sa alla dessa b�cker, som

bara f�tt ligga och v�nta."23

                                                  
22Jansson, Eivor och Timdahl Ringblom, Sigrid, Att v�rda sjuka Stockholm 1991 s 71-78

23Jansson, Eivor och Timdahl Ringblom, Sigrid (1991) s 78
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Att patienter p� sjukhus l�tt blir passiva konstaterar �ven Dag Album, i sin

bok Patientkultur p� sjukhus24:

F�r �vrigt �r det inte mycket som h�nder. Sjukhusmilj�n skapar ingen

st�rre aktivitet. Tiden �r tom eller inneh�llsl�s i den bem�rkelsen att

patienterna m�ste fylla den sj�lva, antingen ensamma eller tillsammans

med varandra ... Patienterna f�r s�llan n�gon avledning som hj�lper dem

gl�mma att de befinner sig p� ett sjukhus tillsammans med andra

patienter.25

Albums bok handlar om f�rh�llandet mellan patienter p� sjukhus. Patienterna tillbringar

mycket tid tillsammans, men de k�nner s�llan varandra sedan tidigare. �nd� lever de

n�ra varandra p� sjukhuset och har m�nga gemensamma upplevelser. Album kallar dem

f�r "n�ra fr�mmande".26 Han talar i sin bok bl.a. om att det �r mycket tid som g�r �t att

bara v�nta. Tiden d� man aktivt v�rdas eller behandlas �r kort i j�mf�relse med de

timmar ett dygn inneh�ller. Patienterna hj�lper varandra att f� tiden att g� genom att

prata, bes�ken p� eftermiddagar och kv�llar �r trevliga avbrott, men �nd� �r det m�nga

timmar kvar av den vakna tiden. Album n�mner inte n�gra alternativ till samtal med

medpatienterna som tidsf�rdriv, utan han konstaterar bara att det �r mycket tid som bara

ska g�, n�r man �r inlagd p� sjukhus.

SCB g�r �rligen en unders�kning om levnadsf�rh�llanden, kallad ULF.27

I denna unders�kning kan man bl.a. studera �verlevnad och h�lsa i grupper av

m�nniskor med olika niv�er av kulturkonsumtion. Intervjuer som gjordes 1982-83 och

som 1991 f�ljdes upp med 40 procent av de intervjuade, visar att de som i h�g grad

konsumerar kultur, lever l�ngre �n de som konsumerar kultur i l�gre grad. Kulturaktiva

�kar allts� chansen till ett friskare och l�ngre liv! Vad kan detta bero p�? Ja, det �r k�nt

att hj�rnbarken stimuleras av kulturkonsumtion och det kan vara s� att upplevelserna av

kultur p� olika v�gar inverkar p� motst�ndskraften mot infektioner, cancer och

autoimmuna sjukdomar, t.ex. reumatisk ledsjukdom. Detta kan ocks� minska risken f�r

depression genom att p�verka den s.k. HPA-axeln som best�r av en del av hj�rnan,

hj�rnbihanget och binjurarna. Den emotionella stressen minskar vid kulturella

aktiviteter och kan bidra till �kad probleml�sningsf�rm�ga och en mer positiv

                                                  
24Album, Dag Patientkultur p� sjukhus, Lund 1997

25Ibid s 32-33

26Ibid s 27 ff

27Johansson, Sven-Erik, Bygren Lars Olov Kultur befr�mjar h�lsan V�lf�rdsBulletinen Nr 6 1997 s 7ff
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upplevelse av sig sj�lv och omgivningen.28 Neurolog Jan Ekstedt s�ger att det inte finns

n�gra vetenskapliga bel�gg f�r att l�sning, eller n�gon annan intellektuell aktivitet, p�

n�got s�tt p�verkar m�nniskan till det b�ttre.29  Han tror inte att l�sning kan ha n�gon

organisk inverkan p� patienten, allts� man tillfrisknar inte enbart p� grund av att man

l�ser. D�remot menar han att det h�jer livskvaliteten och stimulerar intellektet att l�sa.

Han s�ger att all form av litteratur, sk�nlitteratur, reseskildringar, biografier osv., har

den f�rdelen att man som l�sare l�ser i sin egen takt. Man kan stanna upp och fundera

p� det man l�st och man kan g� tillbaka i texten. Denna f�rdel har inte t ex tv och radio,

d�r man st�ndigt stoppas med information. Att l�sa och reflektera �ver det l�sta

stimulerar intellektet och fantasin, menar Jan Ekstedt. De m�nniskor som aldrig l�ser

ens en tidning, utan skaffar all information via radio och tv, �r intellektuellt utarmade,

anser han. Ekstedt s�ger att man inte vet vad som faktiskt h�nder i hj�rnan n�r man t ex

l�ser eller lyssnar p� musik och hur det is�fall skulle kunna p�verka m�nniskan. Dock

s�ger han att alla njutningsfulla aktiviteter g�r att kroppen bildar endorfin och att man

m�r bra av det. Om det sen handlar om att jogga eller l�sa, spelar ingen roll. Endorfinet

g�r att vi k�nner oss vid b�ttre mod och m�r psykiskt b�ttre.

Sedan h�sten 1993 �r sk�nlitteratur inlagt p� schemat under f�rsta

terminen p� l�karutbildningen vid Ume� universitet.30 Detta moment �r ett inslag i

�mnet till�mpad medicin som inneb�r att st�rka och utveckla de enskilda studenternas

f�rm�ga att oms�tta sina medicinska kunskaper i m�tet med m�nniskor. Ett av syftena

med �mnet �r att utveckla studenternas f�rm�ga till eftertanke, reflexion och empatiska

f�rm�ga. "Att vara patient" �r mottot under f�rsta terminen i utbildningen och l�rarna

tyckte att man kunde ta hj�lp av sk�nlitter�ra f�rfattare f�r att l�ttare f�rmedla vilket

f�rh�llningss�tt en l�kare b�r ha gentemot en hj�lps�kande m�nniska. De menar att god

litteratur bl. a ger tr�ffs�kra m�nniskoportr�tt och beskriver vardagslivets problem och

gl�dje�mnen. L�rarna hade tidigare erfarenheter av att studenter bildat bokcirklar f�r att

f� ett humanistiskt perspektiv p� de problem man som l�kare kan st�ta p�.

Unders�kningar har visat att l�karstuderande i b�rjan av utbildningen har st�rre

empatisk f�rm�ga �n i slutet.31 L�rarna menar att det �r viktigt att v�rna om att l�karna

�r goda m�nniskok�nnare och de menar att sk�nlitteraturen �r en v�g att g� f�r att tr�na

studenterna i empatisk f�rm�ga. F�r mig verkar detta vara ett utm�rkt s�tt att i

                                                  
28Ibid s 7

29Telefonintervju med neurolog Jan Ekstedt, Ume�, 990226

30Johansson, Eva och Hamberg, Katarina "Sk�nlitteratur p� schemat i l�karutbildningen" L�kartidningen 95:3

(1998) s 197-199

31Ibid s 199



17

f�rl�ngningen f� de blivande l�karna mer f�rtrogna med sjukhusbiblioteket och vad det

kan erbjuda och g�ra f�r patienterna.
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3. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

3.1 Syfte

�r 1976 publicerades en statlig rapport om sjukhusbibliotek. Syftet med denna var att

kartl�gga arbetstids�tg�ng och arbetsf�rdelning vid sjukhusbiblioteken. Den skulle

ocks� behandla fr�gor som verksamhetens omfattning, spridning och organisation.

Arbetsgruppen bakom rapporten genomf�rde en enk�tunders�kning och senare �ven

arbetsplatsunders�kning p� ett antal sjukhusbibliotek i landet. Unders�kningarna

resulterade i f�rslag till allm�nna riktlinjer f�r verksamheten vid och organisationen av

de allm�nna sjukhusbiblioteken. Sedan dess har det inte gjorts n�gon utredning specifikt

om sjukhusbibliotek, dess verksamhet och syfte. Kulturr�det kom visserligen 1983 ut

med tre rapporter om kultur i v�rden, d�r biblioteket �r en del, men det har allts� inte

skrivits n�got direkt om sjukhusbibliotek sedan 1976. Genom sjukhusbiblioteket p�

MAS sker just nu en kartl�ggning av verksamheten vid fr�mst de allm�nna

sjukhusbiblioteken i Sverige, men det �r allts� ingenting som idag finns att tillg�. Mina

efterforskningar har inte funnit att man tidigare gjort n�gon unders�kning om l�sning

bland patienter inlagda p� sjukhus i Sverige, ej heller vad l�sningen betyder i den

milj�n. Av denna anledning har jag valt att l�ta denna uppsats handla om just det.   

Syftet med denna uppsats �r allts� att ta reda p� vilken betydelse l�sning

och bibliotek har f�r patienter under sjukhustiden, samt hur man kan utveckla

samarbetet mellan bibliotek och v�rdpersonal.

3.2 Problemformulering

Utg�ngspunkten i problemformuleringen best�r av en huvudfr�ga;

Vilken roll spelar l�sning f�r patienten under v�rdtiden p� sjukhus?

Genom att utg� fr�n denna huvudfr�ga i intervjuguiden, har jag f�rs�kt ringa in

patienters l�sning under sjukhusvistelsen och vad de sj�lva och personalen tror att

bokvagnen spelar f�r roll. Utifr�n svaren p� dessa fr�gor har jag sedan kunnat g� vidare

med att titta p� hur sjukhusbibliotek och v�rdavdelningar skulle kunna samarbeta.
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4. LITTERATURGENOMG�NG

4.1 Litteratur om sjukhusbibliotek och dess verksamhet

Som jag tidigare n�mnt har, enligt min vetskap, inga svenska unders�kningar om

l�sningens betydelse f�r patienter tidigare gjorts. Det finns rapporter och utredningar

som behandlar sjukhusbibliotek och artiklar har skrivits i och med de m�nga

nedl�ggningar och hot om s�dana som �r, och har varit, aktuella under 1990-talet.

Nedan refererar jag till n�got av det som finns skrivet om sjukhusbibliotek i Sverige.

Det material jag har tagit med har givits ut fr�n 1976 och fram�t. Tidigare material finns

att tillg�, men jag har valt att inte ta med det i denna uppsats.

Rapporten Sjukhusbibliotek kom 1976.32 Arbetsgruppen bakom rapporten

bestod av f�retr�dare fr�n bl.a. Statens kulturr�d, Landstingsf�rbundet och Svenska

Kommunf�rbundet. I arbetsgruppen deltog �ven bibliotekarier och en bibliotekskonsult

som experter. Syftet med denna unders�kning var att kartl�gga arbetstids�tg�ng och

arbetsf�rdelning vid sjukhusbiblioteken. Gruppen skulle ocks� behandla fr�gor som

verksamhetens omfattning, spridning och organisation. Man skulle s�rskilt rikta

uppm�rksamhet mot de stora standardskillnader i biblioteksservice som f�rekom vid

olika sjukv�rdsinr�ttningar. F�rutom en omfattande enk�tunders�kning gjorde

arbetsgruppen en tre veckor l�ng arbetsunders�kning p� biblioteken vid �tta sjukhus.

Rapporten ger f�rslag till allm�nna riktlinjer f�r verksamheten vid och organisationen

av de allm�nna sjukhusbiblioteken. Bland rent konkreta f�rslag p� bl.a. antal media per

v�rdplats, �rlig nyf�rskaffning och tekniska hj�lpmedel, uttrycker arbetsgruppen �ven

mer handfasta �sikter och f�rslag. Som exempel kan n�mnas att "Arbetsgruppen anser

bes�k med bokvagn p� v�rdavdelningar vara en absolut n�dv�ndighet i

sjukhusbibliotekets service gentemot s�ngliggande patienter" och att bokvagnsronden �r

"den �verl�gset fr�msta serviceformen vad g�ller m�jligheten till kontakt mellan

bibliotekspersonal och patienter".33 Man f�resl�r att man ska efterstr�va att bes�ka

avdelningarna med bokvagn tv� g�nger i veckan. I rapportens inledning konstateras att

de allm�nna sjukhusbiblioteken har en viktig uppgift i det totala v�rdarbetet.

Arbetsgruppen menar att biblioteket, genom att erbjuda patienterna meningsfull

syssels�ttning och f�rstr�else, medverkar till att anpassningen till sjukhusmilj�n blir

l�ttare men �ven att v�rdsituationen underl�ttas. De menar ocks� att biblioteket kan

uppr�tth�lla patienternas intresse f�r omv�rlden och d�rigenom ocks� underl�tta

�teranpassningen till den normala milj�n. Det betonas att biblioteket �r viktigt p�

l�ngv�rdskliniker och psykiatriska kliniker d�r v�rdtiderna oftast �r l�nga. Behovet av

                                                  
32Sjukhusbibliotek, 1976

33Ibid s 46
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meningsfull syssels�ttning �r stor p� s�dana kliniker, heter det i rapporten, och

biblioteket kan genom sin verksamhet mildra patienternas k�nsla av isolering.

Lena Sewall, sjukhusbibliotekarie och medverkande i arbetsgruppen som

stod bakom Sjukhusbibliotek, kom 1976 med den andra upplagan av sin bok Bibliotek

p� sjukhus.34 Denna bok beskriver de allm�nna sjukhusbiblioteken och dess

verksamhet. Boken tar bl.a. upp m�ls�ttningar med biblioteket, vikten av att s�tta sig in i

patientens situation, men ocks� rent praktiska saker som hur man f�rebygger

smittspridning via b�cker och annat biblioteksmaterial och hur man b�st utnyttjar

lokalerna d�r biblioteket finns. Lena Sewall �r allts� sj�lv sjukhusbibliotekarie och det

m�rks p� inneh�llet i denna bok. Det finns m�nga konkreta tips,

bl.a. hur man kan g� tillv�ga under en bokvagnsrond, hur man marknadsf�r biblioteket

p� sjukhusavdelningarna och hur man b�st m�blerar bibliotekslokalerna f�r att kunna ta

emot bes�kare som t ex sitter i rullstol.

