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Inledning 

1.1 Inledning  
På sjukhusen förekommer idag olika former av organiserad medicinsk 
informationsverksamhet som riktar sig till patienter, anhöriga och allmänheten. 
Föreliggande uppsats handlar om denna verksamhet och syftet för undersökningen är 
att göra en jämförande studie om de olika inriktningarna. 

Lite kortfattat kan den för denna uppsats aktuella medicinska 
informationsverksamheten beskrivas på ett följande sätt: En del av dessa 
informationsverksamheter är biblioteksinitierade patientinformationscentraler som 
drivs av sjukhusbibliotek och där bibliotekspersonalen har huvudansvaret för 
informationsförmedlingsarbetet. En annan variant är verksamheter initierade antingen 
av sjukhusbibliotek eller andra aktörer (politiker, sjukhusledning) och det handlar om 
informationsverksamhet där ett samarbete mellan bibliotekarier och sjuksköterskor 
har kommit till stånd på ett organiserat sätt. Den tredje typen av informationscentraler 
är sjuksköterskebemannade, de kan eventuellt ha andra yrkesgrupper (t.ex. 
farmaceuter, försökringskassepersonal) knutna till verksamheten; dessa centraler har 
i regel initierats av politiker och/eller sjukhusledningar. 

Naturligtvis är verkligheten mer mångfacetterad än vad ovanstående 
beskrivningen medger; den ger en förenklad bild av utgångspunkterna för olika typer 
av patientinformationsverksamheter men samtidigt kan den fungera som ett 
förtydligande exempel på hur verksamhetsfältet inom patientinformation ser ut i grova 
drag idag. 

Anledningen till att jag blev intresserad av att genomföra en undersökning om 
patientinformationsverksamhet hänger för det första ihop med min mångåriga 
verksamhet inom sjukvården där patienter och anhöriga av naturliga skäl visar ett 
stort intresse för medicinska frågor och där informationsbehovet är "obegränsat". För 
det andra verkar detta informationsområde vara en relativt obekant företeelse för 
många verksamma inom biblioteken men även inom vården. Avsikten är inte att nå 
den redan etablerade bibliotekariekåren utanför intressesfären för patientinformation 
men däremot vill jag fästa de nuvarande och kommande studenternas (inom 
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biblioteks- och informationsvetenskap) uppmärksamhet på att patientinformation är 
ett nytt, outforskat och starkt växande område som både förtjänar och kräver mer 
forskning. 

1.2 Definitioner  
Ett sjukhusbibliotek är ett mångtydigt begrepp som egentligen innefattar många olika 
bibliotekstyper. Även om denna uppsats inte handlar om de olika bibliotekstyperna 
så kan det vara på sin plats att reda ut de olika benämningar som läsaren möter i 
uppsatstexten. Begreppen patientinformation och patientundervisning klargörs också 
lite kort även om vi återkommer till dem senare i uppsatsen. 

Patientbibliotek är den ursprungliga benämningen på de första 
sjukhusbiblioteken i Sverige. Denna benämning är inte adekvat idag eftersom de har 
en allmän folkbiblioteksfunktion och de riktar sig till både patienter och personal.1 De 
fungerar även till en del som ett slags arbetsplats- och/eller företagsbibliotek. 
Dessa bibliotek kallas idag oftast för allmänna sjukhusbibliotek och de ingår ofta i 
samma organisation som de lokala folkbiblioteken; vanligt förekommande är att 
personalen tillhör folkbibliotekets organisation men sjukhuset står för övriga 
kostnader. 

Så kallade läkarbibliotek tillkom en gång i tiden som en separat verksamhet för 
att senare förvandlas till medicinska fackbibliotek tillgängliga inte bara för läkare 
utan även för övrig personal. Dessa bibliotek kan numera fungera även som 
studentbibliotek på de orter som har läkarutbildning och/eller 
sjuksköterskeutbildning. Sjuksköterskeutbildningar kan även ha ett eget bibliotek 
utanför sjukhusen. Som kuriosa kan nämnas de små klinikbibliotek som särskilt vid 
de större sjukhusen kan finnas i anslutning till olika kliniker: de är oftast självstyrande 
verksamheter utan någon bibliotekarieinblandning. 

Ett kombinerat bibliotek är en relativt vanlig företeelse idag. Dessa bibliotek har 
sammanfört det medicinska fackbiblioteket med det allmänna sjukhusbiblioteket t.ex. 
i syfte att dra största möjliga nytta av båda verksamheter med mindre kostnader. 

En patientinformationscentral är en benämning på informationsverksamhet 
som drivs antingen som en del av ett sjukhusbibliotek, i samarbete med dito eller utan 
organisatorisk koppling med ett sjukhusbibliotek: lokalmässigt kan den vara placerad 
vid ett sjukhusbibliotek eller vid ett annat ställe inom sjukhuset. Hälso- och 
sjukvårdsinformation används också som benämning för patientinformationscentral 
men nackdelen med denna term är att den lätt blandas ihop med andra typer av 

 
1 Bibliotek på sjukhus: planering och användning av lokaler (1982), Spri-rapport 96, Stockholm, s. 111. 
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informationsverksamheter inom hälso- och sjukvård. Det förekommer också att 
patient- /hälso- och sjukvårdsinformation bedrivs utanför sjukhusmiljön. 

Patientutbildning /-undervisning avser i den här uppsatsen information och 
undervisning som ges till patienter inom vården och i direktkontakt med 
vårdpersonal. Det kan handla om information om en sjukdom och tillhörande 
undervisning om hur man hanterar behandlingen. Hjördis Björvell anser att 
patientutbildning kan ses som en process vars avsikt är att öka patientens förståelse 
för sitt hälsotillstånd, sjukdom, behandling och egen förmåga att medverka till hälsa 
och rehabilitering.2 

Termen patientinformation avser i denna uppsats informationsverksamhet som 
är avsedd för patienter, anhöriga och även för allmänheten och som förmedlas på 
patientinformationscentraler på sjukhus. Den informationssökande har en aktiv roll 
och tar i regel själv kontakt med informationscentralen. Enligt Peter Garpenby och 
Magnus Husberg kan patientinformation betraktas som en undergrupp till den 
bredare termen hälsoinformation och enligt dem kan det kan i framtiden bli aktuellt 
att reservera termen "patientinformation" helt till information som lämnas av 
sjukvårdspersonal i den individanpassade vårdsituationen. Hälsoinformation är enligt 
deras tolkning sådan information som underlättar för individer att förstå sin hälsa och 
fatta hälsorelaterade beslut för sin egen eller för sin familjs räkning.3 Vanligtvis blir 
denna typ av information aktuell i tre olika situationer: vid ställningstaganden om 
personlig hälsa inklusive egenvård, medicinsk behandling och påverkan av livsstil.4 

I den här uppsatsen används patientinformation som en term för både 
patientinformation och den mer allmänt hållna hälsoinformationen om inte annat 
uppges. 

1.2 Forskningsöversikt  
Utanför Sverige existerar det idag relativt många studier om informationssökning och 
-användning inom hälso- och sjukvårdsområdet med avseende på speciella 
befolkningsgrupper. Likaså finns det undersökningar som utgår ifrån en viss 
informationskälla, det är däremot svårare att finna studier som kartlägger 
användningen av hälso- och sjukvårdsinformation i en oselekterad befolkning.5 Det 

 
2 Björvell, Hjördis (1995), "Utbildning och information − viktigt för patientens hälsa", Vård − utbildning – 
utveckling – forskning,  1995:4, s. 19. 
3 Garpenby, Peter & Husberg, Magnus (2000), Hälsoinformation idag och i morgon, CMT rapport 
2000:3, Linköping, s. 2. 
4 Deering, Mary Lo & Harris, John (1996), "Consumer health information demand and delivery: 
implications for libraries", Bulletine Medical Library Association 1996 (84):2, s. 210.  
5 Garpenby & Husberg (2000), s. 3. 



 6 

sker för tillfället en stark utveckling inom området i många andra länder, bl.a. i USA 
har man nått långt med nätbaserade "Virtual Health Information Centers" med 
medicinsk information för alla kategorier, även för patienter och anhöriga.6 Mer 
forskning kommer därför förmodligen initieras inom de närmaste åren. 

Patientinformation i den form som avses i den här uppsatsen är en relativt ny 
företeelse i Sverige. Denna verksamhets korta historia är troligen en anledning till att 
relativt lite forskning om renodlad patientinformation finns. Nedan presenteras både 
utländsk och svensk forskning som är relevant för uppsatsen. Ett par exempel på 
kvalitativa studier om folkbibliotekens referensarbete tas upp eftersom 
patientinformation i hög grad liknar bibliotekens referensservice. Några av studierna 
berör patientinformation inom  vården samt sjukhusbibliotek och medicinska 
bibliotek, några har direkt anknytning till patientinformationscentraler eller 
patientinformation genom andra metoder. 

Bibliotekens referensarbete och bibliotek på sjukhus 
Bibliotekens referensarbete kan anses ha samma karaktär som 
informationsförmedling på patientinformationscentralerna och därför presenteras 
nedan ett par exempel på studier kring detta. Studier kring sjukhusbiblioteken ger 
viss bakgrundsinformation till varför biblioteken har kommit att bli involverade i 
patientinformationsverksamheten. 

