Glänta
- barnbibliotek på sjukhus

Bakgrund och mål
2018 inledde Ryhovs sjukhusbibliotek, Bild och form/gestaltning och
Regionbiblioteket ett samarbete kring bilderbokens möjligheter för
barn på sjukhus. Tillsammans med KulturSjukhuset erbjöds olika
aktiviteter under hösten. Satsningen föll väl ut och vi beslutade att
arbeta vidare för att skapa en levande och tillgänglig plats för barn
och unga som besöker sjukhuset.
Vårvintern 2019 genomförde sjukhusbiblioteket en Barnrond för att
lyssna in vad barn som besöker sjukhuset vill ha i ett bibliotek. Tio
barn deltog och gav sin syn på böcker, andra medier, aktiviteter,
möbler m.m. Samtidigt började vi skriva en projektansökan till
Kulturrådet. Från ett av barnen som deltog i Barnronden fick vi
namnet till projektet och till den nya barnavdelningen – Glänta.
Genom projektet Glänta – barnbibliotek på sjukhus kan vi
 fortsätta att utveckla barnbiblioteket utifrån resultat av
Barnrond och i dialog med Gläntas besökare
 pröva nya arbetsmetoder med stöd i forskning och samlad
erfarenhet
 öka tillgängligheten genom digitala verktyg och medier på flera
språk
 utveckla samarbeten för barn och ungas möjlighet att delta i
kulturaktiviteter på länssjukhuset Ryhov
Projektformen skapar utrymme för att pröva nya arbetsmetoder med
målet att hitta fram till samarbeten och kvalitativa arbetssätt som är
hållbara över tid.

Sjukhusbiblioteken Futurum är ett kunskapsstöd för vård, forskning
och utveckling med patientens behov i centrum. Sjukhusbibliotekens
verksamhet riktar sig till personal inom Region Jönköpings län och till
besökare i vården.
KulturSjukhuset är en ideell förening som bedriver clown-, sago- och
berättarverksamhet för barn och unga på sjukhus. De besöker Glänta
varje vecka med Musikbyrån och har dramatiserade sagostunder
under "Höst i Glänta".
Bild och form/gestaltning gestaltar Glänta med konst ur regionens
samlingar. Maria Nilsson Thore, Emma Virke, Jan Håfström och Marit
Törnkvist är exempel på barnboksillustratörer och konstnärer som
har hängt och hänger på väggarna i Glänta.
Regionbiblioteket är ett stöd i projekt- och processarbetet.
Tillsammans med Regionbiblioteket jobbar vi också för ökad
tillgänglighet genom digitala verktyg/medier och med mångspråkig
litteratur.
Folkhälsa och sjukvård stöttar utvecklingarbetet med utgångspunkt
från Barnkonventionen och med en helhetssyn på barns livssituation,
och har bland annat varit med och arbetat fram metoden Barnrond.
Barnkliniken på Länssjukhuset Ryhov har länets enda vårdavdelningar för barn och ungdomar. Här finns även dagsjukvård,
neonatal hemsjukvård, barnmottagning för specialistvård och
barnakutmottagning. Lekterapin, som är en specialpedagogisk
verksamhet och en frizon i vårdmiljön, ingår i klinikens verksamhet.

Glänta är en plats för barn och unga som besöker
Länssjukhuset Ryhov. Hit kan man komma som patient eller
besökare för att läsa böcker, leka, vila och låna böcker eller
ljudböcker och film. Glänta ligger mittemot sjukhusbiblioteket
på plan 4 och är tillgängligt dygnet runt.
Nu pågår ett treårigt projekt med att utveckla, utöka och
fördjupa verksamheten i Glänta. Målet är att nå fler barn i
vården, bland annat genom uppsökande verksamhet för
inneliggande barn på sjukhus.
Glänta är ett samarbete mellan Sjukhusbiblioteken Futurum,
Regionbiblioteket, Bild och form/gestaltning samt
KulturSjukhuset. I projektets styrgrupp ingår representanter
från Barnkliniken, Folkhälsa och sjukvård, och
Regionbiblioteket.
Projektet drivs med stöd från Kulturrådet 2019.
Illustration: Maria Nilsson Thore
Kontakt
Jenny Meyer
010-242 24 90
jenny.a.meyer@rjl.se
Sjukhusbiblioteken Futurum

Uppdaterad 2019-11-11

