Sjukhusbiblioteket

Välkommen till

Sjukhusbiblioteket
Västmanlands sjukhus Västerås

Biblioteket erbjuder en mängd resurser för personal,
patienter, studenter och övriga besökare. I en trevlig
miljö möter du serviceinriktad och kunnig personal som
gärna hjälper dig till rätta i biblioteket. Kanske vill du ha
hjälp att söka i medicinska databaser, finna information
om en viss sjukdom eller hitta en läsvärd roman.

S

jukhusbiblioteket är ett
medicinskt bibliotek
med facklitteratur,
tidskrifter inom medicin och
omvårdnad, samt olika
databaser för att söka efter
litteratur och vetenskapliga
artiklar. Till personal
erbjuder vi fjärrlåneservice,
utbildning och handledning i
informationssökning och
referenshantering.
Biblioteket ger service till
hela Region Västmanland.

Till studenter under praktik
erbjuder vi utökad service,
t ex hjälp vid informationssökning i databaser och
framtagning av
vetenskapliga artiklar.

Stimulans och
avkoppling
Sjukhusbiblioteket har
också ett allmänt
bokbestånd med skön-,
fack- och barnlitteratur.
Ljudböcker, musik på CD,
tidskrifter och tidningar
finns även till utlån. För
inneliggande patienter
erbjuds även lån av
CD-spelare, hörlurar samt
Daisy-spelare. Har du som
inneliggande patient själv
inte möjlighet att hälsa på
hos oss, går det bra att
beställa böcker till
avdelningen.
Ring så kommer vi!

Kunskap och kompetensutveckling
Litteratur inom
hälso- och sjukvård
På biblioteket finns böcker
och tidskrifter inom främst
medicin, omvårdnad och
rehabilitering samt andra
ämnen med anknytning till
hälso- och sjukvård.
Elektroniska resurser
Personal inom regionen
har tillgång till bibliotekets
resurser via intranätet
Arbetsplatsen.
Sök i evidensbaserade
databaser och kliniska
beslutsstöd.
Läs e-böcker, t ex
textbooks, och hitta de
senaste internationella
forsknings-resultaten via
ett stort antal
e-tidskrifter i fulltext.

Fjärråtkomst
För åtkomst, utanför
regionens nätverk,
registrera dig som
användare av Proxive, på
Arbetsplatsen.
Bokkatalog på webben
Sök, reservera och låna om
i webbsök, bibliotekets
katalog på internet.
bit.ly/webbsok

Patientinformation
Webbplatsen 1177
Vårdguiden är ett enkelt
och användbart verktyg för
att få fram
kvalitetskontrollerad
information om
sjukdomar.
Bibliotekspersonalen
hjälper, vid behov, till med
informationssökningen.

Sjukhusbiblioteket öppettider
Måndag – torsdag

09.00 – 17.00

Fredag

10.00 – 16.00

Sommartid 1 juni – 31 augusti
Måndag – torsdag

09.00 – 16.00

Fredag

10.00 – 16.00

Sjukhusbiblioteket
Telefon: 021 – 17 34 40
Epost: sjukhusbiblioteket@regionvastmanland.se
Post: Region Västmanland, 721 89 Västerås
Besök: Sjukhusbiblioteket, Västmanlands sjukhus Västerås Ing 1.
Sök, reservera och låna om: bit.ly/webbsok
Följ oss på: facebook.com/sjukhusbiblioteket
Läs mer om oss på: regionvastmanland.se/sjukhusbiblioteket
www.1177.se/Vastmanland/Sjukhusbiblioteket
Intranät: Arbetsplatsen
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Välkommen!