Britta-Lena Jansson har undersökt referensarbetets kvalitet i en dold studie ”Det 
här var svårt”: referenstjänstens kvalitet vid folkbiblioteken på uppdrag av 
Statens kulturråd. Kundfrågor till bibliotekspersonal användes som metod för studien 
och den påvisar en del brister i olika avseenden präglar bibliotekens referenstjänster.7 

En annan studie vid ungefär samma tidpunkt utfördes av Anna-Lena Höglund, 
”Äntligen en riktig fråga!”: undersökning av referensverksamheten vid sex 
huvudbibliotek i Östergötland. Den behandlar också referensarbetet men med en 
lite annan vinkling. I studien betraktar hon referensarbetet med en bred vinkling och 
använder därför en mängd olika variabler, exempelvis den fysiska utformningen av 
biblioteken och referenssamlingarnas kvalitet för att spegla kvalitetetsaspekter.8 

Birgitta Calagos har skrivit en uppsats Biblioteket som kulturbärare i vården: 
”ett sjukhus utan bibliotek är ett sjukt hus” där hon delar sjukhusbibliotekens 

 
6 Rabow, Ingegärd (1996), "Databaser och kommunikation... – medicinsk informationssökning", Medicinsk 
informatik, red. Peterson, Göran & Rydmark, Martin, Stockholm, s. 268. 
7 Jansson, Britta-Lena (1996), ”Det här var svårt”: referenstjänstens kvalitet vid folkbiblioteken,. rapport 
från Statens kulturråd 1996:3, Stockholm. 
8 Höglund, Anna-Lena (1997), ”Äntligen en riktig fråga!”: undersökning av referensverksamheten vid sex 
huvudbibliotek i Östergötland, Linköping. 
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uppgifter i två delar där den ena är en kulturförmedlande roll och den andra består av 
informationsuppgifter. Calagos frågar sig bl.a. om inte sjukhusbiblioteken i själva 
verket har en viktig pedagogisk uppgift att fylla inom vården genom att få personal 
och patienter att utnyttja den nya teknikens möjligheter.9 

I sin uppsats Uppfattningar om kvalitet på medicinska bibliotek nämner Eva 
Alopaeus hur konkurrerande verksamheter till biblioteken, bl.a. 
patientinformationscentraler som drivs och finansieras parallellt med liknande 
verksamheter på biblioteken, har lyckats skapa en marknad inom sjukvården genom 
att sätta nya ord på det som sedan länge har gjorts av bibliotekspersonalen.10 

Vårdens information till patienter 
En viktig grupp studier rör den information som erbjuds patienter, ett par exempel på 
detta område redovisas nedan. 

I sin avhandling Information to the patient: an attempt to satisfy the patient's 
need for information tar Birgitta Engström upp frågan varför patienter i tidigare 
studier har visat sig vara missnöjda med den information de fick inom vården. 
Hennes resultat visar bl.a. att en stor del eller majoriteten av patienterna hade fått 
dålig eller ingen information alls om exempelvis sin diagnos eller prognos. 
Förvånansvärt nog anser dessutom nästan hälften av patienterna att medpatienter är 
en användbar eller viktig informationskälla om sjukdomar, undersökningar, mediciner 
och operationer. I sin studie drar Engström bl.a. slutsatsen att patienters 
missbelåtenhet med den information de får i samband med sjukhusvistelser är ett 
generellt problem.11 

Monica Ceders och Peter Garpenbys rapport Patientinformation avseende 
bröstcancer och diabetes – en utvärdering tar upp frågan om hur 
patientinformation i olika former (både inom vården och från andra källor) uppfattas 
bland individer som har erfarenhet av någon av dessa sjukdomar. I slutsatserna 
konstateras bl.a. att de bröstcancerdrabbade kvinnorna upplevde sig få information 
enligt sin egen förmåga att ställa frågor. Enligt diabetiker har vårdens information 
förbättrats men nyupptäckta diabetiker ansåg fortfarande att informationen var 
bristfällig och ibland uteblev den rent av. Nästan samtliga intervjuade kompletterade 

 
9 Calagos, Birgitta (1998), Biblioteket som kulturbärare inom vården: ”ett sjukhus utan ett bibliotek är ett 
sjukt hus”, Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen 
Bibliotekshöskolan, 1998:19, Borås. 
10 Alopaeus (1997), Uppfattningar om kvalitet på medicinska bibliotek , Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Institutionen Bibliotekshöskolan, 1997:37, Borås, s. 42. 
11 Engström, Birgitta (1986), Information to the Patient: an Attempt to Satisfy the Patient's Need to 
Information, Umeå University Medical Dissertations, N.s. 174, Umeå. 
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den inom vården erhållna informationen med andra källor, exempelvis via 
bibliotekens utbud eller via en patientförening. Samtliga yngre deltagare ansåg att ett 
ökat informationsutbud är nödvändigt för att man ska kunna ifrågasätta 
behandlingsalternativ och ställa frågor. Patientinformationscentral utnyttjades inte 
trots kännedom om dess existens och/eller närhet till den.12 

Utveckling av patientdatabaser 
Vissa andra inriktningar kan urskiljas kring den svenska forskningen inom området. 
Några av dessa berör utvecklingen av databaser inriktade på 
patientinformationsarbetet. 

Margareta Hedströms och Arne Jakobssons projekt-PM Patientinformation 
hade som syfte att översiktligt undersöka behov och förutsättningar för uppbyggnad 
av en nationell databas över patientinformation. Dåvarande målet för en sådan 
uppbyggnad var att databasen skulle stödja det lokala arbetet genom att hjälpa 
vårdpersonalen att förse patienter med informationsmaterial, databasen skulle även 
vara tillgänglig för informationssökande via folkbiblioteken.13 

Avsikten med Peter Garpenbys och Johan Byrsjös rapport Den medicinska 
faktadatabasen Mars inom Socialstyrelsen – en utvärdering var att undersöka 
vilken nytta patientinformationsdatabasen Mars hade inom vissa avnämargrupper. 
Resultatet av studien visar att sjukhusbibliotek och patientinformationscentraler 
använde Mars i relativt liten utsträckning vid den aktuella tidpunkten.14 

Hälsoinformation i olika former 
Det finns ytterligare en inriktning bland de nyaste studierna, hälsoinformation som kan 
betecknas som vidare begrepp än patientinformation. 

Hälsoinformation via Internet, bibliotek och patientinformationscentraler: 
en systematisk litteraturgranskning skriven av  Peter Garpenby och Sussanne A. 
Larsson har haft som avsikt att kontrollera effekter av hälsoinformation förmedlad via 
Internet, bibliotek och patientinformationscentraler via studier utförda utanför 
Sverige. Några säkra slutsatser kunde ej dras i rapporten med anledning av att 

 
12 Ceder, Monica & Garpenby, Peter (1998), Patientinformatin avseende bröstcancer och diabetes: en 
utvärdering, CMT rapport 1998:10, Linköping. 
13 Hedström, Margareta & Jakobsson, Arne (1991), Patientinformation, Stockholm. 
14 Garpenby, Peter & Byrsjö, Johan (1998), Den medicinska faktadatabasen Mars inom Socialstyrelsen: 
utvärdering, CMT rapport 1998:9, Linköping 
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många av de inkluderade studierna bedömdes vara metodologiskt för bristfälliga men 
vissa positiva effekter kunde dock skönjas av den genomförda hälsoinformationen.15 

Peter Garpenby återigen samt Magnus Husberg har författat den nyligen 
utkomna rapporten Hälsoinformation idag och i morgon: östgötarnas 
användning av och förtroende för olika informationskällor. Den här rapporten 
är unik genom att den använder en normalpopulation i befolkningen som underlag för 
att skapa en bild av hur olika källor för hälsoinformation används. Denna studie visar 
att patientinformationscentraler är en föga använd källa även om förtroendet för 
deras pålitlighet bedöms som mycket högt. Författarna tror att 
patientinformationscentralerna i framtiden kommer att tillgodose behov främst hos 
vissa sub-grupper i befolkningen.16 

Organiserad patientinformationsverksamhet  
Slutligen presenteras några studier som har direkt kontakt med patientinformation i 
den form som behandlas i denna uppsats. 

Margareta Hedström står för en förstudierapport med titeln Bättre 
patientinformation. En arbetsgrupp från Spri, Landstingsförbundet och 
Socialstyrelsen har utrett möjligheterna att i samarbete med vården förbättra 
informationen till allmänheten, patienterna och närstående. Rapportens resultat 
bygger på en omfattande kartläggning av dåvarande informationskanaler och 
slutsatsen blir bl.a. att centralt stöd behövs för en välfungerande patientinformation. 
Noteras ska också att patientinformation såsom den såg ut vid studiens 
genomförande tycktes ske ”mera på vårdens språk och villkor än på patientens”.17 

Ingemar Karlsson, dåvarande projektledare för Patientinformation vid Västerviks 
sjukhus, står som ansvarig för en rapport Patientinformation vid Västerviks 
sjukhus. Han beskriver utvecklingen av patientinformation på ett sjukhusbibliotek 
och lyfter fram fördelarna med ett kombinerat sjukhusbibliotek som bas för 
patientinformation eftersom ett sådant erbjuder en position med dubbla kontaktytor 
med en naturlig kontakt till patienterna samtidigt som det är smidigt att ta fram den 
medicinska informationen via fackbiblioteksdelen av verksamheten. Han anser också 

 
15 Garpenby, Peter & Larsson, Sussanne A. (1999), Hälsoinformation via Internet, bibliotek och 
patientinformationscentraler: en systematisk litteraturgranskning, CMT rapport 1999:6, Linköping 
16 Garpenby, Peter & Husberg, Magnus (2000) 
17 Hedström, Margareta (1993), Bättre patientinformation, förstudierapport på uppdrag av Styrgruppen 
för hälso- och sjukvårdsfrågor, Stockholm.  
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att man ska se sjukhuset som ett stort kunskapsföretag där biblioteken kan bli 
knutpunkten för sjukhusens samlade patientinformation.18 

