Levande Bibliotek
Västra
Götalandsregionen

Bakgrund
 Uppdrag i omställningen att möjliggöra patientmedverkan när vården/omställningen
planeras, utvecklas och utvärderas – patientföreträdare med i regionala
programområden, regionala- och lokala processteam (RPO, RPT, LPT).
 En del av ett personcentrerat arbetssätt – vården samskapas av de som utför den och de
som den är till för
 Uppfattat behov från verksamheter som upplevt det svårt att hitta patienter som kan
vara med och delta i utvecklingsarbete
 Region Jönköping/Qulturum föregångare

Levande bibliotek
 En pool av personer med egen erfarenhet av hälso- och sjukvård – som patient eller
närstående, med en önskan om att vara med och utveckla vården.

 En ”levande bok” kan bidra på olika sätt;
-

dela sin berättelse
delta i workshops, konferenser, utbildningar,
vara en del i ett utvecklingsteam,
medlem i ledningsgrupper/styrgrupper

 Som levande bok förbinder man sig endast till att vara tillgänglig för förfrågan om
uppdrag – vilket man kan tacka ja eller nej till. Man ingår alltså inte i VGR´s ordinare
arbetsorganisation
 Levande bok väljer själv grad av medverkan och hur mycket den vill dela av sina
personliga erfarenheter

Levande bibliotek - låneprocessen
 Vid förfrågan om att låna en levande bok, matchas
deltagare mot verksamhetens behov
 ”Bibliotekarien” sammankopplar verksamhet och
deltagare
 En överenskommelse upprättas mellan verksamhet
och deltagare
 Verksamheterna står för deltagarens ersättning:
Halvdag 870 kr, heldag 1740 kr samt reseersättning

 Bibliotekarien följer upp uppdraget

Frågor vid utlåning
• Vilken

• Erfarenhet är det du efterfrågar? Är det upplevelser/erfarenheter av en specifik sjukdom eller
tillstånd eller ett mer generellt patient- eller närstående perspektiv som efterfrågas?
• Önskar du låna en eller flera levande böcker vid ett enstaka tillfälle? Beskriv uppdraget och
uppskatta ungefärlig tidsåtgång. Glöm ej ange förrättningsort för uppdraget.
• Önskar du låna en eller flera levande böcker vid återkommande tillfällen? Beskriv uppdraget och
uppskatta ungefärlig tidsåtgång. Glöm ej ange förrättningsort för uppdraget.
• Är det några speciella krav på levande bok, eller förutsättningar som vi behöver känna
till?
• Vad skulle du önska att levande bok tillförde

Levande bibliotek – rekrytering, kontakt, utbildning
 Rekrytering via VGR fokus, sociala media, posters i väntrum/entréer,
personkännedom m m. Bred sökning för bredd av personer och erfarenheter.
Rekrytering kontinuerligt.
 Vägen in för deltagare via 1177
www.1177.se/patientsommedskapare eller levande.bibliotek@vgregion.se
Alla som gör en intresseanmälan intervjuas. Söker deltagare som är i en stabil fas
av ev sjukdom.

 Samma mail för både deltagare och lånande verksamheter
levande.bibliotek@vgregion.se
Introduktionsutbildning och nätverksträffar erbjuds alla deltagare
Introduktion/informationsträffar möjligt för lånande verksamheter
Kontaktuppgifter till deltagare samlas i en patientbank – ok enligt GDPR

Patientpaket:
 Överenskommelse
 Riktlinjer för ersättning
 Arvodesblankett
 Tystnadserinran
 Jävsdeklaration
 Utvärderingsblankett

Levande bibliotek - tidsplan
 Mitten av september – rekrytering startar

 Intervjuer sker under hösten
 Introduktionsutbildning för deltagare under okt-dec
 Parallell process med information till verksamheter
 Start utlåning när det finns levande böcker – förhoppningsvis runt
årsskiftet

Levande bibliotek kontaktuppgifter
Sylvia Määttä
tel. 070 7674176
Katrin Modig Pallin
tel. 070 0206496
levande.bibliotek@vgregion.se