Kultur i v�rden �r samlingsnamnet p� tre rapporter som utgavs av

Kulturr�det under 1983-84.35 I den f�rsta; En exempelsamling ber�ttar v�rdanst�llda,

konstn�rer och andra om hur de praktiskt arbetar med kultur i v�rden. I den andra; Id�er

och synpunkter, f�r politiker, l�kare och kulturarbetare i artiklar komma till tals och

utifr�n sina erfarenheter ge sin syn p� kultur i v�rden. Den tredje, Utg�ngspunkter,

organisation, resurser, �r Kulturr�dets f�rslag till kultur i v�rden. Sjukhusbibliotek

beskrivs och talas om i alla delar. I tredje delen talar man om att bokvagnsronden �r

sjukhusbibliotekariens huvudsakliga arbetsomr�de och att det kommer att vara s� �ven i

framtiden. Kulturr�det menar dock att det vore �nskv�rt om bibliotekarierna i st�rre

utstr�ckning samarbetade med v�rdpersonalen och d� i form av information,

kontaktarbete, handledning och r�dgivning av personalen. Man menar ocks� att

bibliotekarien b�r deltaga i bl.a. avdelningsm�ten och anh�rigtr�ffar f�r att p� s� s�tt

stimulera v�rdpersonalen att ta egna initiativ gentemot patienterna och att sj�lva

anv�nda biblioteket. Kulturr�det uttalar ocks� en �nskan om att v�rdpersonalens

h�gl�sning f�r patienterna inte bara ska str�cka sig till dagstidningar, utan ocks� g�lla

b�cker. Det betonas att sjukhusbiblioteken har en central plats i kulturverksamheterna i

v�rden och att en fungerande biblioteksverksamhet �r en f�ruts�ttning f�r att man ska

kunna n� en tillfredsst�llande kulturniv� inom sjukv�rden. I rapporten konstateras att

biblioteket �r den enda resurs inom h�lso- och sjukv�rden d�r kulturfr�gorna s�tts i

centrum och att det d�rf�r utg�r grundstenarna i en organisation f�r kultur i v�rden.

                                                  
34Sewall, Lena, 1976

35Undertitlarna p� dessa tre �r; En exempelsamling Rapport fr�n Kulturr�det 1983:5, Id�er och synpunkter

Rapport fr�n Kulturr�det 1983:6 och Utg�ngspunkter, organisation, resurser Rapport fr�n Kulturr�det 1983:7
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4.2 Litteratur om l�sningens p�verkan

Det finns inte mycket skrivet i Sverige om l�sningens p�verkan. Jag har i avsnitt 2.4.1

"Vad biblioterapi kan g�ra f�r patienten", redogjort f�r vad som finns skrivet i bl.a.

USA om denna terapiform.

Det kom under 1998 en uppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap

vid H�gskolan i Bor�s som heter Bok �r b�sta v�n. Uppsatsen �r skriven av �sa

Wallstr�m och Helena �str�m36. Wallstr�m och �str�ms uppsats bygger p� intervjuer

gjorda p� en f�ngv�rdsanstalt och ett h�kte. Syftet med uppsatsen var att empiriskt

unders�ka de intagnas behov och anv�ndning av bibliotek, och i f�rl�ngningen �ven

l�sning, inom kriminalv�rden. F�rfattarna st�llde bl.a. tv� p�st�enden till v�rdare p�

b�de h�ktet och f�ngv�rdsanstalten om de tror att bibliotek och l�sning kan ha en

rehabiliterande effekt och om l�sning kan ha en lugnande effekt. Av resultatet p� den

f�rsta fr�gan kan man utl�sa att 41 % av de tillfr�gade v�rdarna inst�mde helt, medan

19 % inst�mde delvis. Bara 3 % inst�mde inte alls. P� det andra p�st�endet, om l�sning

kan ha en lugnande effekt, inst�mde 35 % helt, 25 % delvis och 3 % inte alls. En chef p�

f�ngv�rdsanstalten menade att m�nga av de intagna lever i trasiga liv och f�rh�llanden

och l�sningen skulle kunna fungera som en plattform f�r diskussioner om meningen

med livet. Diskussionerna skulle, enligt den intervjuade chefen, inneb�ra att man direkt

talar om litteraturen och indirekt om sig sj�lv. Tv� andra fr�n personalen menade att

l�sningen kunde ge nya impulser och intresseomr�den och d�rmed kanske hj�lpa den

intagne att ifr�gas�tta sin kriminella livsf�ring. Bibliotekarien p� anstalten tyckte

d�remot det var sv�rt att visa p� om l�sning hade n�gon rehabiliterade effekt p� de

intagna. Hon menade att det kr�vs oerh�rt mycket f�r att f� en kriminell att �ndra

livsstil, men sa samtidigt att det aldrig skadar att l�sa eftersom man alltid l�r sig n�got.

I en intervju med en intagen p� anstalten sade den intervjuade att l�sning var en viktig

syssels�ttning som gav stimulans �t sj�len och att l�sningen gjorde att man blev lugnare.

Den intagne menade att det var mindre jobbigt f�r personalen n�r de intagna var lugnare

och mer stimulerade. Den intagne trodde att det var bibliotekets f�rtj�nst att den

avdelning han satt p� var s� lugn.

                                                  
36Wallstr�m, �sa och �str�m Helena, Bok �r b�sta v�n En unders�kning om betydelsen av bibliotek inom

kriminalv�rden utifr�n kriminalv�rdsanstalten Hall och h�ktet Stockholm Kronoberg Bor�s 1998



22

5. METODBESKRIVNING

5.1 Metodval

Metoden f�r denna uppsats �r kvalitativ eftersom min avsikt har varit att beskriva en

upplevelse. Det borde vara sv�rt att beskriva det p� annat s�tt �n genom intervjuer, �ven

om m�nga av fr�gorna i intervjuguiden skulle kunna ha �versatts till en enk�t. Jag �r

dock �vertygad om att k�nslor och upplevelser inte �r lika l�tta att formulera i skrift

som i tal. Intervjuformen har ocks� den f�rdelen att b�de jag som intervjuare och den

som intervjuas, har m�jlighet att f�rtydliga ord eller ge f�rklaringar. Denna m�jlighet �r

starkt begr�nsad med en enk�t. Den kvalitativa metoden har ocks� en styrka i att den

visar p� totalsituationen. Jag f�r en helhetsbild av vilken roll l�sning har f�r patienter p�

sjukhus och vilken roll bokvagnen spelar f�r dem.

Det enda alternativet till mitt metodval, som jag ser det, hade varit att

kombinera de b�da metoderna kvalitativ och kvantitativ. Det hade varit m�jligt att b�rja

med ett st�rre antal enk�ter f�r att sedan sn�va in p� vissa fr�gor genom intervjuer. En

helt kvantitativ unders�kning anser jag dock helt uteslutet f�r denna typ av

unders�kning.

N�got f�rstudium av sjukhusbiblioteket med dess milj� och arbetsvillkor

beh�vde jag aldrig g�ra, d� jag arbetat som vikarie d�r. Jag k�nde till rutinerna kring

bokvagnsronder, hade sj�lv f�tt st�ta p� de problem man kan m�ta p� en rond, men

ocks� v�ckt ett intresse som banade v�g f�r en magisteruppsats.

5.2 Intervjuunders�kningen

Intervjuunders�kningen har genomf�rts vid tre olika avdelningar vid MAS. Alla tre

avdelningar har det gemensamt att m�nga av patienterna �r s� kallade "l�ngliggare" eller

ocks� �terkommer de ofta till avdelningarna f�r behandling. Att jag har valt just dessa

avdelningar beror p� att det f�rmodligen �r l�ttare att f� reda p� om l�sning verkligen

har n�gon betydelse bland patienter som �r inlagda en l�ngre tid, �n de som bara �r

inlagda n�gra dagar. �ven om man ibland �r sv�rare sjuk �n de som ligger inne kortare

tid, har man ocks� mera tid till exempelvis l�sning. D�rigenom kan man

f�rhoppningsvis ocks� bilda sig en uppfattning om huruvida l�sning har n�gon

betydelse f�r v�rdupplevelsen.

Tv� sjuksk�terskor och tv� inneliggande patienter vid en v�rdavdelning p�

MAS var f�rem�l f�r pilotintervjuer som f�regick de intervjuer som h�r redovisas.

Fr�gorna i guiderna f�r�ndrades n�got lite inf�r de redovisade intervjuerna.

Jag har genomf�rt 15 intervjuer f�rdelat p� de tre avdelningarna. De som

har intervjuats �r personal och inneliggande patienter vid avdelningarna. Personalen

arbetar som l�kare, sjuksk�terska, kurator eller sjukgymnast. Totalt har jag intervjuat
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nio personer ur personalen och sex patienter. Av de nio ur personalen var �tta kvinnor

och en man, medan det bland patienterna var j�mnt f�rdelat med tre kvinnor och tre

m�n.

Intervjuerna varierade i l�ngd fr�n 15 till 45 minuter. Patienterna, som var

inneliggande vid tillf�llet, tr�ffade jag p� avdelningarna. De flesta ur personalen talade

jag oftast med i dagrummen p� avdelningarna, n�gra talade jag med p� l�karrummen.

Jag valde att f�rl�gga intervjuerna p� respektive avdelning av olika sk�l. F�r

patientintervjuerna var det ett sj�lvklart val, eftersom m�nga av de som ligger inne �r

s�ngbundna och inte har m�jlighet att sj�lva ta sig n�gon annanstans. N�r det g�ller

personalen, tyckte jag att det var mest naturligt och praktiskt att tr�ffas p� deras

arbetsplats. Bandspelare anv�ndes vid samtliga intervjuer. F�r att kunna genomf�ra

intervjuerna fick jag s�ka tillst�nd hos respektive avdelningsf�rest�ndare, som

godk�nde b�de personal- och patientintervjuer. F�rest�ndaren p� en av avdelningarna

kr�vde skriftligt tillst�nd fr�n verksamhetschefen f�r att kunna godk�nna

patientintervjuerna.

I resultatsredovisningen har jag valt att varken namnge eller n�mna

avdelningstillh�righet p� personal och patienter. Eftersom min avsikt inte har varit att se

p� eventuella skillnader avdelningarna emellan, finns det ingen anledning att r�ja

avdelningstillh�righet. Jag ser inte heller att det finns n�gon anledning att namnge

n�gon av de intervjuade, inte ens med fingerade namn. Jag anv�nder endast kriterierna

kvinnlig respektive manlig patient samt kvinnlig respektive manlig personal och till

vilken personalkategori de h�r.

Jag har gjort en telefonintervju med neurolog Jan Ekstedt i Ume�, f�r att f�

synpunkter p� om och hur l�sning kan p�verka hj�rnan. Jag har �ven intervjuat

sjukhusbibliotekarie Pia Bodinger i Karlstad som f�r n�gra �r sedan startade en

f�rel�sningsserie om l�kande l�sning. Redovisningen av dessa b�da intervjuer i sin

helhet finns sist i avsnitt 6, "Resultatsbeskrivning".

5.3 Urval

Jag valde tre avdelningar p� MAS som har m�nga l�ngliggare. Detta visste jag dels efter

att sj�lv ha g�tt bokvagnsronder, dels efter f�rfr�gan hos bibliotekarier vid

sjukhusbiblioteket. Ansvarig p� varje avdelning valde sj�lv sedan ut den personal jag

fick tala med. P� samma s�tt fick ansvariga v�lja ut de tv� patienter p� varje avdelning

som jag bes�kte, allt efter patienternas ork och intresse att delta. Jag hade inga krav p�

att informanterna, varken personal eller patienter, skulle vara vana l�sare, eller

biblioteksbes�kare. Mina �nskem�l inf�r personalintervjuerna var att f� tala med

representanter fr�n de olika yrkesgrupperna som tidigare n�mnts. Jag ville ocks� att

dessa informanter skulle ha tid till samtal, eftersom jag inte ville vara ett st�rande
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moment i deras arbete som kanske skulle kunna inverka negativt p� intervjuerna. Jag

st�llde inga krav p� k�ns- eller �ldersf�rdelning, eftersom jag ville ha en totalbild av

vad l�sning betyder f�r patienter p� sjukhus, oavsett k�ns- och �lderstillh�righet. Av

samma sk�l valde jag att inte heller g�ra j�mf�relser mellan de olika avdelningarna.

5.3.1 De medverkande avdelningarna

De tre avdelningarna jag varit p� �r Onkologen, Plastik-�ron-Hud V�rdenheten, kallad

P�H, och Reumatologen. Samtliga finns p� MAS. Beskrivningarna av avdelningarna �r

delvis h�mtade fr�n personalen p� respektive avdelningar. Jag har ocks� g�tt bredvid

den ordinarie bibliotekarien p� bokvagnsronder f�r att f�rs�ka observera avdelningarna

och processen kring bokvagnen med "nya �gon". Alla tre avdelningar �r

vuxenavdelningar.

Onkologen �r en avdelning med cancerpatienter i spridda �ldrar. Det finns tv�

v�rdavdelningar f�r onkologipatienter, avdelning 1 och 2, och p� 1: an d�r jag varit,

finns de s� kallade l�ngliggarna. Avdelningen bedriver palliativ v�rd, dvs. v�rd i livets

slutskede. De patienter som l�mnar avdelningen avlider eller blir inlagda p� hospis, som

�r sista anhalten i livet f�r m�nga cancerpatienter. Patienterna p� den h�r avdelningen

m�r oftast d�ligt, de �r tr�tta och orkar inte alltid l�sa s� mycket. Tidskrifter l�nas dock

ut mycket h�r. Det finns en bokdeposition i dagrummet och �ven b�cker som inte tillh�r

biblioteket. Bokdepositionen, p� denna och �vriga avdelningar, kommer fr�n

sjukhusbiblioteket och byts ut ungef�r en g�ng i m�naden. P� avdelningen finns b�de

enskilda rum och treb�ddsrum. Det finns tv p� s� gott som alla rum och �ven i

dagrummet, d�r det ocks� finns en video.

P� hudavdelningen, som �r en av de tre avdelningarna p� P�H, behandlas patienter med

framf�rallt bens�r, men ocks� sv�ra hudsjukdomar som till exempel psoriasis och andra

hudsjukdomar. Det �r en liten avdelning, det finns bara fem platser. Det �r mest �ldre

patienter, eftersom bens�r mest drabbar de �ldre �ldersgrupperna, men det finns �ven

yngre patienter. P�H ligger i nya, moderna lokaler. Eftersom tre avdelningar delar p�

utrymmena, �r det sv�rt att s�ga var den ena slutar och den andra b�rjar. Gr�nserna �r

flytande och man l�nar rum av varandra. Det finns treb�ddsrum och enkelrum. Tv finns

i de flesta treb�ddsrummen och i alla enkelrum. Tv finns �ven i de tre dagrummen. En

gemensam bokhylla med bokdeposition och privata b�cker st�r mellan avdelningarna.

