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Biblioteket integrerat i utbildningen -
mina år på MB och HUB 
 

Eva Sofia Welander 

Som nyutbildad bibliotekarie började jag i januari 1984 på Linköpings universitets 
medicinska bibliotek vid Regionsjukhuset i Linköping. Jag anställdes i princip bara för 
att sätta upp böcker under två månader och var tvungen att avbryta en projekt-
anställning på Länsstyrelsen för arbetslösa bibliotekarier, eftersom det här var ett vi-
kariat för en ”riktig” tjänst. Det var jag bara glad för, för bland uppgifterna på Läns-
styrelsen ingick att katalogisera tunna rapporter från inventeringar runt om i länet av 
kalkkärlsväxter och annan flora, och katalogisering var inte riktigt min grej.  

Jag hade valt inriktningen för folk- och skolbibliotekarie vid Bibliotekshögskolan, 
inte vetenskaplig bibliotekarie, men tänkte att jag till nöds nog kunde sätta upp lite 
böcker på Medicinska biblioteket under två månader. Men jag blev kvar och 2003 blev 
jag avdelningschef efter Kerstin Fridén. 
 
De första åren på MB 
Annika Ekström var chef för Medicinska biblioteket när jag började 1984. Biblioteket 
hade öppet vanliga kontorstider, från åtta på morgonen till fem på eftermiddagen. 
Lokalen var väldigt mysig, med mycket fönster och en fin veranda utanför. Besökarna 
var mest personal i vita rockar. Eftersom biblioteket låg två våningar ovanför restau-
rangen så det var enkelt att titta in till oss i samband med lunchen.  

De studenter som då läste medicin i Linköping hade läst sina första fem terminer i 
Uppsala och avslutade sin läkarutbildning här. Dessa studenter såg man väldigt sällan 
i biblioteket eftersom de mest var ute på klinikerna och dessutom var få till antalet. 
Däremot var det ganska mycket jobb gentemot doktoranderna. Vi hade undervisning 
med dem om hur man skulle söka i tryckta index såsom Current Contents, Chemical 
Abstracts och Index Medicus samt i bibliotekets kortkatalog.  

Vid utlån och beställningar fyllde man i ett blankettset som bestod av fyra olikfärg-
ade lappar. En av lapparna följde med låntagaren och resten av setet stoppades ner i 
en låda. När någon ställde sig i kö på en utlånad bok satte man beställningen bakom 
lappen med ett gem och en rosa lapp skickades som ett krav till den låntagaren som 
hade boken, om lånetiden gått ut förstås. Detta system med utlån och kravhantering 
krävde daglig genomgång av en massa kvitton i ett stort register. Vi fick in många be-
ställningar på artiklar och böcker vi inte hade så det blev många fjärrlånebeställningar, 
och för att belägga och lokalisera dessa sökte vi i många olika tryckta kataloger, till 
exempel List BioMed. Varje beställning stämplades med ett nummer så att man kunde 
kontrollera hur många beställningar det kom varje dag.  

Vi jobbade mycket gentemot Landstinget i Östergötland och stora samlingar fanns 
också ute på klinikerna. Eftersom vi hanterade även alla deras prenumerationer hade 
vi en accessionskatalog, en så kallad Viscard, i ett stort plåtskåp där varje nytt tid-
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skriftshäfte registrerades och sedan skickades ut till respektive klinik. Vi samarbetade 
till viss del med det dåvarande Sjukhusbiblioteket som var beläget i det så kallade 
Huvudblocket på Regionsjukhuset.     

 
Hälsouniversitetets tillkomst 
Det blev drygt tre år på gamla MB för min del. Planeringen av det nya Hälso-
universitetet (HU) hade då inletts och Kerstin Fridén, då chef för LiUB:s kundtjänst 
ute på Valla, fick en projektanställning för att planera ett helt nytt bibliotek där hon 
senare blev chef. 

Hälsouniversitetet skulle använda sig av PBI (Problembaserad inlärning, som i dag 
kallas Problembaserat lärande, PBL). Det fanns dock inte så mycket att inspireras av 
då inget bibliotek tidigare varit utformat utifrån en pedagogisk modell. Kerstin fick 
därför börja med att ta reda på vad det betydde att studera enligt PBL och hur biblio-
tekets roll kunde utformas i den kontexten. Hon gjorde därmed en banbrytande insats 
och betydelsen av hennes öppna attityd och förmåga att kommunicera och föra fram 
biblioteket kan inte nog understrykas. Det skulle bli många bibliotekskollegor från alla 
världens hörn som inspirerades av vårt sätt att arbeta och många gjorde studiebesök 
hos oss. 