Jonas Jacobsson har skrivit en magisteruppsats Bibliotekarier och 
sjuksköterskor i samarbete med patientinformation: en intervjuundersökning 
vid sjukhusbiblioteket på Mölndals sjukhus. Jacobsson vill i sin uppsats bl.a. 
skapa en bild av hur samarbetet mellan de berörda yrkeskategorierna ser ut på en 
patientinformationscentral och han arbetar utifrån hypotesen att det kan existera ett 
konkurrensförhållande mellan bibliotekarier och sjuksköterskor inom 
patientinformationsverksamheten. Jacobson konstaterar bl.a. att 
professionaliseringssträvanden hos de båda yrkesgrupperna inte har orsakat en 
konflikt på den undersökta patientinformationscentralen.19 

En grupp sjukhusbibliotekarier har genomfört en studie The Impact of 
Consumer Health Information Provided by Libraries: the Delaware Experience 
bland informationssökande som hade fått hälso- och sjukvårdsinformation via en 
patientinformationscentral. Resultatet av studien tyder på att den erhållna 
informationen hos de undersökta personerna inte bara hade lett till ökade kunskaper 
utan de hade även fått hjälp att utforma frågor till de professionella inom vården. De 
hade också fått kunskaper för att lättare kunna välja mellan olika 
behandlingsalternativ.20 

På Crouse Hospital startades år 1992 ett projekt för att utveckla 
samarbetsmodeller mellan informationsspecialisterna på sjukhusbiblioteket och de 
kliniskt verksamma inom vården och syftet var att skapa bättre förutsättningar för 
patientinformation och -undervisning. Projektet är presenterat med titeln  Hospital-
based patient information services: a model for collaboration. Som en följd av 
projektarbetet ökade antalet patientfrågor till sjukhusbiblioteket från tre procent till 
30 procent inom en 18-månaders period, ställda antingen direkt av patienter själva 
eller via vårdpersonalen. Modellen använd på  Crouse Hospital bygger på ett 
multidisciplinärt arbetssätt med kommunikativ process som grund och utan att utgå 
fysiskt från själva bibliotekslokalen.21 

 
18 Karlsson, Ingemar (1995), Patientinformation vid Västerviks sjukhus, Trygghetsfondens rapportserie: 
10, Stockholm. 
19 Jacobsson, Jonas (1996), Bibliotekarier och sjuksköterskor i samarbete med patientinformation: en 
intervjuundersökning vid sjukhusbiblioteket på Mölndals sjukhus, Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Institutionen Bibliotekshöskolan, 1996:50, Borås. 
20 Pifalo, Victoria m.fl. (1997), "The Impact of Consumer Health Information Provided by Libraries: the 
Delaware Experience", Bulletin of the Medical Library Association 1997 (85):1, s. 16 ff. 
21 Tarby, Wendy & Hogan, Kristine (1997), "Hospital-based Patient Information Services: a Model for 
Collaboration", Bulletin of the Medical Library Association 1997 (85):2, s. 158 ff. 
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2. Utgångspunkter  

Detta kapitel tar upp teori och diskussion som fungerar som utgångspunkter för den 
kommande undersökningen. För det första diskuteras professioner inom 
patientinformation eftersom de kan antas ha en viktig roll för utformningen för 
verksamheterna tillsammans med andra grundförutsättningar. Därefter definieras syfte 
och problemformulering och vidare formuleras arbetshypoteser och frågeställningar. 
Till sist anges avgränsningar för undersökningen. 

2.1 Teoretiska och praktiska influenser 
Den franske sociologen Pierre Bourdieus teorier om sociala fält där människor 
samlas kring något man tror på och där man diskuterar och strider är välkända. 
Fältets sammanhållande kraft är tron på fältets gemensamma värderingar. De allra 
mest kända tillämpningarna av hans teorier är tillämpningarna inom kulturens 
områden, exempelvis de s.k. litterära fält som omfattar författare, förlag, 
litteraturvetare, kulturinstitutioner etc.22 Kulturinstitutioner innefattar t.ex. bibliotek 
och därmed kan bibliotekarier betraktas som representanter för dem. 

Ett annat, mindre välkänt exempel är Donald Broadys och Ingrid Heymans 
diskussion om omvårdnadsforskning som ett eventuellt vetenskapligt fält i och med 
att sjuksköterskor numera skriver avhandlingar och har tagit upp kampen med 
läkarna om kunskapsmonopolet inom vårdområdet. De konstaterar att 
omvårdnadsforskningen inte är ett autonomt fält än, däremot är den ett exempel på 
ett fält i vardande men de anser att fältbegreppet ändå är brukbart när man talar om 
omvårdnad som ett forskningsområde.23 

Ovanstående kan, enligt uppsatsförfattarens tolkning och utan att påstå att 
bibliotekarier och sjuksköterskor har egna fält, också illustrera den komplicerade 
verklighet som patientinformationsverksamheten befinner sig i. Patientinformation 
representerar utåt sett ett verksamhetsområde som skulle kunna betecknas som en 

 
22 Peterson, Bo (1998), "Bokmarknad och litterära fält", Kulturens fält, red. Broady, Donald, Göteborg, 
s. 331 f.  
23 Broady, Donald & Heyman, Ingrid (1998), "Omvårdnadsforskning – ett vetenskapligt fält i vardande", 
Kulturens fält, red. Broady, Donald, Göteborg, s. 297 f. och s. 300. 
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sammanhållen helhet eller kanske ett fält i vidare tolkning. Samtidigt kan 
bibliotekarier och sjuksköterskor sägas representera var sitt fält med sina skilda 
bakgrunder. 

Eftersom initiativen till verksamheterna kommer från olika håll och personalen har 
olika professionstillhörigheter kan man misstänka att verksamheten är mycket 
komplex till sin karaktär. Inom varje enskild verksamhet och även mellan liknande 
verksamheter finns förmodligen en sammanhållande kraft som gemensamma 
värderingar ger exempelvis via personalens likvärdiga utbildning och 
professionstillhörighet. När man betraktar förutsättningarna för dagens 
patientinformation som helhet är det däremot inte lika självklart att det verkligen 
existerar en gemensam grundidé med gemensamma värderingar som kan fungera 
som en fruktbar grund för utvecklingen inom området. 

Självfallet handlar utvecklingen inom patientinformation även om en process över 
tid eftersom de gemensamma värderingarna kan skapas genom ett samarbete på den 
grund som trots allt existerar i form av en gemensam målsättning: i det här fallet 
handlar det om att tillgängliggöra hälso- och sjukvårdsinformation för allmänheten 
med olika subgrupper. Det krävs kanske inte nödvändigtvis någon form av fysiskt 
samarbete på varje patientinformationscentral mellan olika professioner för att skapa 
ett gemensamt ansikte utåt utan det kan även handla om samarbete på den teoretiska 
nivån för att skapa exempelvis gemensamma riktlinjer och genom att diskutera 
policy- och beståndsfrågor. 

Det finns en hel del åsikter och föreställningar om hur man bäst arbetar med 
patientinformation. Självfallet behöver inte olika åsikter alltid spegla någon specifik 
grupptillhörighet utan diskussionerna existerar även inom relativt homogena 
arbetsgrupper så som fältbegreppet inbjuder. 

Uppfattningen att patientinformation ska vara mer eller mindre fristående från 
sjukvårdens vårdorganisation verkar naturligt nog framhållas av representanter för 
biblioteksinitierad informationsverksamhet. Per-Olof Tellander anser  att ”ett 
fungerande informationscentrum kräver det professionella bibliotekets 
yrkeskunnande, erfarenhet och servicetradition”. Enligt honom ska inte 
patientinformationscentraler ikläda sig rollen av att vara vårdgivare utan de ska vara 
fristående kunskapsbanker där biblioteken har ansvaret eftersom deras traditionella 
informationsuppgift passar väl in i denna nya verksamhet. De ska inte heller, enligt 
honom, utgöra en mötesplats för olika aktörer.24 Göran Peterson och Martin 

 
24 Tellander, Per-Olof (1995), "Sjukhusbiblioteken bör sköta patientinformationen", Landstingsvärlden 
1995;26: s. 24. 
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Rydmark påpekar också att biblioteken har en bred kompetens för sökstrategier 
inom hälso- och sjukvårdsområdet.25 

Sally Knight har beskrivit bibliotekariens position inom patientinformation som 
”being  a successfull go-between with health care professionals and the public” där 
bibliotekariens uppgift består av att bistå med opartisk och lättförståelig information.26 
Salvinija Kernaghan och Barbara Giloth i sin tur är bestämda i sin uppfattning: ”the 
more that the information-giving function predominates in a consumer health 
information resource center, the more will library skills be essential to an effective 
service”. Samtidigt poängterar de dock betydelsen av klinisk kunskap om kroppen 
och dess funktioner.27 

De ovanstående synpunkterna fungerar som stöd för uppfattningen att 
medborgarens rätt till opartisk information kräver även en oberoende 
informationsförmedlare, bibliotekarie och framförallt när biblioteken och särskilt 
sjukhusbiblioteken redan tidigare inofficiellt har erbjudit medicinsk information via sitt 
medicinska bestånd. 