Denna avdelning brukar ge m�nga utl�n eftersom flera av patienterna kan ligga inne

mycket l�nge.
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Reumatologen ligger i gamla, men upprustade lokaler. P� denna avdelning v�rdas

m�nniskor med ledg�ngsbesv�r, m�nga �r kroniskt sjuka. De flesta patienter �r �ldre,

men det finns �ven medel�lders och yngre. M�nga �r l�ngliggare och en del patienter

�terkommer st�ndigt till avdelningen. Trots att sjukdomen ibland hindrar patienterna att

kunna h�lla i och v�nda blad i en bok, l�nas �nd� vanliga b�cker mest. En del av

patienterna vet redan om att tal- och kassettb�cker finns som alternativ och �r vana vid

s�dan slags l�sning, medan andra f�r h�ra talas om dem f�r f�rsta g�ngen n�r

bibliotekarien kommer. F�r de som beh�ver, finns bokst�d p� avdelningen som en

avlastning om man inte orkar h�lla i boken. Det finns sexb�ddsrum, treb�ddsrum,

tv�b�ddsrum och enkelrum p� avdelningen. I de st�rre salarna med sex b�ddar finns

ingen tv, men det finns i de �vriga rummen. I dagrummet finns en tv och video, radio,

bokdeposition, privata b�cker och veckotidningar, spel och pussel.

5.4 Fr�geguiderna

Fr�geguiden kan delas in i tre delar eller fr�geomr�den: K�nnedom om bokvagnen och

bokdepositionen, L�sning under v�rdtiden och Egen l�sning. De tre fr�geomr�dena

delar in resultatsbeskrivningen i tre delar f�r att l�ttare �verblicka svaren.

I den f�rsta gruppen ing�r fr�gor till b�da informantgrupperna om

k�nnedom om bokvagn och bokdeposition p� avdelningen. Personalen f�r fr�gor om de

har informerat patienterna om dessa m�jligheter till bokl�n. Patienterna f�r fr�gor om de

blivit informerade om dessa m�jligheter. Fr�gorna �r enkla att besvara och tj�nar som

inledande fr�gor. Det �r ocks� relevant f�r den fortsatta intervjun att veta om

informanten k�nner till det som intervjun kommer att handla om.

Den andra delen inneh�ller fr�gor om patienternas l�sning av b�cker eller

andra media, om personalen noterat att patienterna hade n�got l�sbart med sig n�r de

lades in och om personalen f�resl�r patienterna l�sning i n�gon form. Jag fr�gar ocks�

vad man tycker om att bokvagnen kommer till avdelningen, om man m�rker n�gon

skillnad p� hur man k�nner sig om man l�ser eller ej, respektive om personalen m�rker

n�gon skillnad p� de som l�ser eller ej och personalen f�r fr�gan om vad f�rkortade

v�rdtider p� sjukhus inneb�r f�r patienternas l�sning.

Den tredje delen inneh�ller fr�gor om den egna l�sningen. Personalen f�r

fr�gor om de sj�lva l�ser och om de utnyttjar sjukhusbiblioteket och/eller bokvagnen.

Patienterna f�r fr�gan vad de g�r den tid p� dagen som inte �gnas �t v�rd. B�de personal

och patienter f�r fr�gan "Vad betyder l�sning f�r dig?"

I resultatsbeskrivningen av fr�geguidens andra del �r texten indelad med

styckerubriker efter vad som beskrivs. Detta har gjorts i f�rhoppning att underl�tta

l�sningen.
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6. RESULTATSBESKRIVNING

6.1 K�nnedom om bokvagnen och bokdepositionen

All personal k�nner till att bibliotekarien bes�ker avdelningarna med bokvagnen, men

alla vet dock inte vilka dagar och tider som bokvagnen kommer. Personalen k�nner

ocks� till att bokdepositionen finns och att alla kan l�na fr�n den. Att man k�nner till

bokvagnsronderna beror p� att man arbetat s� pass l�nge p� avdelningen att man har sett

bibliotekarien komma. Det �r inget som personalen f�r information om p� n�got s�tt,

man uppt�cker det sj�lv efter hand.

�ven alla patienter k�nner till att bokvagnen bes�ker avdelningarna. Det �r

inte alla som vid intervjutillf�llet har sett vagnen eller bibliotekarien, men det �r flera

patienter som s�ger att de vet att bokvagn brukar finnas p� sjukhus. En av patienterna

har sj�lv arbetat inom v�rden i m�nga �r och har dessutom legat inne i flera omg�ngar,

s� hon �r v�l f�rtrogen med bokvagnen. En annan patient har ocks� legat inne tidigare,

s� �ven hon k�nner till bokvagnen:

Ja, det �r inte f�rsta g�ngen som jag ligger p� sjukhus, men jag visste inte att det

fungerade h�r f�rr�n kvart i tolv idag, d� det stod en kvinna d�r ute och sa att bokvagnen

var h�r. '�h, s� lycklig jag blir' sa jag, 'f�r jag ska till r�ntgen om en kvart!' S� hade jag

lite �nskem�l ocks� fick jag det!

Av de intervjuade patienterna har h�lften verkligen haft kontakt med bibliotekarien.

N�gra av dem har f�tt hj�lp att s�ka litteratur som de �r intresserade av och de tycker att

bibliotekarien �r hj�lpsam och trevlig. De som inte har haft kontakt med bibliotekarien

har inte varit vakna eller tillr�ckligt pigga f�r att prata med henne d� hon varit p�

avdelningen. N�gra har inte varit inlagda p� avdelningen �ver huvudtaget n�r

bokvagnen varit p� bes�k. Alla patienter k�nner ocks� till att det finns en bokdeposition

p� avdelningarna och n�gra av patienterna har sj�lva varit och tittat bland b�ckerna och

hittat n�got att l�sa d�r.

 Inte n�gon av patienterna har f�tt information om bokvagnen eller

bokdepositionen genom personalen, utan har allts� uppt�ckt det eller ocks� har de vetat

om det sedan tidigare. En kvinnlig patient menar att personalen har s� mycket att g�ra

�nd�, s� de hinner nog inte med att ber�tta om bokvagnen. En sjuksk�terska, en kurator

och en sjukgymnast s�ger att de ibland informerar om m�jligheten att l�na b�cker fr�n

bokvagnen eller depositionen. Sjukgymnasten s�ger att hon informerat om bokvagnen

m�nga g�nger:
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Det �r ju viktigt i patientens rehabilitering och tillfrisknande att de aktiverar sig p� olika

s�tt och att de trivs lite b�ttre h�r p� avdelningen. ... Jag f�resl�r ofta att de ska l�na

b�cker, prova talb�cker och s�dant.

Flertalet av personalen tror att m�nga av patienterna k�nner till b�de bokvagnen och

bokdepositionen, men tror inte att alla vet det. Personalen s�ger att upplysning om

bokvagnen och bokdeposition inte �r n�got som ing�r i den information som ges till

patienterna vid inskrivningen. Eftersom bibliotekarien oftast g�r in p� varje sal och rum,

tror flera ur personalen att patienterna d�rigenom k�nner till att bokvagnen kommer. De

som �r sjukhusvana och som har legat inne l�ngre perioder k�nner till det, menar en ur

personalen. N�gra s�ger att b�cker och l�sning f�rst kommer p� tal n�r det �r n�gon som

sj�lv fr�gar efter det, n�r n�gon blir liggande l�nge eller om man tycker sig kunna se att

patienten beh�ver f�rstr�else. En av l�karna s�ger att hon utg�r fr�n att patienterna

k�nner till att bokvagnen kommer, eftersom den bes�ker avdelningen varje vecka. Hon

ser ofta att det ligger b�cker p� s�ngarna och hon ser ocks� ofta att patienterna sitter i

dagrummet och l�ser. Att man inte upplyser patienterna om bokvagn och bokdeposition

vid inskrivning, menar hon beror p� att det �r s� mycket information som ska fram:

Vi har s� begr�nsat med tid och det �r s� hemskt mycket som ska informeras.

Huvudintresset f�r patienten �r ju vad vi planerar att g�ra f�r utredningar, f�rest�ende

operationer. �r det en operation eller st�rre utredning s� �r de ofta v�ldigt oroliga. Det �r

ett begr�nsat informationsfl�de som g�r in, s� man m�ste koncentrera sig p� det

viktigaste. S�dant h�r h�nvisar jag nog mera till n�r ... patienterna har kommit in i milj�n.

B�de denna l�kare och ytterligare en, fr�gar sig om m�jligtvis sjuksk�terskorna

informerar patienterna om detta. Ingen av de intervjuade l�karna har informerat

patienterna om servicen och den ena s�ger att det f�rmodligen beror p� tidsbrist eller p�

att hon sj�lv inte vet om n�r vagnen bes�ker avdelningen. Hon tror att hon skulle ha

informerat om hon hade vetat mer om vilka dagar och tider som g�ller. Hon tror ocks�

att fler patienter skulle utnyttja bokvagnen om informationen var mer utbredd.

6.2 L�sning under v�rdtiden

6.2.1 Om patienterna l�ser under v�rdtiden

De flesta av personalen s�ger sig se att patienterna l�ser, och d� dagstidningar,

veckotidningar men �ven b�cker. En l�kare s�ger att hon brukar se att patienterna l�ser,

men eftersom m�nga p� hennes avdelning �r gamla och ser d�ligt, �r det vanligare att de

l�ser tidskrifter �n b�cker, �ven om det ocks� f�rekommer. L�karen p� en annan
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avdelning s�ger att hon brukar se tidningar och b�cker liggande p� borden vid

patienternas s�ngar. Detta trots att de flesta patienterna p� avdelningen faktiskt �r gamla

och att m�nga av dem inte l�ser. En kurator har noterat att de flesta patienterna p�

hennes avdelning l�ser, trots att m�nga av dem �r deprimerade och har sv�rt att

koncentrera sig. Att de trots detta klarar att l�sa tycker kuratorn �r beundransv�rt i sig.

N�r det g�ller valet av litteratur tycker hon att facklitteraturen �verv�ger:

Ja, vi jobbar mycket ihop med ... ett ... rehabiliteringscentra, och chefen d�r s�ger att ...

patienter f�r j�ttestora �ron och �gon n�r de f�r diagnosen. S� de ser och h�r allt och l�ser

j�ttemycket och slukar allt!

En sjuksk�terska s�ger att de flesta patienterna p� hennes avdelning �r s� pass sjuka s�

de inte orkar l�sa. De som orkar, l�ser veckotidningar och dagstidningar. Hon f�r

medh�ll av en annan sjuksk�terska som menar att patienterna bara l�ser vad de orkar.

Ytterligare en sjuksk�terska s�ger att just l�ngliggarna �r s� sjuka s� de l�ser oftast inte.

En kurator s�ger att hon inte m�rkt att patienterna l�ser, men menar att det kan bero p�

att hon bara arbetar f�rmiddagarna p� avdelningen. Det �r under den h�r tiden p� dygnet

som patienterna genomg�r unders�kningar eller f�r behandling, s� det finns inte s�

mycket fri tid att �gna �t l�sning d�, menar hon:

... sen �r det ju s� ocks� att oron och �ngesten som patienterna kan k�nna, den kommer

fram�t eftermiddagen, kv�llen, n�r det blir lugnt p� avdelningen och d� man inte har annat

att g�ra. D� tror jag att man kan ta till boken om man nu tycker om att l�sa.

En sjukgymnast menar att m�nga inte alls klarar att l�sa p� grund av oro:

Ja, de som �r v�ldigt oroliga inf�r en unders�kning har oftast sv�rt f�r att koncentrera sig

p� att l�sa. De som m�r d�ligt har ocks� sv�rt att orka med att l�sa. Det beror v�l lite p�

vad de har f�r l�svanor annars. En del s�ger ju att n�r de ligger inne s� l�ser de bara

deckare, f�r det kan f�nga dem, de kan inte l�sa n�gon tyngre bok. Andra s�ger att 'nu �r

jag s� pass bra att jag kan b�rja t�nka mig att l�sa'. N�r de �r v�ldigt sjuka klarar de

ingenting.

6.2.2 Om patienterna har med sig l�sning

De flesta av de l�sande patienterna har med sig n�got att l�sa n�r de kommer till

sjukhuset. Det �r allt fr�n veckotidningar och kioskromaner till tyngre litteratur, s�ger

en sjuksk�terska. En annan sjuksk�terska s�ger ocks� att anh�riga ofta kommer med

tidningar och b�cker. En kurator s�ger att det finns patienter som tar med sig b�cker till



29

sjukhuset, och att m�nga nog tar med sig just den roman som man aldrig f�tt l�st

hemma. Troligen blir den inte l�st p� sjukhuset heller eftersom m�nga har sv�rt att f� ro

d�r, �ven om det faktiskt �r m�nga som finner ro just i l�sningen, menar hon. P� en av

avdelningarna ber�ttar en sjuksk�terska att patienterna uppmanas att ta med sig n�gon

litteratur n�r de ska l�ggas in:

Det st�r p� inl�ggelselappen ... att de g�rna ska ta med sig n�gon lektyr eftersom det 

kan ta lite tid (vid inskrivningen).

En av de intervjuade patienterna p� denna avdelning uppm�rksammade detta och tog

med sig en roman som han nu l�st ut. De flesta av patienterna hade med sig n�got att

l�sa n�r de lades in, antingen en bok eller tidningar. En patient hade med sig Det b�sta

eftersom han tycker det �r l�ttare att koncentrera sig p� kortare stycken �n p� en hel

roman. En manlig patient s�ger att han inte alls l�ser. Ist�llet l�ser han korsord i

veckotidningar och bl�ddrar i dagstidningen. En kvinnlig patient hade med sig en bok

n�r hon kom in, och n�r hon l�st ut den l�nade hon en ny fr�n bokvagnen. En annan har

h�mtat en bok fr�n depositionen i dagrummet n�r hennes medhavda bok tog slut. Under

intervjun visar hon upp boken:

Jag tyckte den s�g s� vacker ut, ja det �r den ocks�. Det �r s� vackra dikter, han skriver ju

mycket bra. De �r ju lite sorgliga, det �r v�l s�dana... som n�r man n�rmar sig d�den, men

det g�r man ju varje dag. ... Se s� vackra bilder! Den tycker jag om.

Den h�r patienten har inte blivit tillfr�gad av personalen om hon vill l�sa, men hon

menar att de ser att hon g�r det, s� de beh�ver inte fr�ga. Ibland n�r de fr�gar vad hon

l�ser, �r det tv�rtom hon som rekommenderar f�rfattare och litteratur f�r personalen!

Hon �r inte den enda av patienterna som ger tips om l�sning till personalen. En annan

kvinnlig patient hade helt nyligen tipsat en personal om en bok som hon sj�lv l�st och

tyckte om:

... nu kom hon in idag och sa att hon hade b�rjat p� den och hon tyckte den var h�rlig!