När biblioteket flyttade in i de nya lokalerna 1987, kändes det verkligen som att vi 
var pionjärer och att det var något helt nytt. Vi bytte samtidigt namn till Hälso-
universitetets bibliotek, HUB.  

Ledordet var tillgänglighet - av litteratur, av lokaler och av personal. Vi var väldigt 
måna om att inte sitta bakom några stängda dörrar och vara osynliga, utan vi ville vara 
tillgängliga för våra användare. Biblioteket hade från början öppet från klockan 08.00 
till 22.00 måndag till torsdag och till klockan 16.30 på fredagarna. Vi hade även lör-
dags- och söndagsöppet klockan 11–15.  

Samtidigt som vi nu hade den nya ”PBI-läkarutbildningen” fanns också den gamla 
läkarutbildningen kvar, så vi hade även den kurslitteraturen att hantera. Eftersom ut-
bildningarna gick omlott var det lite rörigt under en period. 
 
Betydelsen av PBL 
Vad HU skulle komma att innebära för oss på biblioteket förstod vi ju inte alls från 
början men att vi skulle få en viktig roll gick upp för oss ganska snart. PBL förutsätter 
att studenterna själva söker sin kunskap och då behöver de både förstå sitt 
informationsbehov och tillägna sig kunskaper och verktyg för att kunna söka inform-
ation. De behöver också ha informationen och litteraturen lättillgänglig och nära.   

En annan sak som har präglat HU är det interprofessionella lärandet (IPL) - 
patienten sätts i centrum och olika professioner ser tillsammans till att patienten om-
händertas på bästa sätt. Den tanken låg bakom den kurs som från början hette Männi-
ska och samhälle (MoS), senare Hälsa, etik och lärande (HEL) och nu IPL. Det var den 
första kursen som de nya HU-studenterna läste. Biblioteket var med i planeringen av 
kursen och samarbetade med Pedagogiskt centrum; vi hade många överläggningar om 
de teoretiska resonemangen kring PBL med bland andra Lars Uhlin och Charlotte Si-
lén. 
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Bibliotekarierna blev alltmer integrerade och involverade. Alla studenter blev 
schemalagda med undervisning i informationssökning på flera nivåer i utbildningarna 
och vi deltog på olika sätt i tentamina och kunskapskontroller, vilket innebar att både 
studenter och lärare såg oss som en självklar del av utbildningarna. Jag har blivit så 
bortskämd med detta att jag har svårt att förstå att inte alla utbildningsprogram vid 
LiU ser vilken potential samarbetet med biblioteket har. 

 

 
Bild 29 Hälsouniversitetets bibliotek blev vid tillkomsten 1987 snabbt en populär studiemiljö.  
Även studenter vid andra fakulteter vid LiU satt gärna på HUB och läste. Foto: Peter Karlsson. 

Undervisning och studentsamverkan 
All vår undervisning är schemalagd och har så varit från första början. Bibliotekarier 
är ofta med i programmens lärarförteckningar vilket innebär att studenterna ser oss 
som en del av lärarlaget. Eftersom vi medverkar på olika nivåer på programmen och vi 
därmed träffas flera gånger under deras studietid lär studenterna ofta känna igen oss.  

En annan betydelsefull kontaktyta har varit den stadietenta som vi har haft med 
läkarstudenterna i över 25 år. Under examinationstillfället satt en lärare och en biblio-
tekarie tillsammans med en student som under en halvtimma fick redovisa hur hen 
hade löst en sökuppgift samt tankegångar och reflektioner kring det. Som bibliotekarie 
samarbetade man med läraren med att ställa frågor, ge återkoppling till studenten och 
bedömning av hur, och om, man behövde stöd inför eventuell omtenta.  

År 2007 lade jag, tillsammans med studentkårens dåvarande vice ordförande, 
läkarstudenten Kenneth Csiffary, fram ett förslag till dåvarande grundutbildnings-
nämnden att alla program bör ha någon sorts kunskapskontroll i informationssökning. 
Förslaget mottogs positivt och flera lösningar har diskuterats och genomförts på olika 
sätt genom åren.  

Medicinsk biologi hade en snarlik tentamen, fast gruppvis. Sjuksköterske-
programmet hade en skriftlig uppgift, hygienrapport, där bibliotekarierna gav feed-
back till studenterna på hur de hade klarat av att göra sökningar och skriva referens-
listor.  
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Kerstin var mycket mån om kontakten med studenterna och bjöd ofta in student-
kåren och de olika sektionerna till möten och visade tydligt att vi ville veta vad de tyckte 
om biblioteket och hur vi kunde utveckla verksamheten. Själv hade jag en skylt på dörr-
en där det stod: ”stör gärna!”. Många undrade över den. Varför vill du bli störd? Men 
det var en invit, och det var aldrig någon som störde i onödan. Vill man inte bli störd 
så får man i så fall dra ner rullgardinen eller göra någonting som visar att man inte är 
tillgänglig. Studenterna är oerhört viktiga för biblioteket, utan dem är vi ingenting. 
 