Kernaghan och Giloth trycker visserligen på vikten av sakkunskap inom det 
medicinska området vid informationsförmedling men detta skulle, översatt till svenska 
förhållanden, kunna tolkas som att bibliotekarier inom patientinformation borde ha en 
gedigen bakgrund från ett medicinskt bibliotek eller att de erbjuds viss utbildning 
inom medicin. 

I delbetänkandet SOU 1997:154 konstateras att förmedling av relevant 
information kan antas leda till goda hälsoeffekter och ett bättre samtalsklimat som i 
sin tur underlättar genomförandet av medicinsk terapi. När vårdgivaren står för 
informationsverksamheten kan syftet utifrån detta vara att skapa samarbetsvilja och 
uppmuntra "compliance" (följsamhet till ordination). Vad gäller 
informationsförmedling antas också kombinationen med muntlig och skriftlig 
information ge den största genomslagskraften.28 

Dessa aspekter skulle kunna tala för att vårdpersonalen är mest lämpad för 
informationsuppgiften även på patientinformationscentralerna genom sina möjligheter 
att tillgodose olika informationsbehov enligt vårdgivarens önskemål. 

 
25 Peterson, Göran & Rydmark, Martin (1996), "Medicinsk informatik... inom vård och utbildning" 
Medicinsk informatik (1996), red. Peterson & Rydmark, Stockholm, s. 16. 
26 Knight, Sally (1990), "Health Information in Hospitals and in the Community", Hospital Libraries and 
Community Care, ed. by Clarke, Jean M. & Going, Mona E., London, s. 146 och s. 151. 
27 Kernaghan, Salvinija & Giloth, Barbara E. (1991), Consumer health information: managing hospital-
based centers, Chicago, Ill., s. 17. 
28 Patienten har rätt, delbetänkande av Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation 
(HSU 2000), SOU 1997:154, Stockholm, s. 69 och 72. 
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Informationspersonalen skulle därmed vara en representant för vårdgivaren utan att 
ha någon funktion som oberoende informationsförmedlare. 

Det kan konstateras att representanter för vårdgivarstyrd patientinformation är 
osynliga i debatten om patientinformation i olika former och inte heller Vårdförbundet 
har engagerat sig i den patientinformationsverksamhet där dess medlemmar är 
involverade. Svensk Biblioteksförening har inte några officiella synpunkter på hur 
patientinformationsverksamheter bör utformas. 

Med tanke på patientinformationsverksamhetens komplexitet och förgreningar 
framstår den onekligen som ett område med risk för motsättningar. Den här 
uppsatsen har dock inte för avsikt att fördjupa sig i denna problematik utan i stället 
utgår undersökningen från fältbegreppet i den mening att 
patientinformationsverksamheten kan betraktas som en helhet där bibliotekarier och 
sjuksköterskor tillhörande två olika professioner är verksamma. Den praktiska 
utformningen av informationsverksamheten kan antas spegla de olika utbildnings- och 
erfarenhetsbakgrunder som de två professionerna representerar. 

2.2 Syfte    
Avsikten med den här uppsatsen är dels att belysa verksamheten på några olika 
patientinformationscentraler verksamma på sjukhus i Sverige, dels att klargöra om 
det finns några utmärkande skiljelinjer mellan dessa verksamheter utifrån de 
utgångspunkter som redovisades i det föregående kapitlet. Undersökningens 
tyngdpunkt ligger på tillgänglighetsfaktorer i olika avseenden med 
patientinformationens användargrupper i fokus. 

Uppsatsens syfte är inte att dra några generella slutsatser som är tillämpningsbara 
på patientinformationsverksamheten som helhet i Sverige eftersom den kvalitativa 
vinklingen med få undersökningsobjekt inte medger detta. Denna undersökning ska 
inte ses som en utvärdering av respektive verksamhet även om den i vissa delar kan 
uppfattas som en sådan. 

2.3 Hypotesbildning och konkreta frågeställningar 
Uppsatsförfattaren väljer att arbeta utifrån två arbetshypoteser. Den första bygger på 
antagandet att det finns skillnader mellan arbetssätten på de för undersökningen 
utsedda patientinformationscentralerna eftersom deras etableringsbakgrund och 
personalsammansättning skiljer sig avsevärt från varandra. Den andra hypotesen 
utgår från de bakomliggande krafterna i den praktiska verksamheten genom att 
personalens bakgrund i respektive verksamhet kan vara tongivande vid utformningen 
av informationsverksamhetens tillgänglighet i olika avseenden. 
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Följande konkreta frågeställningar kommer att användas för att klargöra särdrag 
för de olika patientinformationsverksamheterna enligt ovan: 

• Vilka utgör målgruppen/målgrupperna för verksamheten? 
• Hur arbetar patientinformation för att nå målgrupperna? 
• Hur är patientinformationscentralens verksamhet tillgänglig för dess målgrupper? 

För andra än de tilltänkta målgrupperna? 
• Vilken typ av informationsmaterial finns att tillgå och hur är det organiserat? 
• Hur ser det praktiska referensarbetet ut på en patientinformationscentral? 
• Hur ser möjligheterna ut för informationssökning på egen hand? 
• Hur påverkas utformningen av patientinformation av de kompetenser som är 

verksamma inom den? 
• Vilka samarbetspartners använder man sig av med syfte att förbättra 

informationsverksamheten. 

2.4 Avgränsningar  
Undersökningsområdet omfattar endast sjukhusanknuten patientinformation erbjuden 
av patientinformationscentraler. Syftet för informationsverksamheten ska vara att 
tillfredsställa informationsbehov inom hälso- och sjukvård hos allmänheten och/eller 
patienter med anhöriga. Undersökningen ska inte omfatta kulturverksamhet inom 
sjukhusbiblioteken eller beröra vad som går under begreppet Kulturen inom 
vården, ej heller patientinformation inom äldrevård, psykiatrisk vård eller primärvård 
även om patientinformationsverksamhet på akutsjukhusen kan ha förgreningar till de 
nämnda områdena. Arbete via patientinformationsdatabaser ingår inte i 
undersökningen även om detta kommer beröras till viss del. 
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3. Bakgrund 

Det här kapitlet har som syfte att belysa fenomenet patientinformation, faktorer som 
har medverkat till dess uppkomst och hur dess utveckling har sett ut både utomlands 
och i Sverige. Denna genomgång är viktig eftersom patientinformationsverksamhet är 
relativt obekant företeelse ännu så länge. 

3.1 Kunskapsöverföring inom vården 
Forskningen pekar på ett flertal goda effekter av en bättre kunskapsnivå hos 
patienter: minskad oro och ångest, ökad livskvalitet och minskade kostnader. Även 
andra problem kan avhjälpas genom bättre insatser genom information, utbildning 
och undervisning: exempelvis kan man skapa bättre följsamhet till ordination, 
"compliance" gentemot behandling, vilket annars ofta är låg.29 

När vårdgivaren ger information kan avsikten vara att skapa samarbetsvilja eller 
uppmuntra till just "compliance". Samtidigt kan en välinformerad och kompetent 
patient framstå som ett hot mot den auktoritet personalen representerar och 
personalen kan rent av sakna incitament för att förvandla den beroende patienten till 
en kritisk vårdkonsument.30 Dessa faktorer innebär en paradox i 
informationsförmedlingen till patienter och kan vara en av anledningarna till att 
patienternas informationsbehov inte har varit något högprioriterat område inom 
vården. 

Traditionellt har ordet patientinformation syftat på den enskilda kontakten mellan 
en patient och en läkare/vårdpersonal, på telefonrådgivningar, enkla 
informationsfoldrar och liknande utan att man egentligen har talat om 
patientinformation. Patientundervisning är däremot enligt Ivarsson kommunikation av 
kunskaper och färdigheter och avser en direkt handling i en utbildningssituation. 

 
29 Forsgren, Olov & Linblom, Peter (1996), "IT i patientutbildning", Medicinsk informatik , Stockholm, 
s. 323. 
30 SOU 1997:154, s. 70 och s. 76. 
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Utbildning kan betraktas vara mer planerad och strukturerad än undervisning.31 Syftet 
att skapa "compliance" är både uppenbart och önskvärt i dessa situationer. 

Det bör nämnas att termen patientinformation är idag långtifrån ett entydigt 
begrepp eftersom den används på en mängd olika och förvillande sätt: ibland syftar 
den till en enkel form av receptions- och vägledningsfunktion vid sjukhusentrén, den 
kan stå för skriftligt informationsmaterial om någon sjukdom, behandling, läkemedel 
etc. framtagen exempelvis av kliniker, avdelningar och apotek, den kan även 
innebära allmän information om ett sjukhus eller om patienträttigheter, den kan handla 
om information i den individuella vårdsituationen enligt ovan och till sist kan den 
användas enligt uppsatsförfattarens definition. 

3.2 Varför behövs informationsinsatser utanför vården? 
Vårdenheternas information behöver kompletteras främst av två huvudskäl: det ena 
handlar om patientrelaterade skäl och det andra om faktorer som försvårar eller 
omöjliggör informationsinsatserna inom vården. Till viss del överlappar dessa 
varandra eftersom vårdens bristande information får konsekvenser för patienter. 
Utöver dessa finns ytterligare faktorer som motiverar informationsinsatser utanför 
vården. 