6.2.3 Om personalen f�resl�r l�sning

Det �r endast ett f�tal av personalen som s�ger att de ibland f�resl�r l�sning. En

sjuksk�terska s�ger att hon brukar fr�ga om de vill l�sa f�r att ha n�got att g�ra, men

m�nga tycker inte att de orkar, f�r de kan inte koncentrera sig. En annan sjuksk�terska

menar att hon f�resl�r l�sning genom att hon talar om att det finns en bokdeposition om

det �r n�gon som specifikt fr�gar efter n�got att l�sa eller om det �r n�gon som s�ger att
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det �r l�ngtr�kigt. En kurator s�ger att patienterna ofta fr�gar henne om litteratur och d�

brukar hon ge olika f�rslag. Ofta l�ser de b�cker som handlar om sin sjukdom och om

d�den. De vill ocks� g�rna l�sa b�cker som handlar om hur man botar sig sj�lv genom

positivt t�nkande och s�dant. Hon ger som exempel Bernie S. Siegels bok K�rlek,

medicin och mirakel37 och s�ger att b�cker av denna typ �r mycket popul�ra. Kuratorn

menar att s�dana b�cker kan v�cka skuld hos patienter som inte kan bli friska utan bara

blir s�mre. Hon f�rbjuder inte patienterna att l�sa dem, men menar att det finns s�

mycket annat och brukar rekommendera b�cker som mer allm�nt handlar om livsfr�gor.

�vrig intervjuad personal f�resl�r aldrig l�sning till sina patienter. En l�kare s�ger att

hon inte har tid till det och dessutom tycker hon inte att det tillh�r hennes uppgifter. En

annan l�kare menar att det kanske har h�nt n�gon g�ng:

Det �r m�jligt, men det tillh�r inte vanligheterna. Det gl�ms nog bort.

En sjuksk�terska s�ger att han inte brukar f�resl� l�sning eftersom det inte �r det f�rsta

man t�nker p� n�r en patient kommer in. Han s�ger dock att det �r n�got man skulle

t�nka mera p�. En kurator s�ger att hon inte brukar f�resl� l�sning f�r att det inte ligger

p� hennes ansvar, tycker hon. Hennes uppgift �r att ta hand om akuta problem. Hon

menar att l�sning tillh�r fritiden och den diskuterar hon inte med sina patienter. 

Det �r endast en av de intervjuade patienterna som n�gon g�ng s�ger sig ha

blivit tillfr�gad av personalen om hon ville ha n�got att l�sa. Det �r en kvinnlig patient

som ber�ttar att en personal gick ut i dagrummet och h�mtade nya b�cker fr�n

depositionen �t henne, n�r hon l�st ut sin bok.

6.2.4 Hur l�sning kan p�verka patienten

Majoriteten av den intervjuade personalen anser att l�sningen i f�rsta hand verkar

avslappnande p� patienterna. De kan komma bort fr�n sjukdom och el�nde en stund,

men l�sning g�r ocks� att tiden g�r fortare. N�gra av de intervjuade s�ger att l�sning kan

g�ra att patienten upplever sjukhustiden mer positiv. En sjuksk�terska s�ger att bara

m�jligheten att kunna l�na b�cker p� sjukhuset �r positivt i sig f�r patienterna:

                                                  
37Bernie S. Siegel �r kirurg och f�rfattare.Han har sedan 1970-talet praktiserat en speciell form av individual-

och gruppterapi som utnyttjar patienternas dr�mmar, teckningar och inre bilder. En konfrontation med dessa,

menar Siegel, underl�ttar personlig f�r�ndring och tilfrisknande. Siegel f�respr�kar tankens makt �ver kropp och

materia.  F�rutom ovan n�mnda bok har ocks� K�rlek, tro och helande utgivits p� svenska.
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Jag tror att man f�r en mer positiv syn p� vistelsen h�r allts�, om de f�r m�jlighet att l�na

en bok om man j�mf�r med om den servicen inte hade funnits. ... bara det att den servicen

finns, det tror jag de ser som positivt. Helhetsintrycket n�r man kommer hem, bara det blir

ju mer positivt d�.

En kurator menar att f�r de som redan �r l�svana och har ett intresse i att l�sa, g�r tiden

fortare om man l�ser. Tiden p� sjukhuset blir lite l�ttare, man kan fly in i en fantasiv�rld

s� man slipper verkligheten en stund. Hon s�ger ocks� att l�sning kan verka

avstressande och �r man avstressad s� m�r man b�ttre och tillfrisknar snabbare. En

sjukgymnast menar att l�sningen kan fylla m�nga luckor f�r en patient som v�ntar.

Tiden kan vara l�ng n�r man v�ntar p� n�got men om man kan koncentrera sig p� att

l�sa s� g�r tiden fortare, s�ger hon:

Man har ju h�rt talas om folk som l�ser i v�ntan p� operation och str�lbehandling och allt

m�jligt obehagligt, som har inspelat p� band eller i bokform och f�r ut mycket av det bara

f�r att g�ra det uth�rdligt.

En l�kare talar ocks� om att l�sning �r ett viktigt tidsf�rdriv f�r m�nga patienter och att

det �r viktigt att ta vara p� det som �r positivt och friskt n�r man ligger p� sjukhus

eftersom allt man sysslar med d�r �r sjukt:

F�r de flesta �r det v�ldigt negativt att ligga p� sjukhus ...  men det blir ju l�nga dagar,

tr�kigt att bara v�nta och s�. Jag tror att det �r br�d och sk�despel d�r vi st�r f�r br�det

och b�cker, tidningar och tv f�r st� f�r sk�despelet. Det �r viktigt att man puffar f�r det

ocks�!

B�de en l�kare och en kurator talar om att b�cker kan st�rka patienterna. De menar att

man kan berikas av b�cker genom att kunna dr�mma sig bort och slappna av. B�cker

kan ocks� hj�lpa patienterna att ge kraft n�r man l�ser om m�nniskor som varit med om

n�got liknande som man sj�lv upplevt. Det �r viktigt att inte k�nna sig ensam och det

g�r man inte med b�cker, menar de.

Bland de intervjuade patienterna s�ger alla att b�cker och tidningar spelar

stor roll n�r man �r inlagd. En manlig patient s�ger att l�sningen g�r att man inte har

l�ngtr�kigt och en annan menar att l�sningen kan verka avslappnande och lugnande.

Patienterna talar ocks� om att kunna fly verkligheten och sjukhusmilj�n f�r ett tag; "Det

�r inte s� roligt h�r" som en kvinnlig patient s�ger. En annan kvinnlig patient s�ger att

hon gl�mmer allt annat runt omkring n�r hon l�ser och att det �r bra. En tredje kvinnlig

patient talar om samma sak n�r hon s�ger att l�sningen kan skingra tankarna fr�n de
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problem man har och om man bara inte har alltf�r ont, s� kan man gl�mma problemen

f�r en stund. En manlig patient har sv�rt att t�nka sig tiden p� sjukhus utan n�got att

l�sa:

Att ligga h�r och titta i taket utan att l�sa, det tror jag inte fungerar. Jag tror att l�sning har

en v�ldigt stor betydelse. Jag tror att god l�sning �r god underh�llning, speciellt om man

�r p� s�dana h�r st�llen, h�r �r man ju f�r att bli frisk! P� alla st�llen jag har varit har jag

haft tidningar och b�cker. Utan det hade jag inte klarat det.

En av sjuksk�terskorna kan direkt p�visa en skillnad mellan de som l�ser och de som

inte g�r det. Han menar att de l�sande �r mer rofyllda och att de kan skingra sina tankar

mer. Han menar att det �r s� prim�rt med deras sjukdom, s� om de har musik eller

b�cker att ta till, s� skingras tankarna. De flesta av personalen har dock inte n�gra

konkreta bevis f�r att det �r n�gon skillnad, men kan �nd� peka p� vissa olikheter. En av

de intervjuade kuratorerna s�ger att m�nniskor som l�ser, �r mer �ppna f�r saker och

ting som h�nder, de f�rtr�nger och stoppar inte undan lika mycket. L�sande m�nniskor

�r nyfikna och s�ker kunskap, de vill veta mer. En annan kurator menar att l�sningen

kan inverka positivt p� sjukhusvistelsen:

... de som kan f�rdjupa sig i en bok och finna ro i det, kan hantera den h�r situationen att

ligga p� sjukhus p� ett annat s�tt ... att man kan h�mta energi, det �r avkoppling.

En sjukgymnast tror att l�sning kan minska oro, men att patienten m�ste ha en viss

distans f�r att kunna ta det till sig. Hon menar att de som l�ser kan hantera b�de stress

och sin sjukdom b�ttre och de kan dessutom f� lite distans till det hela:

Men det k�nns v�l att de som kan l�sa och ta till sig b�de information och avsk�rma sig,

l�sa och skaffa sig den avkopplingen eller f�rstr�elsen som ger dem distans till sina egna

problem, de m�r b�ttre.

En sjuksk�terska tycker det �r sv�rt att svara p� om man kan se n�gra skillnader mellan

de som l�ser och de som inte g�r det. Hon tycker i alla fall att det �r en f�rstr�else f�r

patienten ist�llet f�r att fundera �ver sjukdom eller f�rest�ende operation. Hon menar

ocks� att det inte finns n�got annat att g�ra �n att l�sa. En l�kare �r av samma �sikt och

menar att l�sning kan f� patienterna att t�nka p� annat och ser l�sningen som ett

tidsf�rdriv. En annan l�kare s�ger att det �r sv�rt att avg�ra om det �r l�sning som gjort

patienter piggare, men framh�ller att det har positiv effekt p� de l�sande:
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Ja, de har s�kert l�st i hela sitt liv och det underh�ller mycket och det �r viktigt att de f�r

forts�tta med det. Det �r en slags kontakt med den vardag de brukar ha.

Tv� kvinnliga patienter s�ger att de m�r bra av att l�sa. Den ena menar att hon gl�mmer

allt annat runt omkring eftersom hon �r s� inne i boken. Den andra menar att man kan

anv�nda b�de l�sning och musik f�r att gl�mma sjukdomen ett tag. Hon lyssnar mycket

p� klassisk musik f�r att det �r s� lugnande. Hon l�ser ocks� mycket och s�ger att hon

m�r psykiskt b�ttre n�r hon g�r det:

Jag gl�mmer bort ibland att jag inte har det s� kul.

En manlig patient s�ger att han inte m�rker n�gon skillnad p� hur han k�nner sig om han

l�ser eller ej. Han menar att l�sning alltid varit en naturlig sak f�r honom eftersom de

l�ste mycket i hans hem. Nu har sjukdomen gjort att han inte orkar l�sa l�ngre, och han

saknar det mycket.

6.2.5 Om f�rkortade v�rdtider har n�gon betydelse f�r patienternas

l�sning

Personalen p� alla avdelningar s�ger att man f�rs�kt g�ra v�rdtiderna lite kortare och att

man i vissa fall lyckats. Det �r dock s� att de tre avdelningarna som medverkar i

unders�kningen har m�nga l�ngliggare beroende p� sjukdomarnas art. Vissa rutiner har

�ndrats f�r att korta v�rdtiderna, men det finns en gr�ns f�r hur mycket man kan korta

ner dem. Vissa sjukdomar kr�ver l�ng v�rdtid.

N�gra av personalen tror inte att kortare v�rdtider p�verkar patienternas

l�sning. En l�kare menar att patienterna l�ser vad de hinner p� sjukhuset, sen forts�tter

de n�r de kommer hem. En annan l�kare menar att �ven om man f�rkortar v�rdtiden, s�

�r det �nd� mycket tid per dygn d� man inte bedriver sjukv�rd och under denna tid

beh�ver patienten tidsf�rdriv. En sjuksk�terska tror inte alls att kortare v�rdtid p�verkar

l�sningen. Hon menar att m�nga faktiskt passar p� att l�sa n�r de l�ggs in p� sjukhus:

Har du ett intresse av att l�sa g�r du det oavsett om du ligger kort eller l�ng tid. D� �r det

en naturlig sak att l�sa. M�nga kan nog se det som en chans att l�sa n�r de ligger inne.

Man tar det tillf�llet om det �r ett tidsf�rdriv. Man kan fly lite fr�n verkligheten ocks�. ...

Oavsett om du ligger inne tv� dagar eller tv� veckor s� beh�ver du tidsf�rdriv.

Flertalet av personalen tror dock att f�rkortade v�rdtider p�verkar patienternas l�sning

negativt. De menar att man inte har ro och tid att l�sa eftersom det blir intensivt de

dagar man ligger inne. Man v�ntar kanske med att l�sa tills man kommer hem. En
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sjukgymnast menar att det �r f�rst n�r patienten tycker det �r l�ngtr�kigt och blir rastl�s

som de vill ha n�got att g�ra. En kurator menar att valet av l�sning kan p�verkas av

kortare v�rdtider:

Det �r ju lite osis om man p�b�rjar en roman p� 279 sidor och sen blir v�rdtiden 3 dagar!

Man hinner kanske inte l�sa d�... Nej det kan nog hindra m�nga, att det inte �r l�nt, f�r

man hinner inte l�sa f�rdigt �nd�. ... Det �r kanske s� att man hellre v�ljer b�cker med

bilder i, allts� ren facklitteratur f�r att ha n�gonting att titta i, bl�ddra i. Och tidningar...

6.2.6 Vad man tycker om att bokvagnen bes�ker avdelningarna

All intervjuad personal och patienter tycker det �r positivt och viktigt att bokvagnen

bes�ker avdelningarna. De tycker att det �r en fin service och bra att det finns. Bland

personalen �r det n�gra som menar att bokvagnen �r enda s�ttet f�r m�nga patienter att

f� tag i litteratur och att bokvagnen erbjuder ett mer varierat utbud �n vad

bokdepositionen g�r. N�gra betonar ocks� vikten av att det kommer n�gon "utifr�n"

som tr�ffar patienterna, bl.a. denna l�kare:

Att ligga p� en avdelning �r ju som att leva i en glasbubbla, det �r en mycket speciell

v�rld. Att det kommer n�gon utifr�n med friska synpunkter och som inte �r involverade i

det rent sjukliga utan har n�got friskt med sig, det �r positivt.