Kontaktarbete på flera plan 
Att ha olika kontaktytor mot fakulteten är oerhört viktigt annars blir det svårt att ge 
och få nödvändig och nyttig information samt att göra sin röst hörd. Det duger inte att 
bara skicka mail, man måste faktiskt också ses. Att exempelvis stå i kön på restau-
rangen kan göra att man får en inbjudan till något möte för att presentera nyheter från 
biblioteket. Man kanske bara får tio minuter eller en kvart till sitt förfogande men de 
där minuterna är oerhört betydelsefulla. Vi kan också bli inbjudna, eller bjuda in oss 
själva, till programråd, grundutbildningsnämnden, temagrupper, forskargrupper och 
så vidare för att berätta om e-böcker, databaser, referenshantering, undervisnings-
upplägg eller något annat. 

Som avdelningschef ingick jag i fakultetens ledningsråd, där jag träffade fakultets-
ledningen samt prefekter och proprefekter vilket var mycket givande. 

Dåvarande Pedagogiskt centrum hade under en period en seminarieserie där vi 
hade välbesökta seminarier om hur man som lärare kan hitta och använda bilder i 
undervisningen. I samband med det gjorde vi också en välbesökt ämnesguide om bild-
er och multimedia inom medicin, vård och hälsa. 

För att upprätthålla en god kontakt med våra användare startade jag som ny chef 
ett biblioteksråd med representanter från institutionerna och studentkåren. Vi träffa-
des sedan varje termin för att diskutera frågor som berörde media, servicenivåer och 
annat samt utbyta information som kunde vara av ömsesidig nytta.  

Kontakt med doktoranderna vid fakulteten fick vi automatiskt i och med den obli-
gatoriska forskarutbildningskurs i informationssökning och vetenskaplig information 
som vi bibliotekarier höll varje termin tillsammans med fakulteten.  

Biblioteket var alltså inte bara en serviceorganisation vid sidan av, utan en väl-
integrerad del av fakultetens verksamhet. Det var inte något vi tog för givet utan aktivt 
arbetade med. En enkel men viktig del i detta är att man helt enkelt lämnade biblioteket 
och visade sig där övrig verksamhet pågick och visade nyfikenhet och intresse för det. 

 
Ombyggnationer och namnbyte 
När Birgittaskolan och S:t Olofsskolan (Norrköping) blev en del av HU/LiU vid slutet 
av 90-talet ingick deras bibliotek i universitetsbiblioteket och under en period hade vi 
utbytestjänstgöringar hos varandra. Det blev mer spännvidd i ämnena och kontakt-
bibliotekarierna blev därmed fler. Birgittaskolans bibliotekspersonal och det mesta av 
litteraturen flyttades senare över till HUB. 

År 2004 byggdes HUB om, vilket bland annat innebar att vi fick en helt ny entré 
samt en läsesal på våningen ovanför. Detta blev mycket bra då vi vid stängningsdags 
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kunde hänvisa till läsesalen ovanför och att studenterna då kunde ta med sig referens-
litteraturen dit upp men givetvis nogsamt lämna tillbaka i bokinkasten innan de gick 
hem. Ombyggnationen innebar att vi fick in mer dagsljus och även fick en ny lånedisk 
längre ut i lokalen, vilket gjorde att vi fick ytterligare ett arbetsrum för personalen. 
Undervisningsrummet byggdes också om, så att vi fick in ljus även där. Visserligen inte 
dagsljus, men med ljusinsläpp från övriga lokalen blev det ett trevligare undervisnings-
rum.  

Tio år senare, sommaren 2014, genomgick biblioteket en omfattande renovering 
och uppfräschning på studenternas initiativ. Det kändes väldigt bra att initiativet kom 
från dem; det var ett kvitto på att de uppfattade biblioteket som en mycket angelägen 
del av deras studietillvaro. Deras engagemang och stöd under den ganska påfrestande 
ombyggnadsperioden var mycket betydelsefull och dessutom avgörande för att det 
skulle bli bra.   

Året efter bytte Hälsouniversitetet namn till Medicinska fakulteten, vilket innebar 
att även biblioteket fick byta namn. Efter att vi utlyst en tävling för att få in förslag från 
studenter föll valet på det nygamla Medicinska biblioteket – MB. 
 