Patientrelaterade orsaker 
Som patient befinner man sig i en situation som de flesta inte har valt och inte önskar 
befinna sig i. Sjukdom i sig är en belastning med många negativa känslor och därför 
finns det vissa grundläggande behov som bör uppfyllas. Att få klar och tydlig 
information är ett av de grundläggande behoven enligt Hilde och Tom Eide.32 
Människan har dessutom ett behov av att få delta i processen om kroppens 
tillfrisknande och en förutsättning för deltagande är tillgång till information.33 

Både Engströms avhandling och Ceders och Garpenbys rapport visar hur den 
inom vården erhållna informationen upplevs som otillräcklig av patienterna.34 Den 
erhållna informationen kan även upplevas som svårbegriplig eller den kan i värsta fall 
utebli helt.35 Det förekommer också att patienter blir blockerade när de får 
information vid sjukdomsbesked och därför går miste om värdefull information om 

 
31 Ivarsson, Helén (2000), Hälsopedagogik i sjuksköterskeutbildningen, Akademisk avhandling, 
Institutionen för pedagogik vid Lärarhögskolan, Lunds universitet, Malmö, s. 60 f. 
32 Eide, Hilde & Eide, Tom (1997), Omvårdnadsorienterad kommunikation: relationsetik, samarbete och 
konfliktlösning, Lund, s. 177. 
33 SOU 1997, s. 68. 
34 Engström (1986), passim och Ceder & Garpenby (1998), passim. 
35 Engström (1986), s. 59. 
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sin sjukdom och behandling.36 Att få information under exempelvis chockfasen kan 
vara direkt olämpligt eller åtminstone otillräckligt.37 

Vårdgivarrelaterade orsaker 
Svårigheterna att mäta och utvärdera både förekomsten och eventuella effekter av 
informationsförmedling kan innebära att dessa dimensioner nedprioriteras i 
förhållande till andra kvalitetsmål i vården.38 

Den tidsbrist som personalen upplever i vården är ett hinder inte bara genom att 
det tar tid att informera och kommunicera utan även för att patienter kan känna att de 
inte vill belasta den pressade personalen med sina frågor och funderingar.39 
Utvecklingen mot kortare vårdtider och ökad andel hemsjukvård är också en faktor 
att räkna med.40 Kontakterna mellan patienter och personal kan därmed bli mycket 
kortvariga med sämre möjligheter till information och kontinuitet i 
informationsförsörjningen. Inom den polikliniska verksamheten kan det även vara 
svårt för personalen att behålla kontakter med alla de enheter som en enskild patient 
kommer i kontakt med och detta kan i sin tur innebära att patienten aldrig får någon 
heltäckande information. 

Enligt Knight förekommer det att patienter erhåller endast den information som 
vårdens professionella betraktar som lämplig vilket kan innebära en konflikt med 
patientens önskemål. Hon menar också att många sjukhus saknar skriftlig information 
t.o.m. om de mest förekommande behandlingarna etc.41 Visserligen handlar detta om 
Storbritannien ett antal år sedan men enligt uppsatsförfattarens erfarenhet stämmer 
detta med förhållanden i dagens Sverige. 

Allmänna orsaker 
Ett ytterligare skäl till att patientinformation i välorganiserad form behövs är dagens 
stora informationsmängder som dessutom kan vara av skiftande kvalitet. Alopaeus 
påpekar att datorerna och informationstekniken på ett paradoxalt sätt tillgängliggör 
enorma informationsmängder samtidigt som informationsmängdens storlek gör den 
otillgänglig.42 Internet med både "hemsnickrade" och kommersiella medicinska 
webbsajter med information, frågespalter och diskussionsgrupper fyller självfallet en 

 
36 Hollo, Annelie (1994a), "Från patientbibliotek till informationscentrum",  Vård – utbildning – 
utveckling – forskning 1994;(1), s. 48. 
37 Eide & Eide (1997), s. 102. 
38 SOU 1997:154, s. 70 
39 SOU 1997:154, s. 69. 
40 SOU 1997:154, s. 74. 
41 Knight (1990), s. 147. 
42 Alopaeus (1997), s. 32. 
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funktion men att endast förlita sig på dem kan vara tveksamt. Ingelstam efterlyser 
välinformerad misstänksamhet framförallt inför det informations-industriella 
komplexet och andra framväxande maktbärare.43 Hjälp behövs helt enkelt hjälp vid 
sovring i informationsfloden, särskilt när avsändaren av ett budskap långt ifrån alltid 
är enkel att identifiera. 

Förekomsten av mindre tillförlitlig information med exempelvis reklam och 
mindre seriösa veckotidningsartiklar är även stor idag; t.o.m. sjukhusens avdelningar 
och mottagningar kan på sina håll översvämmas av tvivelaktig "information" i denna 
form. 

Karlsson beskriver även andra faktorer av betydelse i sin rapport: intresset för 
hälso- och sjukvårdsfrågor är stort i dag och kraven på patientinformation ökar både 
från patienter, anhöriga och vårdpersonal. Enligt honom förklaras de ökade kraven 
av både befolkningens högre utbildningsnivå och även av den accelererande 
medicinska utvecklingen som uppmärksammas mycket i massmedia. Patienterna får 
dessutom överta fler beslut i vården i dag, de har fått stärkta rättigheter, de har större 
medvetenhet om sambandet mellan hälsa/sjukdom och levnadsvanor och dessutom 
en medvetenhet om att kunskap kan bidra till att lindra och förebygga många 
sjukdomar.44 

Till sist anses det trots allt på många håll att en välinformerad och kompetent 
patient som har kontroll över sin situation är en tillgång i hälso- och sjukvården. Det 
är också ett rättvisekrav att erbjuda information till alla grupper, inte bara till de 
redan välinformerade.45 

Att ge god och tillräcklig information i samband med en sjukdom eller skada är 
ofta den viktigaste kommunikativa utmaningen för personalen samtidigt som den 
förutsätter en fungerande relation och ett emotionellt stöd för patienten.46 Det kan 
därför betraktas som okontroversiellt att mycket av informationsarbetet ska bedrivas 
nära patienten där samtidig tillgång till stöd finns. Patientinformationscentraler på 
sjukhusen kan därför betraktas som ett komplement till den information som lämnas 
av vårdpersonal.47 

 
43 Ingelstam, Lars (1987), "Makten över kunskapen, makten över informationen", Information kunskap 
ansvar, red. Bergendal, Gunnar, Lund, s. 25. 
44 Karlsson, Ingemar (1995), inledning och s. 2. 
45 SOU 1997:154, s. 76. 
46 Eide & Eide (1997), s. 103. 
47 Holmqvist, Bengt m.fl. (1994), "Patientinformation – inget nytt för sjukhusbiblioteken", 
Läkartidningen 1994; 91 (50): s. 4723. 
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3.3 Allmänna utvecklingslinjer för patientinformation 
Det finns, enligt uppsatsförfattarens sätt att se, två skilda utvecklingslinjer som har lett 
till uppbyggnad av patientinformation inte bara i Sverige utan även utomlands: man 
kan kalla den ena linjen för en "informell väg" och den andra följaktligen för en 
"formell väg". 

Informell väg 

Patientrollen i förändring 
Patienterna har naturligtvis i alla tider ställt frågor och även fått svar inom den 
medicinska professionen. Det har dock samtidigt betraktats som kontroversiellt att 
allmänheten, med eller utan patientroll, skulle skaffa sig kunskaper i medicinska 
frågor för att exempelvis kunna ta ställning till olika behandlingsformer.48 

Morgondagens patient kommer inte att vara den kuvade varelse som ofta har 
varit fallet hittills. I intervjuboken Patient på 2000-talet ges en illustration om 
utvecklingen från gångna tiders patientroll till dagens och morgondagens dito: 
morgondagens sjukvård möter inte längre en tacksam, ödmjuk och förskrämd 
människa som helt okritiskt lyssnar på sin doktor; i stället har han/hon förvandlats till 
en kritisk, krävande och välinformerad patient som är mer initiativkraftig och 
ifrågasättande och som kräver raka och begripliga svar.49 

Förändringar inom medicin- och vårdutbildningar 
Det svaga intresset för patienternas behov att få information kan även ha haft sin 
förklaring i gamla strukturer inom medicin- och vårdutbildningar. Medicin är ju ett 
naturvetenskapligt område där den positivistiska vetenskapssynen har varit stark och 
denna syn har präglat även utbildningarna på alla nivåer. Inom vårdutbildningarna har 
det naturvetenskapliga synsättet dock fått konkurrens av humanvetenskapens synsätt 
för redan ett antal år sedan: undervisningen har blivit 
omvårdnadsinriktad/vårdvetenskapligt inriktad med stark betoning på en helhetssyn 
på människan och med insikt om betydelsen av att sätta människan som helhet i 
centrum i stället för att ha en sjukdomsorienterad syn på honom/henne. 

Inom medicinska fakulteten inser man på många håll idag att den strikt 
naturvetenskapliga utbildningen måste kompletteras med humanistiskt tänkande. Ett 
exempel på det nya synsättet är Lindkvists antologi Patieneten [sic], vården och 

 
48 Garpenby & Husberg (2000), s. 2. 
49 Bremme & Köster (1990), Patient på 2000-talet, s. 3 och s. 43. 
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den goda boken där hans syfte är att lyfta fram humanismen inom den medicinska 
utbildningen och yrkesgärningen.50 

Ett annat exempel är hur man i Linköping vid Hälsouniversitetet har lagt om 
utbildningarna bl.a. med avsikten att sätta "patienten i centrum". Problembaserat 
lärande, integration och betoning på hälsa och prevention betonas vid karaktärisering 
av utbildningarna.51 Integration innebär både ämnesintegration och linjeintegration: det 
sistnämnda innebär t.ex. för alla utbildningar gemensamma kursavsnitt.52 

Formell väg 
Den andra utvecklingslinjen handlar om utveckling av patientinformation till följd av 
officiellt ställda krav. 