En kurator talade ocks� om hur viktigt det �r att kunna g�ra saker p� sjukhuset som man

ocks� g�r n�r man �r frisk. Om man �r van vid att l�sa eller g� till biblioteket, �r det

viktigt att kunna g�ra det �ven under v�rdtiden och d� fyller bokvagnen en funktion:

Det (att bokvagnen bes�ker avdelningen) tycker jag �r j�ttebra! Mest f�r att de patienter

som l�ser ska f� det till sig. De g�r kanske mycket p� biblioteket n�r de �r hemma, men

lite grand ... att det kommer n�gon m�nniska utifr�n, det h�nder n�gonting, jag tror det �r

j�tteviktigt. Sen kanske de har tid och kan stanna till lite, prata, de kan f�resl� l�sning. Det

tycker jag �r j�ttebra!

Patienterna �r liksom personalen odelat positiva och s�ger att det �r en fin service.

N�gra av patienterna s�ger ocks� att de inte sj�lva skulle kunna ta sig till biblioteket och

att personalen inte har tid att g� med dem dit, d�rf�r �r det bra att bokvagnen kommer ut

p� avdelningarna. �ven patienterna s�ger att utbudet p� vagnen �r brett och att det alltid

finns n�got som passar. En kvinnlig patient menar att bokvagnen �r sj�lvklar p� sjukhus:
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Ja, det �r v�l en sj�lvklar sak att m�nniskor som ligger h�r beh�ver lite avkoppling och

bokvagnen �r idealisk!

En annan kvinnlig patient som inte sj�lv l�ser s� mycket, menar att bokvagnen �r bra f�r

framf�rallt l�ngliggare, men �ven f�r andra. Hon s�ger ocks� att utbudet p� vagnen g�r

att den tilltalar alla, det finns b�de romaner, facklitteratur, tidskrifter och annat.

6.3 Egen l�sning

All intervjuad personal s�ger att de l�ser. N�gra menar att facklitteraturen tagit �ver

mycket tid fr�n sk�nlitteraturen och beklagar detta. Det �r endast ett f�tal av personalen

som anv�nder bokvagnen, tv� av dem visste inte att de fick l�na d�rifr�n. D�remot �r

alla bekanta med sjukhusbiblioteket. Antingen brukar man regelbundet g� dit, eller

ocks� har man anv�nt det tidigare t ex under studietiden. En sjuksk�terska som

anv�nder b�de bokvagn och sjukhusbiblioteket tycker att servicen �r bra p� biblioteket

och att utbudet �r aktuellt. Han brukar bl.a. l�na och reservera nyutkommen litteratur

d�r, eftersom det �r f�rh�llandevis korta k�er. En kurator s�ger att hon brukar g� till

biblioteket och l�sa n�r hon har tid och skulle egentligen vilja ha det inlagt i schemat att

g� dit en g�ng i veckan. Hon tycker det �r avkopplande att sitta d�r och l�sa. Flera av de

intervjuade s�ger att de brukar g� till biblioteket f�r att l�sa, eller titta p� nya b�cker.

N�gra av dem f�redrar att k�pa b�cker ist�llet f�r att l�na p� bibliotek, men tycker det

�r bra och bekv�mt att ha ett bibliotek s� n�ra arbetsplatsen. L�sning betyder mycket f�r

den intervjuade personalen. Samtliga menar att l�sning tj�nar som avkoppling, men

l�sning som informationss�kning f�r vidareutveckling n�mns ocks�. En l�kare s�ger att

k�nslan att k�nna igen sig i andra m�nniskor n�r man l�ser, betyder mycket. En

sjukgymnast menar att l�sning betyder att f� distans till sin egen vardag och f�

perspektiv i tillvaron. En kurator s�ger att sk�nlitter�ra b�cker kan ge avkoppling s�

man kan st�nga av ytterv�rlden och boken blir livgivande:

Jag str�ckl�ser och gl�mmer allt praktiskt omkring mig hemma. Det ger mig mycket... och

jag blir lika ledsen varje g�ng en bra bok �r slut! Jag k�nner en s�dan separation och det

�terkommer st�ndigt. Jag �lskar att vara inne i en bra bok!

Bland de intervjuade patienterna l�ser n�stan alla under den tid p� dygnet som inte

�gnas �t sjukv�rd. N�gra f�redrar att se p� tv eller att ta sig runt p� avdelningen p� sin

"fria tid". Korsord, tidningar och b�cker �r annars det som patienterna syssels�tter sig

med under sjukhustiden. Vid intervjuerna var det n�gra patienter som f�rst sa att de inte

alls l�ste. Allteftersom intervjuerna fortgick, visade det sig att de visst l�ste, men

f�rmodligen trodde de inte att dessa b�cker var accepterade och fullt g�ngbara i ett
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bibliotek. De b�cker de l�ste var fr�mst deckare och k�rleksromaner. Mer om detta i

avsnitt 7. En patient, som av sjukdom hindras att l�sa i den utstr�ckning han tidigare

gjort, s�ger:

Det betyder v�ldigt mycket. Nu n�r jag inte kan l�sa l�ngre s� saknar jag det. Jag har

v�ldigt mycket b�cker hemma och det finns faktiskt b�cker jag inte har hunnit l�sa!

En annan patient menar att det �r underh�llande att l�sa samtidigt som det �r ett s�tt att

f� tiden att g� p� sjukhuset. En kvinnlig patient s�ger samma sak, att det �r ett

tidsf�rdriv. Hon s�ger ocks� att det �r viktigt f�r framf�rallt �ldre m�nniskor att l�sa

eftersom l�sning aktiverar hj�rnan. Hon menar att l�sning inneb�r att man kan koppla av

eftersom man koncentrerar sig p� det man l�ser ist�llet f�r att t�nka p� annat. En annan

kvinnlig patient s�ger att l�sningen har en stor del i hennes liv:

Ja, jag h�ll p� att s�ga att det �r det som ger mitt liv inneh�ll nuf�rtiden eftersom jag inte

kan n�got annat. Jag har sv�rt f�r att g�, kan inte handarbeta eller laga mat ... Det �r

underbart att l�sa! Det �r bland det b�sta jag l�rt mig i livet, att l�sa!

6.4 Intervju med Jan Ekstedt

Jag har gjort en kort telefonintervju med neurolog Jan Ekstedt i Ume� f�r att f�rs�ka f�

svar p� om och hur hj�rnan p�verkas av l�sning. Ekstedts synpunkter finns redovisade i

avsnitt 2.6, Aktivitet och engagemang viktigt f�r alla, och redovisas h�r i sin helhet.

Vilken betydelse har l�sning f�r patienter under sjukhustiden och viken roll spelar

bokvagnen?

Ð All form av litteratur, ja all tryckt media, stimulerar intellektet. F�rdelen

med sk�nlitteratur, reseskildringar, biografier osv. �r att man kan l�sa i sin egen takt,

man t�nker p� vad man har l�st och man har m�jlighet att g� tillbaka i texten. Detta i

motsats till tv och radio d�r vi st�ndigt stoppas med information. Om man inte alls l�ser

blir man intellektuellt utarmad! Jag tror att bokvagnen och biblioteket kan ge inspiration

till att l�sa och �ven att forts�tta med detta n�r man l�mnat sjukhuset.

Kan l�sning p�verka tillfrisknandet hos en patient?

Ð Nej, inte organiskt, men d�remot kan det h�ja livskvaliteten! Det finns

inga vetenskapliga bel�gg f�r att l�sning, eller n�gon annan intellektuell aktivitet, p�

n�got s�tt p�verkar m�nniskan till det b�ttre.
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P� vilket s�tt kan man h�ja patienters livskvalitet genom l�sning?

 Ð Ja, som jag sa, s� stimulerar ju l�sning intellektet och det stimulerar ju �ven fantasin.

M�nga njuter ocks� av att l�sa en bok, s� p� det viset kan man h�ja sin livskvalitet.

Kan man p� n�got s�tt f�rklara vad som h�nder i hj�rnan och hur det p�verkar �vriga

kroppen n�r man l�ser, lyssnar p� musik osv.?

Ð Man vet faktiskt inte riktigt vad som h�nder i hj�rnan n�r man aktiverar

den och hur det is�fall p�verkar kroppen. Vad man vet �r att kroppen bildar endorfiner

n�r man g�r n�got man tycker om. Endorfinerna i sin tur g�r att man rent psykiskt m�r

bra och k�nner sig vid b�ttre mod. Vad som sen upplevs som njutningsfullt �r s� olika

hos oss m�nniskor. En kan njuta av en joggingtur medan en annan njuter av att l�sa en

bok, resultatet �r det samma.

Vilken roll spelar biblioteket p� ett sjukhus?

Ð Sjukhusbibliotekens huvuduppgift �r att tillhandah�lla sk�nlitteratur f�r

den intellektuella stimulansen! I andra hand ska de tillhandh�lla medicinsk information

till patienterna. Kultur �r ett v�sentligt inslag i livet och har man inte tidigare i livet

uppt�ckt det, kanske man g�r det under passivitet, som ju ofta pr�glar sjukhustiden.

6.5 Intervju med Pia Bodinger

Jag har �ven gjort en intervju med sjukhusbibliotekarie Pia Bodinger i Karlstad som f�r

n�gra �r sedan startade en f�rel�sningsserie om l�kande l�sning. Intervjun �terges h�r i

sin helhet.

Vilken betydelse tror du att l�sning har f�r patienter p� sjukhus?

Ð L�sningen har flera betydelser. Underh�llning, flykt fr�n vardagen och -

om de vill - information om sjukdomen de b�r p�. M�nga vill l�sa om n�gon annan som

varit i samma situation som de sj�lva. M�nga av cancerpatienterna l�ser om sin

sjukdom, dock inte de i palliativ v�rd. N�r det g�ller patientinformationen p� biblioteket

s� m�rker man inte vem som kommer och l�ser, det kan vara v�rdpersonal, patienter,

anh�riga eller n�gon som bara vill veta lite mer om n�gon sjukdom.

M�rker du om vissa patientgrupper har st�rre behov av en sorts litteratur �n andra?

Ð Jag tror att patienter v�ljer den litteratur man l�ser n�r man �r utanf�r

sjukhuset. Jag tror inte att man v�ljer en viss sorts l�sning bara f�r att man ligger p�

sjukhus. Vad jag m�rker �r v�l att psykpatienter i stor utstr�ckning kommer till

biblioteket och lyssnar p� musik. Att de v�ljer musik f�re litteratur kan ju faktiskt ha

rent medicinska orsaker ocks�. De g�r ofta p� medicin som g�r att de har sv�rt att
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koncentrera sig och d� �r musiken bra, f�r den g�r rakt in! F�r �vrigt tycker jag inte jag

kan s�ga att vissa grupper har st�rre behov av en viss sorts litteratur �n andra, f�rutom

synskadade som l�ser talb�cker.

Anv�nder ni litteratur i terapeutiskt syfte p� sjukhuset i Karlstad? P� vilket s�tt?

Ð Nej, inte klart uttalat, men visst, l�sning kan ju ha en terapeutisk effekt...

En av psykavdelningarna �r en s.k. dagv�rd, d�r m�nniskor kommer dagligen i fyra

veckors tid f�r att tr�nas socialt bl.a. Dit g�r en bibliotekarie var fj�rde vecka och har

bokprat. Det kan handla om vad som helst, b�cker i ett speciellt �mne, eller s� f�rs�ker

man utifr�n gruppen plocka ut b�cker man tror kan passa. Vi f�rs�ker ha en dialog med

patienterna, man kan t.ex. l�ta var och en ber�tta om en bok som betytt mycket eller s�.

Det �r ju ocks� en slags tr�ning f�r patienterna och kanske kan det ha en terapeutisk

verkan.

Hur gick det med er f�rel�sningsserie om l�kande l�sning? F�ljdes den upp p� n�got

s�tt?

Ð Nej, vi har inte f�ljt upp det, s� vi vet inte om man anv�nder sig av det

ute p� avdelningarna. Efter f�rel�sningarna m�rkte vi en st�rre efterfr�gan p� den typen

av b�cker som vi talat om, mer vet vi inte.

Hur informeras personal och patienter om sjukhusbiblioteket?

Ð Sjukhuset �r uppdelat p� kliniker och vi har b�rjat ganska nyligen med

att bibliotekarier f�r var sin klinik att bli klinikansvarig f�r. Denna ansvarige sitter med

p� klinikm�ten och blir personalens kontaktperson gentemot biblioteket. Ibland har man

f�rlagt klinikm�ten till biblioteket f�r att personalen ska f� se hur det ser ut. Ute p�

kliniken l�mnar man ocks� en p�rm d�r all information om biblioteket finns samlad. V�r

f�rhoppning �r att personalen ska informera patienterna om biblioteket. Det finns ocks�

broschyrer om biblioteket ute p� avdelningarna.

P� vilket s�tt kan bibliotek och personal samarbeta f�r att litteraturen ska komma

patienterna tillgodo?

Ð Ja, genom att informera personalen om vad som h�nder p� biblioteket

plus att personalen alltid ska kunna ringa till biblioteket om de beh�ver hj�lp. De �r bra

om man f�r personalen med sig, om de vet vad biblioteket kan g�ra och de vet vad de

kan �nska sig d�rifr�n! Vi g�r ofta boklistor till avdelningar och seminarier. Nu senast

var det barnpsyk som ville ha en uppdaterad lista �ver litteratur om "knepiga barn". N�r

det g�ller bokprat s� vet ofta personalen vilka samtals�mnen som kan g� hem och vara

efterfr�gade, s� man kan ha stor hj�lp av dem.
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Varf�r �r bibliotek och bokvagn viktigt p� sjukhus, tycker du?

Ð Ja, bokvagn har inte vi mer �n p� den palliativa enheten, men f�r �vrigt

s� finns det faktiskt nedskrivet i en FN-stadga att alla m�nniskor ska ha tillg�ng till

kultur! Det spelar ingen roll att man ligger p� sjukhus, man har lika stor r�tt till det

�nd�! N�r man ligger p� sjukhus m�ste man ocks� ha m�jlighet till avkoppling. Kultur

har faktiskt en l�kande effekt - en sj�lvl�kande effekt!

Varf�r har ni inte bokvagn?

Ð Det har blivit mycket kortare v�rdtider nu �n tidigare, och vi tycker inte

vi f�r s� bra kontakt med patienter som ligger inne s� kort tid. De kommer in ena dagen,

opereras den andra och sen �ker de hem. Det beror ocks� p� personalbrist,

bibliotekariens roll har f�r�ndrats s� mycket sedan IT-genombrottet. Numera har vi

mycket mer en undervisande roll �n tidigare. Vi har dock en service som vi kallar "Ring

s� kommer vi". Det inneb�r att b�de patienter och personal kan ringa till biblioteket och

best�lla b�cker eller vad man nu vill ha. Informationsmaterial om detta ligger ute p�

avdelningarna.

