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• Det mobile bibliotek i en af lægekonsultationerne 
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• Løber over 2 år 2015 og 2016 

• Har fået i alt 87.000 til de to år fra den lille 
restpulje Danmark Læser 

• Formål: Udvikling af nye metoder til at 
samtænke læsning med sundhed og 
kompetencer, idet kompetencer og sundhed 
fremmer evnen til at mestre eget liv, og hvor 
læsefærdighed er nøglen og skønlitteraturen en 
er kilde til øget forståelse af sig selv og andre 

• Tre parter: Sundhedshus Langeland, 
Kompetencecenter Langeland og Langeland 
Bibliotek 

Fakta 



• Ønske om samarbejde på tværs og synlighed for 
biblioteket 

• Fremme læsning og biblioteksbrug (min agenda) 
• Fokus på mestring af eget liv 
• Sundhed er mere end fravær af sygdom 
• Kultur og læsning som EN af mange faktorer, der 

kan betyde et rigere og bedre liv – og en af de 
mest oversete 

• At nå nye grupper af borgere – måske endda 
dem, der har mest brug for os og er sværest at 
nå 
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Hvorfor? 



• Intern lærings- og temadag som optakt i 2015 
og 16 

• En temauge i hhv. kompetencecenter og 
sundhedshus hvert år 

• Mobilt bibliotek med bøger til udlån og 
aflevering uden kontrol – som flyttes fra sted til 
sted 

• Foredrag de to steder med fokus på læsning og 
sundhed 

• Biblioteksbesøg fra borgerne i 
kompetencecentret  

• Eksperiment med højtlæsning 
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Hvordan? 



Vinder får overrakt to gode bøger som tak for deltagelse i undersøgelse 
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Undersøgelse 



• Det er svært – men ikke umuligt (at nå nye 
målgrupper) 

• Det er endnu sværere: at få sat læsning i 
sammenhæng med sundhed 

• Det er ikke svært i teorien – at få sat læsning i 
sammenhæng med kompetencer, men: det er vi 
ikke kommet i gang med 

• Biblioteket er ukendt for mange, og derfor er 
det nødvendigt at ”trække dem ind” 

• Højtlæsning virkede ikke i den sammenhæng – 
men vi har heller ikke den ”terapeutiske” vinkel, 
altså læsning som medicin 
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Foreløbige resultater 1 
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Foreløbige resultater 2 

• Vi får meget ud af at arbejde sammen og får nye 
vinkler til vores arbejde – men det er svært at 
prioritere 

• Vi har IKKE fundet de vises sten – leder stadig 

• Metoder, der virker det ene sted, virker ikke det 
andet 

• Stedet og brugerne har meget at sige for 
metode og virkning 

• Der er mange, vi aldrig ser på biblioteket 

• Vi må ud af røret! 

 



• Hvordan inviterer vi? Så det virker: borgere, 
medarbejdere, samarbejdspartnere 

• Hvordan bliver vi lækre? 
• Paradoks mellem den megen fokus på kassation 

af fysiske bøger og den liden fokus på, hvad der 
er indholdet: 

• Afgørende, hvilken forskel vi gør – ikke om 
udlånet falder 

• Når den indsats, vi forsøger at gøre, ikke kan 
måles, er den så ikke noget værd? (Man får 
hvad man måler på) 
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Eftertanker midtvejs 
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Afrunding 