 
Bild 30 HUB före ombyggnationen 2014. Foto: Peter Karlsson. 

 

 
Bild 31 HUB efter ombyggnationen 2014. Foto: Peter Karlsson. 



63 
 

Biblioteket ifrågasatt 
Jag efterträdde Kerstin Fridén som chef på HUB år 2003. Det blev en tung start då det, 
förutom en mycket omfattande ombyggnation på hela campusområdet inklusive 
biblioteket, även kom ett stort besparingsprogram på HU. Detta innebar att det mesta 
ifrågasattes, biblioteket inte minst. Väldigt fort insåg jag att man aldrig ska ta sig själv 
och sin verksamhet för given. Man bör alltid se till att man har förankring ute i den 
verksamhet man verkar inom, och att man har vänner ute i organisationen som kan 
hjälpa till att föra ens talan.  

I samband med besparingarna var jag tvungen att göra flera utredningar. Jag be-
svarade frågor som: för vilka finns ni? Vad gör/är en bibliotekarie? Vart exakt går 
pengarna? Hur mycket/vad gör ni för forskare respektive studenter? 

På den tiden fick vi pengar direkt från fakulteten, så de såg väldigt tydligt en summa 
som skulle kunna sparas in på. Exempel på kommentarer som vi fick: ”Nu finns allt ju 
på Nätet, kan man då inte klara sig utan ett bibliotek?” eller ” Det är hälsosamt att röra 
på sig så studenterna kan väl cykla genom Vallaskogen till biblioteket på campus-
området?”. 

Biblioteket blev ifrågasatt och jag blev ganska hårt åtgången. Studenterna 
protesterade starkt mot fakultetens hot om stora neddragningar på biblioteket. Det var 
tufft att bli chef i det här skedet. Dåvarande överbibliotekarie Marianne Nordlander 
(sedermera Hällgren) var skicklig på att visa att vi inte kunde dra ner på varken person-
al eller lokaler, och prenumerationerna var ju redan betalda. Det som var möjligt att 
dra in på var medlen för timanställda och bokinköp. Det blev sammantaget några 
hundra tusen, så det var inte så mycket. Jag hörde med studenterna vad de ansåg att 
vi skulle prioritera, böcker eller öppethållandet? De tyckte att vi skulle prioritera öppet-
hållandet. Vi gjorde därför inga inköp av böcker efter april under 2004. Då student-
kåren, Consensus, förde detta vidare blev studenterna införstådda med vad som gällde 
och de och vi fick foga oss. 
 
Inte bara universitetet 
Det som skiljer MB från de andra LiU-biblioteken, förutom att vi verkar mot en enda 
fakultet, är att vi jobbar mot (och lokalmässigt inom) en organisation utanför univer-
sitetet: Region Östergötland (RÖ). Det är också där många av studenterna hamnar när 
de kommer ut i yrkeslivet. Vi träffar dem alltså från deras första terminer på 
utbildningarna och sedan som verksamma inom de olika professionerna. Vi träffar 
även de som forskar och går olika specialistutbildningar och FoU-kurser inom RÖ samt 
sjukvårdspersonal på sjukhuset och runt om i länet. Att träffa yrkesverksamma är nå-
got vi har stor nytta av när vi planerar vår undervisning för studenterna. 

För de som är regionanställda kan det bli frustrerande att inte ha tillgång till samma 
informationsresurser som när de studerade. Undervisningen ska ju ge förutsättningar 
för ett livslångt lärande, men tyvärr är tillgången till vetenskaplig information inte all-
tid lika lättillgänglig efter studierna. Inom regionen finns dock informationsresursen, 
EiRA, som årligen blir alltmer matnyttig och nu innehåller flera tjänster som 
universitetsbiblioteket inte har. Denna resurs informerar vi hälso- och sjukvårdens 
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personal inom RÖ om tillsammans med bibliotekarierna på sjukhusbiblioteken i Norr-
köping och Motala. 

Fast jag var på Medicinska biblioteket i över trettio år så är det ingen överdrift att 
säga att jag lärde mig något nytt varje dag. Det gäller att vara ödmjuk mot experterna 
som kan sitt ämne och dess kontext men som inte är insatta i alla sökvägar och sök-
resurser. I alla möten finns något att lära så man bör vara nyfiken, ställa frågor, lyssna 
och ställa frågor igen. Först när vi vet ungefär vad det handlar om och hur deras behov 
ser ut kan vår insats bli rätt.   
 

 
Bild 32 Rektor Helen Dannetun (till vänster) och Eva Sofia Welander  
vid invigningen av det renoverade HUB 2014. Foto: Peter Karlsson. 
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