Vilken roll tror du att v�rdpersonalen spelar n�r det g�ller patienternas l�sning?

Ð Jag tror att om personalen l�nar mycket, s� g�r patienterna det ocks�. Jag

tror att de kan p�verka varandra ganska mycket. Om en personal �r intresserad av att

l�sa ligger det kanske n�ra till hands att man pratar om det med sina patienter.
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7. DISKUSSION MED ANALYS OCH SLUTSATSER

F�r de flesta m�nniskor inneb�r en sjukhusvistelse en stor p�frestning.

Milj�f�r�ndringen, de nya rutinerna och beroendet av v�rd kan upplevas lika pl�gsamt

som sj�lva sjukdomen. M�ten med l�kare och annan v�rdpersonal, rutiner s�som

v�ckning, ronder och best�mda mattider �r n�got man m�ste acceptera n�r man �r inlagd

p� sjukhus. Sjukhusvistelsen inneb�r ocks� att man till stor del avpersonifieras. Som

patient saknar man m�nga k�nnetecken p� sin identitet som till exempel att alla inlagda

�r kl�dda p� samma s�tt. Utan att sj�lv kunna v�lja sina kl�der, sin frisyr eller att t ex

kunna anv�nda kosmetika, kan man inte uttrycka vilken stil man brukar ha. Allt man

g�r, g�rs inf�r �gonen p� andra m�nniskor, privatlivet har upph�rt att existera i den

sterila sjukhusmilj�n. Att under denna tid kunna syssels�tta sig med n�got som man

gjorde f�rut, n�r man var frisk, har stor betydelse f�r patienten. Kultur kan, genom olika

aktiviteter, hj�lpa patienten att beh�lla sin identitet och ge en upplevelse och

meningsfull syssels�ttning.

Jag har f�r denna intervjuunders�kning bes�kt tre olika avdelningar p�

MAS med �verv�gande l�ngliggare bland patienterna. Som jag redovisat i avsnitt 5.3

och 5.3.1, visste jag att det f�rh�ll sig s�, dels av egen erfarenhet fr�n bokvagnsronder,

dels genom att tala med bibliotekarierna vid sjukhusbiblioteket. V�l ute p�

avdelningarna gjorde andra personer urvalet av intervjupersonerna, inte jag. Jag st�llde

inga krav p� att informanterna skulle vara vana l�sare och biblioteksanv�ndare, ej heller

om de var man eller kvinna eller hur gamla de var. N�r det g�llde personalintervjuerna,

hade jag vissa �nskem�l och det var att de jag intervjuade skulle representerade de olika

yrkesgrupperna (l�kare, sjuksk�terska, kurator och sjukgymnast).

Det var i de flesta fall avdelningssk�terskan p� respektive avdelning som

valde ut b�de personal och patienter f�r mina intervjuer. P� de flesta avdelningar var det

tidpunkten f�r mitt bes�k, som avgjorde vilken personal jag intervjuade. Det var helt

enkelt den personal som var i tj�nst och hade tid att delta som jag tr�ffade. N�r det

g�ller urvalet av patienterna var det uppenbart att jag i flera fall blev visad till m�n och

kvinnor som f�r personalen var k�nda som "storl�sare". Jag vill dock betona att det inte

var s� med alla patientintervjuer. Urvalet av patienter skedde naturligtvis ocks� p�

grundval av ork och intresse fr�n patienternas sida.

Vad kan detta f�rfaringss�tt inneb�ra f�r resultaten i denna unders�kning?

Ja, resultaten hade m�jligen varit annorlunda om jag slumpm�ssigt valt ut avdelningar

p� MAS ist�llet f�r att som nu, v�lja tre specifika. Intervjusvaren hade troligen varit mer

spridda om jag slumpm�ssigt valt ut b�de personal och patienter sj�lv, p� det s�ttet hade

jag inte blivit styrd av om patienterna var l�sare eller ej. Det �r ocks� m�jligt att det

hade varit annorlunda att g�ra intervjuer p� en avdelning d�r de flesta patienter �r inne
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endast kortare tider, t ex en medicinsk eller ortopedisk avdelning. Vad som l�nas ut p�

l�ngtids- respektive korttidsavdelningar skiljer sig �t n�got, s� d�rf�r hade nog �ven

intervjusvaren gjort det. P� korttidsavdelningar �r noveller, k�serier, lyrik, kortare

romaner, bildverk och tidskrifter mer g�ngbart �n p� l�ngtidsavdelningar. P�

l�ngtidsavdelningar spelar det kanske inte s� stor roll om romanen �r en tegelsten eller

ej, det finns mer tid f�r l�sning d�r. Dock inte sagt att bl.a. noveller, lyrik och bildverk

inte l�nas ut p� dessa avdelningar. M�nga �r s� pass sjuka att de inte orkar l�sa s�

mycket i taget, och d� �r en lyriksamling eller ett vackert bildverk mycket anv�ndbart

�ven h�r!

I avsnitt 3.1 har jag talat om att jag vill fokusera p� de patienter som v�rdas

l�nga tider p� sjukhus, eftersom dessa patienter har mycket tid som ska fyllas med n�got

meningsfullt. Som jag sagt ovan, �r det i m�nga fall s� att l�ngliggare �r sv�rare sjuka

och ocks� tr�ttare �n de som har kortare v�rdtid, men inte alltid. P� Plastik-�ron-Hud

t ex. ligger m�nga som �r f�rh�llandevis pigga, men som m�ste vara i stillhet eller av

andra orsaker m�ste tillbringa l�nga tider p� sjukhus.

Jag �r medveten om att urvalet i viss m�n �r styrt, men jag tycker inte att

det har en avg�rande roll i unders�kningen. Kraven p� urval i kvalitativa

unders�kningar �r inte lika strikta och str�nga som i kvantitativa, vilket jag anser vara

en styrka med kvalitativ metod. Det �r inte fel att v�lja intervjupersoner som sitter i

s�dana positioner att det blir intressant att samtala med dem, tv�rtom, det �r det man

g�r. I det h�r fallet ville jag veta vilken roll l�sning spelar f�r patienter som �r inlagda

l�nga tider p� sjukhus och valde s�ledes att tala b�de med patienter, men ocks� med

personal, p� tre s�dana avdelningar p� MAS.

7.1 L�sningens betydelse f�r patienter

L�sning, i vilket form det m� vara, kan ha v�ldigt olika betydelse f�r olika m�nniskor.

Man l�ser f�r att koppla av, f�r att skaffa sig information eller f�r att vidareutvecklas.

Denna intervjuunders�kning visar att patienterna i viss m�n l�ser i syfte att koppla av,

och f�r de flesta handlar det om att gl�mma var man �r och varf�r man �r d�r.

Patienterna l�ser ocks� f�r att f� tiden att g�, eftersom det �r mycket tid som inte �gnas

�t v�rd. St�rre delen av den intervjuade personalen som l�ser p� sin fritid, g�r det f�r att

koppla av och st�nga av ytterv�rlden och menar att patienterna g�r det samma. De anser

dock att l�sningen i f�rsta hand verkar avslappnande p� patienterna, de kan komma bort

fr�n sjukdom och el�nde en stund, men ocks� att l�sning g�r att tiden g�r fortare.

 Mycket av detta resonemang st�mmer �verens med vad Jansson och

Timdahl Ringblom skriver i sin bok. De talar om aktivitet och engagemang f�r patienter

i st�rsta allm�nhet, men tar upp bl.a. l�sning som exempel p� en intellektuellt betonad
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aktivitet. De menar att ingen aktivitet �r f�r ringa, det handlar bara om att hitta den f�r

patienten r�tta syssels�ttningen:

F�r att en aktivitet ska ha mening och inneb�rd f�r patienten, ska den p� n�got s�tt ang�

vederb�rande. Antingen s� att den roar och/eller intresserar, eller av patienten uppfattas

som viktig eller n�dv�ndig f�r tillfrisknande och v�lbefinnande.38

N�r det handlar om l�sning, menar f�rfattarna att den kan g�ra att patienten vidgar sina

vyer, v�cker minnen till liv och skingrar tankar. Att kunna vidga sina vyer med l�sning

�r inte sv�rt att f�rst�, det g�r vi varje dag n�r vi l�ser morgontidningen! Att vidga

vyerna kan ocks� inneb�ra att l�sa om nya platser, om f�r mig ok�nda fenomen och att

f�rdjupa mig i ett �mne som jag redan har kunskap om. Flertalet g�nger under

bokvagnsronderna har jag m�tt patienter som speciellt fr�gat efter tr�dg�rdsb�cker,

snickerib�cker eller handarbetstidskrifter. De vill l�sa om, eller kanske bara bl�ddra i

och titta p� bilderna i en bok eller tidskrift, som enbart handlar om n�got som de �r

intresserade av. Att forts�tta g�ra det som man gjorde innan man lades in p� sjukhus �r

viktigt f�r att p� n�got s�tt uppr�tth�lla sin identitet. En av de intervjuade l�karna s�ger

att det �r sunt att ta med sig "friska" vanor in p� sjukhuset. Det underl�ttar ocks�

�terg�ngen till vardagen.

Att anv�nda litteratur f�r att f� m�nniskor att minnas saker �r inte bara

n�got man kan g�ra inom sjukv�rden. V�cker inte favoritboken fr�n barndomen minnen

hos alla som l�ste eller fick l�st f�r sig som sm�? Eller den fantastiska romanen fr�n i

somras? Mildred T Moody talar i sin artikel om valet av litteratur f�r �ldre m�nniskor,

och n�mner d� just detta att man kan visa dem b�cker som handlar om svunna tider, en

h�ndelse som de sj�lva varit med om, eller n�got annat som g�r att de kan minnas och

t�nka tillbaka p� sitt liv. Jag har inte i min unders�kning alls riktat uppm�rksamheten �t

dementa patienter, men att anv�nda litteratur till denna grupp k�nns f�r mig som en bra

v�g att g�. Jag tror det vore bra om sjukhusbiblioteket i samarbete med v�rdavdelningar

som v�rdar dementa, kunde prova h�gl�sning i mindre grupper med v�l utvald litteratur

som refererar till patienternas tidigare liv. Man skulle exempelvis kunna l�sa ur

bygdeskrifter, landskapsb�cker, historiska skildringar osv.

Det �r flera av den intervjuade personalen som talar om l�sning som medel

f�r patienterna att "f� annat att t�nka p�". De talar om att patienten kan f� fly in i en

fantasiv�rld f�r en stund och gl�mma sina bekymmer. En kurator s�ger ocks� att l�sning

kan verka avstressande och �r man avstressad s� tillfrisknar man snabbare. M�nga av de

intervjuade patienterna s�ger �ven de att l�sningen �r utm�rkt f�r att kunna komma bort

                                                  
38 Jansson, Eivor och Timdahl Ringblom s 73
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fr�n sjukhusmilj�n f�r en stund. �ven Pia Bodinger tar upp detta. L�sning som

distraktion talar �ven Barbro Schmidt om i sin artikel. Hon menar ocks� att b�cker inte

enbart ger l�saren annat att t�nka p�, tr�st och syssels�ttning f�r en stund, utan �ven kan

vara en bidragande orsak till patientens tillfrisknande. Neurolog Jan Ekstedt diskuterar i

liknande banor, men menar att en patient inte tillfrisknar enbart p� grund av att han eller

hon l�ser. Han s�ger att l�sning h�jer livskvaliteten och stimulerar intellektet och

hj�rnan. Om man tycker om att l�sa, �r det en njutningsfull upplevelse och som vid all

annan aktivitet man tycker om, bildas endorfiner i kroppen vilka g�r att man m�r

psykiskt b�ttre.

En av de intervjuade kuratorerna i min unders�kning, ber�ttar att m�nga

sv�rt sjuka patienter l�ser facklitteratur ist�llet f�r sk�nlitteratur. B�ckerna handlar om

livet n�ra d�den, om den sjukdom patienten lider av, osv. M�nga v�ljer ocks� att l�sa

biografier om m�nniskor som t ex burit p� samma sjukdom som de. Flera av

artikelf�rfattarna i Bibliotherapy Sourcebook talar om v�rdet av att f� l�sa om andra

m�nniskor som varit i samma situation som sig sj�lv. Att l�sa s�dana b�cker, menar

artikelf�rfattarna, ger l�saren k�nslan av att inte vara den f�rste att m�ta de problem han

har, men ocks� att l�saren kan se att det finns mer �n en l�sning p� problemen eller mer

�n ett val att g�ra. Dag Album �r delvis inne p� samma sak i sin bok, �ven om det d�r

handlar om patienter som upplever en trygghet att vara n�ra andra patienter som g�tt

igenom samma saker som de sj�lva. Han menar att genom att patienterna talar med

varandra f�r de b�ttre f�rst�else f�r sitt tillst�nd och vad det inneb�r att vara sjuk. De f�r

kunskap om sin sjukdom och om unders�kningarna och de f�r tr�st av att k�nna att

andra f�rst�r hur de har det. Vid bokvagnsronderna p� Onkologen �r det m�nga

patienter som vill ha facklitteratur och biografier som handlar om cancer. Kanske �r det

p� denna avdelning man m�rker allra tydligast att det finns ett behov av att l�sa om

andra i samma situation som sig sj�lv. Man ska ocks� bet�nka att de flesta patienter p�

denna avdelning faktiskt aldrig kommer hem, och att m�nga i livets slutskede finner

tr�st i den h�r typen av litteratur. Pia Bodinger menar faktiskt tv�rtom n�r det g�ller

cancerpatienter i livets slutskede. Hon s�ger att m�nga cancersjuka l�ser om sin

sjukdom, men inte just de i palliativ v�rd.