WHO har i sin strategi Hälsa för alla år 2000 ställt upp mål för det globala 
hälsoarbetet. WHO:s Europaregion har konkretiserat den här målsättningen genom 
att ställa upp ett stort antal delmål som betonar bl.a. vikten av kunskap, motivation 
och informerade konsumenter. Några av målen ger tydliga anvisningar om vad som 
förväntas av medlemsnationer i detta hänseende: 

Mål 13: År 1990 skall alla medlemsländer se till att lagstiftningen, den administrativa 
förvaltningen och samhällsekonomin inom olika samhällssektorer ger ett brett stöd och 
resurser för att främja en sund livsstil och att medborgarna deltar i samhällsplaneringen på 
alla nivåer.  

Mål 15: År 1990 skall alla medlemsländer ha utbildningsprogram för att förbättra människors 
kunskaper, motivation och förmåga att uppnå och bibehålla bästa möjliga hälsa.  

Mål 35: Före år 1990 skall medlemsländerna ha informationssystem inom hälso − sjukvård 
som kan stödja den nationella Hälsa för Alla − strategin.53 

Hedström och Jakobsson tillägger att mål 13 förutsätter främjande av en sund livsstil 
genom att man stärker befolkningens förmåga att göra medvetna val, baserade på 
information som är lätt att förstå.  Ska människor även kunna ta ett eget hälsoansvar 
enligt mål 15 måste de ha tillgång till information om hälsa och sjukdom. Mål 35 kan 
kompletteras med att vidare åtgärder bör vidtas för att göra hälsoinformation lätt 
tillgänglig för allmänheten.54 

 
50 Patieneten [sic], vården och den goda boken: en antologi (1999), red. Lindkvist, Lars,  Stockholm. 
51 Hälsouniversitet – utbildningar, URL: http://huweb.hu.liu.se/utb/utb.html 2001-05-16. 
52 Qvickar-Andersson (1993), "Vad innebär integration?", Problembaserad inlärning – erfarenheter från 
Hälsouniversitetet (1993), red. Kjellgren, Karin, Lund, s. 112 ff. 
53 Hälsopolitiska mål för Europa (1986), WHO:s europastrategi för Hälsa för Alla år 2000 (HFA-2000), 
Stockholm, s. 16 ff., s. 38. 
54 Hedström – Jakobsson (1991) s. 3 f. 
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I Sverige talas redan i förarbetet till Hälso- och sjukvårdslagen om en höjd 
anspråksnivå hos medborgarna och om en syn på patienten/klienten som en 
”konsument av samhällsservice”. Likaså betonas där begreppen helhetssyn, 
självbestämmande och medinflytande och det förhållandet att patienten utgör en del 
av arbetslaget och därmed att han/hon är en part i informationsprocessen.55 

Den svenska lagstiftningen har framförallt via Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) stärkt den enskildes ställning inom vården, även Tillsynslagen (1980:11, 
upphävd numera) och senare Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område (1998:531) lyfter fram patienträttigheter. Patientjournallagen 
(1985:562) och Patientskadelagen (1996:799) är andra lagar som tillvaratar 
patientintressen inom vården. I Socialstyrelsen allmänna råd (1996:4) anges att 
patienten och närstående skall informeras och göras delaktiga i vården. 

I Hälso- och sjukvårdslagen finns några paragrafer som reglerar frågor kring 
patienternas rättigheter vad gäller medbestämmande, och vilka krav som ställs på 
vårdgivarna i målsättningen att göra patienter delaktiga samt i vilka avseenden 
informationen bör göras tillgänglig för dem: 

2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. 
Detta innebär att den skall särskilt: 

1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 
behandlingen, 

2. vara lätt tillgänglig, 
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd 
med patienten.  

Patienten skall ges upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder 
som står till buds./…/ Lag 1998:1659 

2 b § Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de 
metoder för undersökning, vård och behandling som finns. /…/ Lag 1998:1660. 

2 c § Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till 
hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att 
förebygga sjukdom eller skada. Lag 1998:1660. 

3 a § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överenskommelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet skall landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som 
han eller hon föredrar /…/ Lag 1998:1660.56  

 
55 Patienten i sjukvården – kontakt och information (1977), SOU 1977:66, Stockholm, s. 38 ff. 
56 Författningshandbok 2001 (2000); s. 115 f. 
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Det framgår tydligt i lagstiftningen och regelverket inom området att information är en 
förutsättning för att patienter ska kunna utöva självbestämmanderätt och vara 
delaktiga i s.k. informerat samtycke. Hälso- och sjukvårdsinformation ska också 
vara tillgänglig för befolkningen som helhet för att det ska vara möjligt för individer att 
fatta hälsorelaterade beslut som grundar sig på kunskap. 

3.4 Patientinformation utomlands 
Patientinformation (eng. consumer health information), definierad som en 
sjukhusbiblioteksanknuten patientinformativ verksamhet, har sina rötter i England och 
i USA. Många andra länder har mycket längre erfarenhet av patientinformation i 
olika former än vad Sverige har och de brittiska och danska modellerna har fungerat 
som förebild för många svenska motsvarigheter.  

Den brittiska modellen av patientinformationsverksamhet fick sin start på Liston 
Hospital Library i England år 1974 genom att sjukhusbiblioteket började samla och 
organisera informationsmaterial för patientbruk p.g.a. det ökande antalet medicinska 
förfrågningar från allmänheten. Man har även kommit att knyta en sjuksköterska till 
informationscentralen. En databas, Popular Medical Index med populärvetenskaplig 
medicinsk information startades som hjälp för verksamheten.57 Idag ger man 
information inte bara till patienter och allmänhet utan man hjälper även 
vårdpersonalen att förse patienter med information.58 

En annan variant bland medicinska informationsverksamheter heter Help for 
Health Scheme, den kom igång år 1979 tack vare ett initiativ från Wessex Regional 
Library and Information Service och med projektpengar från British Library. Denna 
informationsservice var ursprungligen riktad till sjukvårdspersonalen men allmänheten 
har kommit att bli en viktig kundgrupp med tiden.59 

Även andra lösningar för patientinformation har etablerats: ett exempel är 
"shoppingcenter"-anknuten patientinformation, Health Matters Information Service 
som etablerades med syftet att underlätta kontakten med den breda allmänheten. 
Denna verksamhet drivs i samarbete med hälsovårdsmyndigheter och bibliotek.60 

Den nationella patientgarantin Patient's Charter trädde i kraft år 1992 med 
föreskrifter om att centraler för patientinformation ska finnas i alla regionala 
sjukvårdsområden. Syftet för dessa centraler är att erbjuda information om 
patienträttigheter, tillgänglighet till vård, väntetider, hälsa och sjukdom och 

 
57 Knight, Sally (1990), s.150 ff. 
58 SOU 1997:154, s. 94. 
59 Hedström & Jakobsson (1991), s. 22 f. 
60 Knight (1990), s. 149. 
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förebyggande vård till allmänheten. Olika utbildningar, t.ex. astma-, diabetes- och 
infarktskolor arrangeras också i anslutning till dem.61 

Vid Odense sjukhus i Danmark startades Nordens första 
patientinformationcentral i anslutning till sjukhusbiblioteket. En chefsjuksköterska har 
det yttersta ansvaret för verksamheten och en sjuksköterska och en bibliotekarie 
leder verksamheten.62 

Utländska erfarenheter visar att patientinformation ofta utvecklas från ren 
patientinformation till bredare hälsoinformation. Det är också tydligt att 
patientinformationsverksamheter som har haft allmänheten som målgrupp till att börja 
med utnyttjas mer och mer även av sjukvårdspersonal som söker efter material för 
att ge till sina patienter.63 

3.5 Patientinformation i Sverige 
Innan själva undersökningen tar vid är det viktigt att ha kännedom om hur området 
kring medicinsk information har utvecklats i Sverige. 

I Sverige kom utvecklandet av patientinformation igång på allvar i mitten av 
1990-talet men det har funnits enskilda initiativ främst från sjukhusbiblioteken sedan 
början av 1990-talet. Enskilda personer har intresserat sig för 
patientinformationsfrågor på olika sätt redan tidigare: ett exempel på detta är ett 
fördjupningsarbete skriven av Maud Ekbom, Medicinsk information för 
allmänheten – vad biblioteken kan göra.64 Den här tidpunkten var så tidig att 
någon allmän insikt om hur framtiden skulle gestalta sig kring dessa frågor knappast 
existerade varken inom biblioteken eller vården. 

Diskussioner om en nationell patientinformationsdatabas inleddes år 1991. 
Därefter har allt fler patientinformationscentraler etablerats varav ett flertal har 
utvecklats i anslutning till sjukhusbiblioteken. Vid Spris kartläggning år 1994 fanns 
åtta patientinformationscentraler i drift.65  Antalet var uppe i 45 stycken i november 
2000 (KIB-listan ej uppdaterad efter det).66 

Enskilda bibliotek har stått för många av initiativen för 
patientinformationsverksamheten. Så startade t.ex. sjukhusbiblioteken i Falun, 
Karlstad och Västervik en gemensam patientinformationsdatabas PION som 

 
61 SOU 1997, s. 94. 
62 Hollo (1994a), s. 45 ff. 
63 Holmqvist m.fl. (1994), s. 4723. 
64 Ekbom, Maud (1989), Medicinsk information för allmänheten – vad biblioteken kan göra? Ett 
fördjupningsarbete vid dokumentalistlinjen, Institutionen Bibliotekshögskolan,  1989:7, Borås. 
65 SOU 1997:154, s. 98. 
66 Patientinformationscentraler, URL: http://www.spri.se/biblioteket/adresser/pcentral.htm, 2001-05-02.  
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presenterades 1994 och är fritt tillgänglig på Internet sedan 1997.67 Otaliga 
sjukhusbibliotek har börjat arbeta med patientinformation i en mer organiserad form 
under 1990-talet och inrättat särskilda enheter för patientinformation och ibland har 
man även engagerat sjukvårdspersonal till sin verksamhet. 

