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Lånevillkor - bibliotekstjänster 

Revideringar i denna version 
Justering under rubriken Vem får låna. 

Bakgrund, syfte och mål 
Rutinen beskriver vilka som får låna, lånetider och lånevillkor på Medicinskt 

bibliotek SkaS. Lånereglerna syftar till tillgängliggörande och cirkulation av 

bibliotekets bestånd. 

Arbetsbeskrivning 

Vem får låna 

Vår målgrupp är medarbetare på Skaraborgs sjukhus. Studenter och praktikanter 

får låna den tid de är på sjukhuset. Lånetiden är 21 dagar. 

Ansvar för lån 

Borttappat material som låntagaren inte lämnar tillbaks trots påminnelser, ersätts 

av låntagaren med inköpskostnad för nytt material, dock minst 200 kr/ material. 

Låntagare kan spärras för vidare lån om materialet inte lämnas tillbaka i tid. 

Återlämning 

Återlämning sker direkt i biblioteket eller i bibliotekets låsta återlämningsskåp. 

Omlån 

Omlån kan göras 5 gånger. Omlån kan begäras via biblioteket, epost, telefon eller 

via bibliotekets hemsida och webbkatalog. Reserverade medier kan inte lånas om. 

Reservation 

Utlånat material kan reserveras. Reserverat material ska avhämtas inom sju dagar 

från avisering. 
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Påminnelse/krav 

Om låntagaren får som mest 3 påminnelser om återlämning, följt av ett personligt 

brev. Har materialet därefter fortfarande inte lämnats tillbaka faktureras 

låntagaren med inköpskostnaden, dock minst 200 kr/ material. 

Relaterad information 
https://www.vgregion.se/biblioteketskas 

Biblioteksplan - uppdrag 

Medieplan – förvärv och gallring 

Rubrik: Lånevillkor - bibliotekstjänster

Dokument-ID: SKAS9732-1524814221-2

Version: 7.0
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Information om handlingen 

Handlingstyp: Rutin 
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