N�r jag fr�gade patienterna om de m�rker n�gon skillnad p� hur de k�nner

sig n�r de l�ser eller ej, sa samtliga att b�cker och tidningar spelar stor roll n�r man �r

inlagd. Att l�sa betyder olika saker f�r de flesta, men de �r �verens om att l�sning g�r

att tiden g�r lite fortare. En man som p� grund av sjukdom inte orkar l�sa lika mycket

som f�rr, sa att han saknade det mycket. Den h�r mannen �r l�ngt ifr�n ensam att tycka

s�, det �r jag �vertygad om. Det �r m�nga patienter som v�nligt men best�mt viftar bort

en n�r man kommer med bokvagnen och de s�ger "jag �r f�r tr�tt, jag orkar inte". Som

bibliotekarie vill man att alla ska uppt�cka det fantastiska med det skrivna ordet, men
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som jag tidigare sagt, s� m�ste man acceptera att alla inte delar denna uppfattning. Man

ska aldrig tvinga p� n�gon en bok eller tidskrift om de inte vill ha. Vi �r bibliotekarier,

inte mission�rer, �ven om det ibland �r sv�rt att dra gr�nsen d�remellan. Vi kan inte n�

alla patienter, p� samma s�tt som folkbibliotek inte kan n� alla inv�nare i kommunen

eller stadsdelen. N�r det g�ller bokvagnsronder �r f�rvisso f�rh�llandet n�got mer

gynnsamt, eftersom biblioteket upps�ker patienterna, inte tv�rtom. Dock �r det n�stan

regel att man innan man g�r runt p� avdelningen, fr�gar n�gon av personalen om det �r

n�got rum man inte ska g� in i. Detta g�r man dels f�r att undvika att st�ra sv�rt sjuka

eller d�ende patienter, dels f�r att det ibland f�rekommer isolering. Under en

bokvagnsrond v�ljs allts� l�ntagarna till viss del ut av personalen. Ibland f�r man till

svar att man inte beh�ver g� in till en patient i ett visst rum, "f�r han l�ser aldrig �nd�".

Att en patient inte l�ser kan bero p� m�nga saker. Han kan vara alltf�r sjuk f�r att orka

koncentrera sig ens p� korta stycken, medicinering kan g�ra att han �r tr�tt och d�sig

och han kanske inte alls har intresse av att l�sa. Att patienten inte l�ser, kan ocks� bero

p� att han inte f�tt tag i den litteratur han vill ha, att han hellre �n att l�sa vill lyssna p�

en bok, men inte f�tt tag i bandspelare eller helt enkelt f�r att han aldrig blivit

informerad om att det finns ett bibliotek p� sjukhuset. Till de patienter som av sjukdom

inte orkar och de som inte har intresse av att l�sa, kan det vara sv�rt att n� fram och jag

k�nner att det i m�nga fall �r b�ttre att inte tr�nga sig p�. Om jag d�remot m�ter

patienter som s�ger att de g�rna skulle vilja, men inte orkar l�sa, �r kassett- och

talb�cker det jag brukar f�resl� i f�rsta hand. En del �ldre m�nniskor �r skeptiska till

det, oftast f�r att de inte tror att de klarar av bandspelaren. Ibland f�r jag dessutom

k�nslan av att de n�stan tycker det k�nns skamligt att beh�va lyssna p� en bok. Det �r

m�nga som tror att b�cker intalade p� band enbart �r till f�r synskadade eller

dyslektiker.39

Vad kan man g�ra �t detta? Jag tror att det �ven h�r skulle hj�lpa stort om

kommunikationen mellan bibliotek och v�rdpersonal varit b�ttre. Det �r inte alla i

personalen som �r medvetna om att det finns kassett- och talb�cker p� biblioteket och

att det �r ett utm�rkt s�tt f�r s�ngliggande att l�sa en bok p�. F�r t ex reumatiker, eller

andra som har sv�rt f�r att h�lla en bok, �r kassetter ett mycket bra alternativ. F�r de

som inte alls vill, eller kan, anv�nda sig av kassett- och talb�cker, skulle m�jligen

h�gl�sning kunna vara ett alternativ. Det beh�ver inte vara s� m�rkv�rdigt, eller ta s�

mycket tid i anspr�k. Det kan r�cka med att l�sa de lokala nyheterna och familjesidorna

i dagens tidning! Jag �r medveten om att detta kan l�ta orimligt n�r vi vet hur det ser ut i

                                                  
39Talb�cker �r f�rvisso enbart till f�r synskadade, dyslektiker, handikappade mfl., medan kassettb�cker kan

l�nas av alla l�ntagargrupper. P� sjukhusbiblioteket p� MAS g�r man ingen skillnad p� de b�da medierna,

eftersom alla l�ntagarna �r inskrivna p� sjukhus.
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v�rden idag. Personalen r�cker inte till f�r de vardagliga sysslorna, s� det kan tyckas

om�jligt att man d� skulle hinna l�sa tidningen f�r patienterna. Med ett mera utvecklat

samarbete mellan bibliotek och v�rdpersonal tror jag dock att detta skulle kunna vara ett

gott alternativ f�r dem som inte orkar, kan eller vill l�sa sj�lva. Med de lite piggare

patienterna kunde man ha boktr�ffar d�r man talar om b�cker man l�st och tipsa

varandra. Ett slags bokprat med och f�r patienter allts�!

7.2 Samarbete mellan bibliotek och v�rdavdelningar

Intervjuunders�kningen visar att all personal k�nner till b�de bokdepositionen p� den

egna avdelningen och att bibliotekarien kommer dit med bokvagn. �ven de intervjuade

patienterna k�nner till b�de depositionen och bokvagnens bes�k. Vad de oftast dock inte

k�nner till om bokvagnen �r utbudets bredd. Detta har jag noterat vid flera tillf�llen d�

jag har g�tt med bokvagn p� MAS. Det �r m�nga patienter som tackar nej n�r man

fr�gar om de vill ha n�got att l�sa. N�r de ser vad som faktiskt finns, �r det inte alls

ovanligt att det �r just dessa patienter som l�nar mest p� hela salen! M�nga tycks tro att

det bara �r s.k. "finkultur" som �r g�ngbart och accepterat p� bibliotek och vet inte att t

ex deckare och thrillers tillh�r det som �r mest utl�nat p� vagnen. N�r man fr�gar en

tveksam patient vad han eller hon brukar tycka om att l�sa, sk�ms de n�stan f�r att tala

om att de g�rna l�ser deckare eller k�rleksromaner, f�r de tror inte att vagnen kan

erbjuda detta. En manlig patient talade best�mt om f�r mig vid ett tillf�lle att han inte

alls l�ste, s� han ville inte l�na n�got. Efterhand ber�ttade han om sitt stora intresse f�r

bilar och motorer och efter det samtalet �r han storl�nare av de motortidskrifter som

finns p� vagnen.

Det �r allts� viktigt att f�r�ka ta vara p� de sm� signaler, som de som

tackar nej till l�sning fr�n bokvagnen, s�nder ut. Mildred T Moody talar i Bibliotherapy

Sourcebook om v�rdet av kommunikation mellan bibliotekarie och patient, f�r att kunna

hitta passande litteratur. Detta anser jag vara grunden i allt biblioteksarbete, men i

synnerhet f�r sjukhusbibliotekarier. P� ett sjukhus samlas alla sorters m�nniskor och

m�nga �r ovana l�sare och biblioteksanv�ndare. Man m�ste acceptera att inte alla vill

l�sa eller lyssna p� b�cker, men det �r viktigt att kunna hj�lpa b�de de som vill och

v�gar fr�ga och de som vill men inte riktigt v�gar ta f�r sig.

Av intervjuerna med patienterna framg�r det att det �r de sj�lva som p� ett

eller annat s�tt informerat sig om b�de bokdeposition och bokvagnens bes�k p�

avdelningen. Inte n�gon av patienterna har f�tt denna information av n�gon

v�rdpersonal. Det �r dessutom endast ett f�tal av personalen som s�ger att de ibland

f�resl�r l�sning till patienterna. Varf�r f�rh�ller det sig p� detta vis? Personalen s�ger

att de ibland informerar om m�jligheten att l�na b�cker via bokvagn och depositionen,

men flera av dem s�ger att det inte �r n�got som ing�r i den information som ges till
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patienten vid inskrivning. Det �r vid andra tillf�llen, som t ex n�r de ser att patienten har

tr�kigt eller beh�ver aktiveras som de ibland talar om att det finns tillg�ng till b�cker p�

avdelningen. Personalen anger ocks� tidsbrist och andra anledningar till att inte f�resl�

l�sning till patienterna. En av de intervjuade kuratorerna anser att det inte ing�r i hennes

arbetsuppgifter att f�resl� fritidssyssels�ttning till patienterna, varvid hon likst�ller

l�sning enbart med tidsf�rdriv. Samma kurator s�ger vid ett annat tillf�lle i intervjun att

hon ibland anv�nder poesi och bilder i sitt arbete med patienterna. Hon anv�nder allts�

litteratur i terapeutiskt syfte i aktiva kontakter med patienterna, men g�r det inte i de

mera vardagliga kontakterna. Arbetssituationen f�r v�rdpersonal �r idag sv�r, med

mycket arbete och med alltf�r lite personal, det �r ett faktum som man inte kan bortse

ifr�n. Dock st�ller jag mig fr�gan om inte b�ttre kommunikation mellan biblioteket och

v�rdpersonalen hade gjort att personalen oftare hade f�reslagit l�sning till patienterna?

T�tare kontakter och en mer naturlig koppling mellan bibliotek och v�rdavdelning  hade

f�rmodligen gjort det mer naturligt f�r v�rdpersonalen att f�resl� l�sning till patienterna.

Inte bara till de redan l�s- och biblioteksvana, som f�rmodligen l�ser oavsett om

personalen tipsar om det eller ej, utan ocks� till de som �r passiva och sv�raktiverade.

Lena Sewall tar i sin bok Bibliotek p� sjukhus upp exempel p� hur man i

slutet p� 70-talet gjorde p� sjukhuset i Karlstad f�r att f� ut information till personal och

patienter om biblioteket. Eftersom det lika mycket som ett folkbibliotek ocks� �r ett

arbetsplatsbibliotek f�r personalen, s�nde man ut nyf�rv�rvslistor till samtliga instanser

p� sjukhuset f�r att sprida informationen om att biblioteket �r till f�r alla. Sewall menar

att det �r viktigt att personalen f�r en god biblioteksservice eftersom det �r de som

dagligen �r n�ra patienterna och kan p�verka dem. Hon menar vidare att personal och

patienter kan m�tas p� ett annat plan �n det v�rdande i samtal kring b�cker och l�sning

och att det d�rf�r �r viktigt att personalen sj�lva �r insatta i biblioteket och dess service.

Sewall s�ger sig ha m�rkt att p� de avdelningar d�r personalen l�ser mycket, g�r ocks�

patienterna det. Ingenting i mina intervjuer pekar p� att s� skulle vara fallet p� de tre

avdelningarna p� MAS, men det �r m�jligt att man i en mer djuplodande och

koncentrerad unders�kning skulle kunna finna tecken p� detta. Sewall betonar flera

g�nger i sin bok att kontakten med personalen �r A och O f�r att bokvagn och bibliotek

ska fungera tillfredsst�llande. Hon f�resl�r boktr�ffar med alla personalkategorier f�r att

f�rankra biblioteksverksamheten hos dessa. En av de intervjuade l�karna i min

unders�kning, s�ger att hon tror att fler patienter skulle utnyttja bokvagnen om

informationen var mer utbredd. En god f�ruts�ttning f�r att informationen ska vara v�l

utbredd, torde vara att personalen �r v�l insatt i den service biblioteket kan ge, precis

som Sewall s�ger. Jag kan bara h�lla med i hennes resonemang kring detta. Pia

Bodinger som arbetar p� sjukhusbiblioteket i Karlstad idag, ber�ttar att man ganska

nyligen b�rjat med att bibliotekarierna f�r var sin klinik att bli klinikansvarig f�r. Detta
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inneb�r att bibliotekarien sitter med p� klinikm�ten och blir personalens kontaktperson

gentemot biblioteket. Varje klinik har ocks� en p�rm d�r all information om biblioteket

finns samlad och det finns ocks� broschyrer om biblioteket ute p� alla avdelningar. Det

�r sjukhusbibliotekariernas f�rhoppning att v�rdpersonalen ska informera patienterna

om sjukhusbiblioteket.

Ett av avsnitten i Sewalls bok tar upp bibliotekets roll p�

barnavdelningarna och d�r framkommer en del f�rslag p� spridning av information som

jag tycker skulle fungera lika bra p� vuxenavdelningar. Bl.a. talas det om att det p� varje

sjukhus brukar delas ut en informationsskrift till alla nyintagna och att man d�r ska ha

med information om biblioteket. Om det delas ut en allm�n informationsskrift till de

nyintagna p� MAS vet jag inte, men om det g�r det �r det all id� f�r biblioteket att

f�rs�ka f� med n�gra rader d�r. Sjukhusbiblioteket p� MAS har en egen liten folder om

biblioteket med information om att bokvagnen g�r ut till vissa avdelningar och vilken

service biblioteket kan ge, men mig veterligen �r detta inget som g�r ut till varje ny

patient p� avdelningarna.

Sewall ber�ttar om att man i Karlstad har n�got man kallar

"bokpaketservice". Till de patienter som inte �r p� sina rum eller p� avdelningen n�r

bokvagnen �r p� bes�k, l�ggs ett s.k. servicekort p� s�ngen eller s�ngbordet. Kortet talar

om att bokvagnen varit p� bes�k och patienten har m�jlighet att kryssa f�r olika

l�nealternativ och sedan skicka kortet till sjukhusbiblioteket. Bibliotekarierna plockar

sedan ihop ett bokpaket enligt patientens �nskem�l och l�ter paketet g� med

internposten. Sewalls bok utkom 1976 och "bokpaketservicen" finns kvar idag, enligt

Pia Bodinger, om �n i n�got f�r�ndrad form. Idag kallas servicen "Ring s� kommer vi"

och fungerar p� s� s�tt att b�de personal och patienter kan ringa biblioteket med

�nskem�l om l�sning, musik eller vad man vill ha. Det finns informationsmaterial om

denna service p� alla avdelningar. P� MAS finns en liknande service, det �r kort man

kan l�mna p� de s�ngar som st�r tomma vid en bokvagnsrond. P� kortet st�r att

bokvagnen varit d�r, och att det g�r bra att ringa till biblioteket om man vill ha n�got att

l�sa, f�ljt av telefonnumret. Det h�nder ganska ofta att b�de personal och patienter

ringer till biblioteket med �nskem�l och d� f�rs�ker man, om m�jligt, att f� ut det

efterfr�gade samma dag.