Landstingsförbundet, Socialstyrelsen och Spri startade år 1994 ett gemensamt 
projekt för bättre patientinformation. Avsikten var att skapa lokala exempel för att få 
ut information till allmänheten om exempelvis val av vårdnivå, vårdform och 
vårdgivare men även att skapa modeller både för övergripande generell 
vårdgivarinformation på sjukhusen och individuellt anpassad information.68 

Östergötland som var involverad har idag patientinformationsverksamhet med flera 
samarbetande patientinformationscentraler. För övrigt finns det inte någon samlad 
kunskap om erfarenheterna eftersom inga kvalitativa utvärderingar har genomförts på 
patientinformationscentraler enligt uppgift i SOU 1997:154.69 Det har inte heller gått 
att finna kvalitativa utvärderingar av senare datum. 

Utveckling av databaser för patientinformation är en annan form av 
patientinformationsarbete och det har funnits många parallella projekt med likartade 
målsättningar i gång samtidigt. Utöver den tidigare nämnda PION startade 
Socialstyrelsen arbetet med att bygga upp faktadatabasen Mars åren 1993–94. Spri 
och Handikappinstitutet startade uppbyggnaden av referensdatabasen Patrix år 1996 
(uppdateras ej längre p.g.a. att Spri är nedlagd). Några sjukhusbibliotek 
administrerar tillsammans webbplatsen Sjukhusbiblioteken som är ett verktyg för alla 
sjukhusbibliotek och ger nya samarbetsmöjligheter för dem.70  Info Medica är en av 
nykomlingarna bland databaser, bakom den står samtliga sjukvårdshuvudmän och 
Apoteksbolaget.71 Utöver dessa finns nationella databaser, exempelvis en relativt ny 
referensdatabas SveMed+ som administreras av KIB och som tills vidare är fritt 
tillgänglig på Internet.72 Även lokala databaser finns på olika håll. Kommersiella 
webbplatser i olika former växer också fram kontinuerligt. 

Det finns även andra former för patientinformation utöver de ovan beskrivna: så 
samlar t.ex. Stockholms Stadsbibliotek patientinformationsmaterial i 
webbpubliceringsform och allt det samlade materialet är tillgängligt via Internet.73 

 
67 Utbult, Mats (2000), Näthälsa: internetpatienter möter surfande doktorer – uppstår konfrontation eller 
samarbete?, Stockholm, s. 105. 
68 Thunholm, Birgitta (1995), "Landstingsförbundet, Socialstyrelsen och Spri arbetar tillsammans för 
bättre patientinformation", Vård − utbildning − utveckling − forskning 1995; (4): s. 69 f. 
69 s. 100.  
70 Utbult (2000), s. 107. 
71 SOU 1997:154, s. 81 ff. 
72 SweMed+, URL: http://micr.kib.ki.se 2001-05-09. 
73 Stockholms stadsbibliotek – uppsökande verksamhet – patientinformation, 
URL: http://www.ssb.stockholm.se/uppsoek/pion.html#bibliotek  2001-04-04. 
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4. Undersökningen 

I det här kapitlet diskuteras inledningsvis metodologin, därefter presenteras de för 
undersökningen utvalda patientinformationscentralerna och sist följer själva 
undersökningen med utförligare metodredovisning och delanalyserna. De aktuella 
frågeställningarna för undersökningen handlar om målgrupper, tillgänglighet av 
verksamheten för allmänheten med olika subgrupper och arbete för att nå dem, 
referensarbetets karaktär, informationsmaterial och dess organisation, möjligheter till 
egen informationssökning, olika yrkesgruppers vara inom patientinformation samt 
samarbetspartners. 

4.1 Grundläggande metoddiskussion 
Biblioteks- och informationsvetenskap kan betecknas som ett tvärvetenskapligt 
område där olika vetenskapliga inriktningar möts, även studenterna inom ämnet har 
olika ämnesbakgrunder och därför har de olika kopplingar till andra 
vetenskapsområden via sina tidigare ämnesstudier. 

Vid projekt liknande den här uppsatsen kan det innebära fördelar för en 
uppsatsförfattare att ha inblick både i biblioteks- och informationsvetenskapen som 
den biblioteksstyrda patientinformationen representerar och i den vårdvetenskapliga 
världen som den sjuksköterskebemannade patientinformationen representerar. De 
dubbla kontaktytorna för med sig en viss förförståelse för olika typer av 
verksamheter och bakomliggande orsaker för eventuella olikheter. Visserligen kan 
förförståelsen ses som både tillgång och begränsning men i en kvalitativ undersökning 
är den en tillgång och kan t.o.m. vara en nödvändighet enligt Heléne Ivarsson.74 

Informationsförmedlingen på patientinformationscentraler kan antas visa viss 
samstämmighet med bibliotekens referensarbetete. I likhet med Höglunds studie om 
bibliotekens referensarbete betraktas patientinformationcentalernas 
informationsförmedling i den här uppsatsen ur ett brett perspektiv: 
informationsverksamheten som helhet ska därmed utgöra underlaget för slutsatserna. 
Någon likhet med Höglunds studie eftersträvas dock inte i valet av metoderna och 

 
74 Ivarsson, Heléne (2000), s. 88. 
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variablerna eftersom biblioteksverksamhet och patientinformationsverksamhet kan 
även antas visa specifika skillnader. Fältbegreppet används inte i undersökningen på 
ett konkret sätt utan i stället utgör det ett underlag i och med att de olika 
professionerna kan antas ha präglat varje verksamhet utifrån sin egen utbildning och 
profession. 

I undersökningen används en mängd olika variabler vars uppgift är att skapa en 
helhetsbild av vissa utvalda delar i verksamheterna. Valet av variabler utgår från att 
varje personalgrupp ska ha haft en rimlig möjlighet att påverka innebörden i de flesta 
av de studerade faktorerna utifrån sin egen yrkesroll samt utifrån intentionerna för 
verksamheten. Referensarbetets karaktär, utformningen av både informationslokalen 
och informationssamlingarna är variabler som används i undersökningen för att skapa 
en bild av informationens tillgänglighet. 

I undersökningen används olika typer av faktainsamling för att skapa en bred bild 
av verksamheten. Vissa begränsningar har dock varit nödvändiga eftersom 
verksamheternas hela bredd är inte möjlig att fånga till fullo inom ramen för 
uppsatsen. Metoden till undersökningen består av tre olika delar: 1) inventering, 2) 
frågor ställda till personalen av en "informationssökare" samt "egen 
informationssökning", 3) intervjuer. 

Tre patientinformationscentraler har valts ut för undersökningen utifrån principen 
att en skulle vara "biblioteksstyrd", en "vårdgivarstyrd" (sjuksköterskor) och en 
"neutral" (sjuksköterskor och bibliotekarier i samarbete). De skulle vidare uppfylla 
kravet på att vara väletablerade med några års verksamhet bakom sig, dessutom 
uteslöts alla "enmansverksamheterna". KIB:s lista75 har använts i urvalsprocessen som 
var slumpmässig utöver de nämnda kraven. De utvalda patientinformationerna 
presenteras mer utförligt senare i undersökningskapitlet. 

Den första delen av undersökningen, inventeringen inleds med en allmän 
presentation om varje patientinformationscentral. Det konkreta innehållet i 
verksamheten  inventeras och redovisas: faktorer som lokalens belägenhet och dess 
beskaffenhet, beståndets och det övriga arbetsmaterialets sammansättning etc. är av 
intresse för den här fasen. Som metod har främst observationer och korta samtal 
med personal använts och avsikten har varit att skapa en bred grund inför andra 
fasen i undersökningen. 

Andra delen består av konstruerade frågor vars syfte är att visa hur 
patientinformationscentralen arbetar med att tillhandahålla information för 
informationssökande. Hartman talar om naturalistisk observation som en metod där 

 
75 Patientinformationscentraler (KIB), URL: http://www.spri.se/biblioteket/adresser/pcentral.htm, 
2000-11-19. 
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samlandet av källmaterial utförs i människors naturliga miljö.76 Den första fasdelen 
handlar om att utföra observationer (= ställa frågor och följa 
informationssökningsprocessen) i informationspersonalens vanliga arbetsmiljö vilket 
skulle kunna motivera användandet av termen i enlighet med hans beskrivning. Ett 
ytterligare moment med konstruerade frågor lades till för att bredda bilden av 
informationens tillgänglighet på respektive ställe, dessa frågor används av 
uppsatsförfattaren vid delfasen "egen informationssökning". 

I den tredje fasen används intervjuer med syftet att skapa en bild av hur väl det 
praktiska arbetet (kännedom via inventering, observationer) stämmer överens med 
målsättningar och intentioner för verksamheten. Intervjuerna har även som 
målsättning att tydliggöra patientinformationscentralernas arbete med 
gränsöverskridande verksamhet i syfte att förbättra tillgängligheten av information: det 
kan handla om samarbete med sjukhusets kliniker och enskilda avdelningar, 
kontakter med andra patientinformationscentraler, folkbibliotek, olika typer av 
organisationer etc. 