I kulturr�dets rapport Kultur i v�rden Utg�ngspunkter, organisation,

resurser skriver man att bokvagnsronder �ven i forts�ttningen kommer att vara

sjukhusbibliotekariernas huvudsakliga ansvarsomr�de. Dock �nskar kulturr�det att

bibliotekarierna i st�rre utstr�ckning �gnar sig �t information, kontaktarbete,

handledning och r�dgivning av v�rdpersonalen. De ger f�rslag p� att

bibliotekspersonalen ska delta i avdelningsm�ten, v�rdkonferenser och anh�rigtr�ffar

med information om bibliotekets resurser och verksamhet. Dessa f�rslag skulle, enligt
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kulturr�det kunna p�verka personalen att mer spontant anv�nda biblioteket b�de f�r sig

sj�lv och f�r patienterna:

"Genom �kad information och kontaktarbete kan v�rdpersonalen stimuleras att ta egna

initiativ gentemot patienterna och sj�lva anv�nda biblioteket i st�rre utstr�ckning."40

Verksamheten i Ume�, d�r man sedan n�gra �r tillbaka har sk�nlitteratur

inlagt p� schemat i l�karutbildningen (se avsnitt 2.6), verkar vara mycket lyckad och jag

fr�gar mig varf�r inslag av sk�nlitteratur med de syften som anges, inte �r obligatoriskt

p� alla h�gre v�rdutbildningar i landet, inte bara l�karutbildningen. V�rdpersonal i alla

led m�ter dagligen utsatta, os�kra och ibland r�dda m�nniskor, som de p� olika s�tt ska

ta hand om. Att kunna ha ett professionellt f�rh�llningss�tt till dessa m�nniskor �r en

viktig del av yrket och att kunna ha f�rst�else f�r deras situation tycker jag �r en

f�ruts�ttning. F�rutom l�sning av sk�nlitteratur, borde ocks� information av och bes�k

hos sjukhusbiblioteket vara ett obligatorium, f�r att studenterna redan under

utbildningen ska bli medvetna om att det finns och vad biblioteket kan erbjuda.

7.3 Slutsatser med f�rslag till samarbetsformer

Syftet med denna uppsats var att ta reda p� vilken roll l�sning och d�rigenom �ven

bibliotek har f�r patienter under sjukhustiden, och utvecklades till att �ven handla om

hur man kan utveckla samarbetet mellan bibliotek och v�rdpersonal. Metoden har varit

kvalitativ med intervjuer med personal och patienter p� tre avdelningar vid

Universitetssjukhuset i Malm� (MAS), intervju med neurolog Jan Ekstedt i Ume� och

sjukhusbibliotekarie Pia Bodinger i Karlstad.

Intervjuunders�kningen p� MAS visar att l�sning spelar stor roll f�r de

intervjuade patienterna. Mycket av tiden p� sjukhus �r en evig v�ntan, det �r kort tid av

dygnets 24 timmar som aktivt �gnas �t v�rd, varf�r patienterna m�ste ha n�got

meningsfullt att syssels�tta sig med. Alla intervjuade patienter l�ser n�gon g�ng under

denna tid, b�cker, tidskrifter eller dagstidningar. N�gon l�ser ocks� korsord eller tittar

p� tv. Att l�sningen spelar stor roll �r b�de patienter och personal �verens om.

Patienterna talar om att komma bort fr�n sina tankar och bekymmer, kunna koppla av

och att f� tiden att g�. Personalen s�ger att l�sningen f�r patienterna att koppla av och

tar som exempel en kvinna som l�ste i v�ntan p� en operation. Det �r sv�rt, om inte

om�jligt, att s�ga om l�sning i n�gon form kan p�verka den fysiska h�lsan. Det finns

inga vetenskapliga bevis p� att s� �r fallet. D�remot finns det m�nga som talar sig varma

f�r l�sningens terapeutiska betydelse, man talar om biblioterapi eller l�kande l�sning.

                                                  
40Kultur i v�rden Utg�ngspunkter, organisation, resurser Rapport fr�n kulturr�det 1983:7 s 50
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Intervjuerna visade ocks� att m�nga patienter v�ljer att l�sa facklitteratur om den

sjukdom de b�r p� och filosofiska b�cker om d�den och livets slutskede. En annan typ

av b�cker som ocks� l�ses flitigt, �r biografier skrivna av m�nniskor som sj�lva burit p�

en sjukdom eller haft anh�riga som gjort det. Det m�rks ocks� tydligt p� bibliotekets

best�nd av denna typ av b�cker att de �r efterfr�gade. Flera f�respr�kare f�r biblioterapi

menar att patienter som l�ser den h�r sortens b�cker k�nner att de inte �r de f�rsta att

m�ta dessa problem och att det finns andra som varit i samma situation. Patienten kan

ocks� se att det finns mer �n en l�sning p� problemen och mer �n ett val att g�ra.

B�de patienter och personal �r allts� �verens om att l�sningen spelar stor

roll f�r patienter, men det finns inget direkt utvecklat samarbete mellan

sjukhusbiblioteket och v�rdavdelningarna. Detta kan bero p� att biblioteket tillh�r en

annan organisation och tidigare har haft annan huvudman. Att sjukhusbiblioteket nu

�verg�r till landstinget och d�rmed har samma huvudman som sjukhuset, kan

f�rhoppningsvis g�ra ett samarbete l�ttare. Kulturr�det har en uttalad �nskan om att

bibliotekarier i st�rre utstr�ckning i framtiden ska �gna sig �t information,

kontaktarbete, handledning och r�dgivning av v�rdpersonalen. De ger f�rslag p� att

bibliotekspersonalen ska delta i avdelningsm�ten, v�rdkonferenser och anh�rigtr�ffar

med information om bibliotekets resurser och verksamhet. Kulturr�det menar att detta

kunde p�verka personalen att mer spontant anv�nda biblioteket b�de f�r sig sj�lv och

f�r patienter.

Jag kan konstatera att �ven om det finns ett samarbete mellan

sjukhusbiblioteket och v�rdavdelningarna p� MAS idag, s� �r det inte speciellt v�l

utvecklat. N�ra kontakt med t�t kommunikation �r en f�ruts�ttning f�r att man ska

kunna f� ett fruktbart samarbete mellan bibliotek och v�rdpersonal, anser jag. Jag �r

medveten om att biblioteket idag inte har de resurser, varken ekonomiska eller

personella, f�r att kunna genomf�ra de f�rslag till f�r�ndringar jag h�r kommer att

presentera. Jag tycker �nd� man ska se dem som id�er att utg� ifr�n och arbeta emot.

Som jag n�mnt ovan, �r det l�ttare att genomf�ra id�er och f�r�ndringar om de

samarbetande parterna ing�r i samma organisation, och det kan allts� bli l�ttare

fram�ver n�r biblioteket kommer att ha samma huvudman som sjukhuset. Ett varaktigt

samarbete m�ste utg� ifr�n en v�l f�rankrad verksamhet. V�rdpersonalen m�ste vara

f�rtrogen med biblioteket och vad det kan erbjuda och hj�lpa till med, p� samma s�tt

som bibliotekspersonalen m�ste vara medveten om under vilka f�ruts�ttningar

v�rdpersonalen arbetar. F�r att bokvagnsronder och �vrig biblioteksverksamhet ska

fungera i sjukhusmilj�n, m�ste verksamheterna underl�tta f�r varandra. Som jag tidigare

sagt, tycker jag att alla h�gre v�rdutbildningar borde ha obligatorisk information om och

bes�k hos sjukhusbiblioteket, f�r att bli insatta i vad biblioteket har att erbjuda. Innan

detta kan bli verklighet, finns det mycket att g�ra f�r sjukhusbiblioteken!
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Jag tror att man m�ste b�rja med personalen, f�r att p� den v�gen n�

patienterna. Det b�sta vore att starta ett samarbete med tv� eller tre avdelningar f�r att

sedan kunna utveckla detta till att g�lla alla avdelningar som f�r bes�k av bokvagnen.

P� detta s�tt kan man prova sig fram till vilka metoder och tillv�gag�ngss�tt som

fungerar b�st. De samarbetande avdelningarna blir "pilotavdelningar" att testa id�er p�.

Regelbundna informationstr�ffar med v�rdpersonalen d�r man informerar om

bibliotekets verksamhet och utbud, �r ett f�rslag till samarbete. Man kunde tr�ffas

f�rslagsvis tv� g�nger per �r, f�r att ber�tta om nyheter p� biblioteket och eventuella

kommande projekt. Ett komplement till dessa tr�ffar vore att skicka ut nyf�rv�rvslistor

till alla avdelningar som man tidigare har gjort i Karlstad.  P� s� s�tt h�ller man

v�rdpersonalen uppdaterad n�r det g�ller utbudet och man g�r ju samtidigt reklam f�r

biblioteket. Dessa listor b�r ocks� ansl�s p� anslagstavlorna p� avdelningarna, s� att de

�ven kommer patienterna till godo. Ett annat f�rslag, som kr�ver ett st�rre samarbete

med flera instanser p� sjukhuset, vore att vid n�got tillf�lle per �r samla alla nyanst�llda

p� de aktuella avdelningarna f�r att visa biblioteket och dess verksamhet. En variant p�

detta, som kr�ver mindre arbetsinsats men inte �r lika effektiv, �r en informationsfolder

som delas ut till alla nyanst�llda. Man kunde vid informationstr�ffarna knyta kontakter

genom att f� bokombud p� alla avdelningar. Jag vet att detta finns p� n�gra avdelningar

p� MAS idag, men det vore �nskv�rt om det var utvecklat p� alla ber�rda avdelningar.

Bokombuden skulle bl.a. kunna vara ansvariga f�r att nyf�rv�rvslistorna n�r b�de

personal och patienter.

Jag tror ocks� att bokprat p� avdelningarna vore en modell och d� t�nker

jag mig detta f�r b�de personal och patienter. N�r det g�ller bokprat f�r personal, kunde

man tala dels om nyutkommen facklitteratur, eventuellt i samarbete med medicinska

centralbiblioteket, dels om nyutkommen sk�nlitteratur. Att informera om nyutkommen

facklitteratur gagnar b�de personal och patienter. Personalen, f�rst�s, f�r deras

fortbildning och vidareutveckling, patienterna f�r att personalen p� de avdelningar d�r

patienterna l�ser mycket fackb�cker, kan informera om vad som finns p� biblioteket.

Bokprat med sk�nlitteratur har delvis samma syfte. Det �r bra reklam att ber�tta om

nyutkomna, attraktiva b�cker som finns p� biblioteket.

Bokprat f�r patienter skulle kunna anpassas till olika grupper, beroende p�

intresse och f�ruts�ttningar. Bibliotekarien kunde ha olika teman att tala kring; resor,

historia, tr�dg�rd, friskv�rd, mat, ja egentligen �r det bara fantasin som s�tter gr�nserna.

Man kunde t o m specialisera bokpraten beroende p� vilken avdelning man ska bes�ka.

P� strokeavdelningar kunde man t ex tala om och visa tal- och kassettb�cker, eftersom

m�nga strokepatienter ocks� drabbas av tal- och skrivsv�righeter. P� dessa och liknande

avdelningar skulle ocks� bildverk, l�ttl�sta b�cker och lyrik ha en given plats i

bokpratet. Vid alla bokprat skulle man, i den utstr�ckning man kan, blanda facklitteratur
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och sk�nlitteratur f�r att f� en bredd i utbudet. Det �r ocks� ett bra tillf�lle att visa de

tidskrifter i �mnet som sjukhusbiblioteket och bokvagnen kan erbjuda. Jag tror inte att

man genom dessa bokprat enbart skulle n� de redan l�sintresserade, utan �ven de som

normalt inte l�ser s� mycket eller alls. Eftersom intervjuerna visar att patienterna s�ker

syssels�ttning under sjukhustiden �r jag �vertygad om att m�nga skulle s�ka sig till

dagrummet, eller var man nu v�ljer att h�lla till, n�r bokpratet kommer till avdelningen.

Det blir ett avbrott i v�rdvardagen som s�kert kan vara b�de underh�llande och givande

f�r patienterna, l�sare eller icke l�sare.

Jansson och Timdahl Ringblom s�ger i sin bok, att �ven stillsamma

aktiviteter �r aktiviteter om de engagerar. Jag tror man genom litteratur och l�sning kan

v�cka m�nga tankar och minnen till liv, varf�r l�sning - och d� ocks� bibliotek och

bokvagn - har en given plats p� sjukhus.
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Fr�gor till personal

Fr�gor till patienter
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Fr�gor till personal

• K�nner du till att bibliotekarien bes�ker den h�r avdelningen med bokvagn?

Hur fick du i s� fall reda p� det?

• Tror du att dina patienter k�nner till att bibliotekarien kommer till avdelningen med

bokvagn?

• Har du informerat patienterna om bokvagnen?

Hur d�?

• K�nner du till att det finns b�cker utst�llda h�r som alla kan l�na av?

Hur fick du i s� fall reda p� det?

• Har du informerat patienterna om denna m�jlighet?

Hur d�?

• Brukar dina patienter l�sa b�cker, tidskrifter eller tal- och kassettb�cker?

• Har de med sig n�got att l�sa n�r de kommer hit?

Brukar de l�sa det?

Om nej; Varf�r inte?

• F�resl�r du l�sning och i s� fall vad?

Om du inte f�resl�r l�sning, vad beror det p�?

• Vad tycker du om att bibliotekarien kommer till avdelningen med bokvagn?

• M�rker du n�gon skillnad p� de patienter som l�ser och de som inte g�r det?

Vilka skillnader d�?

• Man talar idag om f�rkortade v�rdtider p� sjukhus. St�mmer det p� den h�r

avdelningen?

Om ja; Hur tror du att det p�verkar patienters l�sning under sjukhusvistelsen?

• L�ser du sj�lv?

• Utnyttjar du sjukhusbiblioteket och/eller bokvagnen?

Varf�r/Varf�r inte?

• Vad betyder l�sning f�r dig?

• Vad betyder l�sning f�r patientens v�rdupplevelse?
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Fr�gor till patienter

• K�nner du till att bibliotekarien kommer med bokvagnen till den h�r avdelningen?

Hur fick du i s� fall reda p� det?

• Har du haft n�gon kontakt med bibliotekarien och bokvagnen?

Vilket utbyte hade du i s� fall av det m�tet?

• K�nner du till att det finns b�cker utst�llda h�r p� avdelningen som alla kan l�na av?

Hur fick du i s� fall reda p� det?

• Har n�gon ur personalen fr�gat om du vill l�sa n�got?

Har de gett f�rslag p� n�gon speciell bok eller tidskrift?

• Vad tycker du om att bibliotekarien kommer med bokvagnen till avdelningen?

• M�rker du n�gon skillnad p� hur du k�nner dig om du l�ser eller inte?

• Vad g�r du p� den tid p� dagen och kv�llen n�r du inte �r upptagen med behandling

eller annat?

• Hade du med dig n�got att l�sa n�r du kom hit?

Har du l�st det?

Om nej; Varf�r inte?

• Har du l�st n�got annat �n det du hade med dig?

• Vad betyder l�sning f�r dig?

• Vad betyder l�sning f�r din v�rdupplevelse?
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