Vid presentationen av källmaterialet används en dispositionsmodell där varje fas 
med sina delmoment och sin delanalys presenteras för sig, intervjuerna presenteras 
dock integrerat med en analys. I ett kapitel sammanförs dessa analyser för vidare 
slutsatser men även kopplingar till tidigare forskning och till utgångspunkter tas upp 
till diskussion. 

Eftersom undersökningen är av kvalitativ art med ett relativt snävt 
undersökningsunderlag är inte dess syfte att eftersträva generella slutsatser 
tillämpningsbara för hela patientinformationsverksamheten i Sverige. Slutdiskussionen 
har däremot som syfte att visa det specifika vid de olika typer av verksamheterna. 
Genom komparation kan man även peka på särskiljande faktorer dem emellan och 
eventuella orsaker till dessa och även vad skillnaderna kan ha för betydelse för 
respektive verksamhet och i viss mån även för patientinformation i stort. 

4.2 Presentation av de utsedda 
patientinformationscentralerna 

Sjukhusbiblioteket på Falu lasarett  
Sjukhusbiblioteket på Falu lasarett är ett kombinerat sjukhusbibliotek med både ett 
allmänt bibliotek och ett medicinskt bibliotek i samma lokaler. Biblioteket är en 
självständig organisation inom sjukhuset. Patientinformation startades år 1993 när 

 
76 Hartman (1998), Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori, Lund, s. 253.  
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man började utveckla en databas för patientinformationsmaterial tillsammans med två 
andra sjukhusbibliotek, år 1996 ordnade man ett särskilt utrymme för 
patientinformation i bibliotekslokalen. Arbetet med databasen PION har bl.a. 
inneburit att bibliotekets verksamhet har kommit att uppmärksammas i hela landet. I 
Falun finns ingen läkarutbildning och sjuksköterskeutbildningen har ett eget bibliotek 
till sitt förfogande. 

Ingen särskild målsättning finns för arbetet med patientinformation annat än det 
som är formulerat för PION-arbetet, den finns tillgänglig via Internet.77 

Personalen, sammanlagt ungefär tio anställda, arbetar med alla arbetsuppgifter 
som förekommer på ett bibliotek även om man har en viss uppdelning av 
arbetsuppgifter och en uppdelning finns även yrkesmässigt. Några av bibliotekarierna 
har mestadels arbetat med arbetsuppgifter kring databasen PION som kräver 
kontinuerligt underhåll. Med tiden har det inom patientinformation tillkommit 
informationsuppgifter som är mer praktiskt inriktade gentemot allmänheten, några av 
uppgifterna har varit exempelvis att utforma en patientinformationslokal i själva 
bibliotekslokalen, organisera informationsmaterial för patientinformation och besvara 
frågor via telefon, e-post och brevledes. En läkare (utan bibliotekarieutbildning) är 
anställd på biblioteket sedan något år tillbaka för att framförallt utbilda läkare i 
informationssökning i olika databaser. 

Meditrina på Universitetssjukhuset i Linköping 
Meditrina (grek. hälsans bevararinna) är ett samlingsnamn för all patientinformation i 
Östergötland; utöver Linköping finns Meditrina i Norrköping (Vrinnevisjukhuset, 
Meditrina City), Motala, Mjölby och Finspång. Alla Meditrinor i Östergötland 
arbetar antingen under gemensam organisation eller har ett samarbete med varandra 
på annat sätt. Meditrina är egen produktionsenhet sedan januari 2001. 

Meditrina på Universitetssjukhuset i Linköping är en renodlad 
patientinformationscentral utan någon biblioteksanknytning. Den startades år 1996 på 
initiativ av Spri, Socialstyrelsen och landstinget i Östergötland med syfte att skapa en 
modellverksamhet för patientinformation i Sverige. Sjuksköterskor anställdes för 
verksamheten och en bibliotekarietjänst skulle inrättas senare enligt den ursprungliga 
planeringen, det sistnämnda har dock inte genomförts. Meditrina i Linköping arbetar 
med Försäkringskassan i samma lokal. 

Mål och strategier för patientinformationsverksamheten regleras i ett avtal mellan 
sjukvårdsnämnden, landstingets kansli och hälso- och sjukvårdsdirektören. 

 
77 Patientinformationsdatabasen PION, URL: http://www.pion.net  2001-05-09. 
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Målbeskrivningen anger bl.a. riktlinjer för arbetet för att öka patienternas och 
allmänhetens inflytande i hälso- och sjukvården. Meditrina skall också medverka i 
arbetet för en friskare befolkning.78  

Personalen består av två sjuksköterskor varav den ena arbetar heltid och den 
andra 80 procent. Ytterligare en sjuksköterska har ett chefsansvar för flera av 
Meditrinorna i Östergötland men hon har dessutom 20 procent av sin tjänstgöring 
förlagd till informationstjänsten på Linköpings Meditrina. Ingen av den nuvarande 
personalen har arbetat med patientinformation någon längre tid: en sjuksköterska har 
arbetat ungefär ett år och den andra kring tre månader. Chefsjuksköterskan har 
arbetat med patientinformation ca. ett år och har chefsansvaret sedan januari 2001. 

Det finns inte något allmänt bibliotek på universitetssjukhuset. I Linköping har alla 
medicin- och vårdutbildningarna förlagts till Hälsouniversitetet där ett medicinskt 
bibliotek finns. Hälsouniversitetets lokaler ligger ej på sjukhuset men väl i nära 
anslutning till det. 

Blå rummet på Akademiska sjukhuset i Uppsala 
Blå rummet på Akademiska sjukhuset i Uppsala är en patientinformationscentral som 
har kommit till på initiativ av landstingets hälso- och sjukvårdsnämnder. En 
arbetsgrupp med bl.a. biblioteket representerat arbetade fram ett förslag för 
verksamheten som bygger på ett samarbete mellan sjuksköterskor och bibliotekarier. 
Man startade verksamheten 1998 i en lokal som ligger utanför biblioteksmiljön. En 
referensgrupp med representanter exempelvis för landstinget, sjukhuset och olika 
organisationer ger stöd och idéer till verksamheten. 

Det finns ingen officiell målsättning för verksamheten men däremot en beskrivning 
av syftet för hälso- och sjukvårdsinformationen på Blå rummet. Personalen har 
utarbetat beskrivningen utifrån politikernas syfte som är att stärka patientens roll i 
vården.79 

Blå rummets sjuksköterskor tillhör organisatoriskt sjukhusets 
informationsavdelning, bibliotekarierna är anställda av stadsbiblioteket. Akademiska 
sjukhusets informationschef är chef för sjuksköterskorna men bibliotekspersonalen 
har en annan chef inom sjukhusadministrationen. 

Personalen på Blå rummet består av två sjuksköterskor som båda två arbetar 75 
procent inom patientinformation samt av tre bibliotekarier som turas om att tjänstgöra 
där sammanlagt tio timmar i veckan. 

 
78 Avtal för Meditrina, hälso- och sjukvårdsinformation på Universitetssjukhuset i Linköping, 1998-02-20 
79 Syftet för hälso- och sjukvårdsinformation, Blå rummet, Akademiska sjukhuset i Uppsala, 2001-04-03. 
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På sjukhuset finns ett allmänt bibliotek tillgängligt både för patienter och personal. 
Det medicinska biblioteket som utnyttjas både av personal och läkarutbildningen är 
organiserat under universitetsbiblioteket och har inget officiellt samröre med det 
allmänna biblioteket. Högskoleutbildningarna inom vården har ett eget bibliotek som 
numera ingår i universitetsbibliotekets organisation. 

4.3 Inventering 

Metod och källmaterial 
Första delen av undersökningen ger svar på hur de undersökta 
patientinformationscentralerna praktiskt har utformat sin verksamhet och denna fas 
har därför en grundläggande funktion för hela undersökningen. 

För patientinformation är det oerhört viktigt med lokalens placering och 
utformning eftersom brister i det avseendet kan spoliera en annars välplanerad 
verksamhet.80 Dessa faktorer har stor betydelse för tillgängligheten av information 
även om vissa av dem är för personalen svåra eller omöjliga att påverka i ett 
kortsiktigt perspektiv. De kan dock ha stor betydelse för hur man når olika 
befolkningsgrupper och därmed även för hur den här typen av 
informationsverksamhet lyckas att nå sina mål. Vissa av faktorerna (t.ex. skyltning) 
kan också ha stor betydelse för hur man lyckas fånga upp "slumpvisa" besökare. 
Tillgängligheten i andra avseenden, t.ex. via telefon och e-post är inte utan vikt även 
om den här undersökningen inte koncentrerar sig på att studera dessa variabler. 
Informationsmaterialet och dess placering är intressant eftersom både materialvalet 
och det valda hyllplaceringssystemet speglar personalens syn på sin verksamhet och 
dess målgrupper. Även valet av olika tekniska lösningar i form av hjälpmedel och 
arbetsredskap för informationssökare kan ge signaler om vad personalen anser vara 
viktigt; detta med ett visst förbehåll eftersom även andra faktorer kan ha betydelse 
vid valet av dem. Intranätet hade också betydelse eftersom man där får en 
uppfattning om vilka informationskanaler som finns tillgängliga både för 
informationssökande och personal (kan fungera som en länk till patienter). 

Det mesta av källmaterialsamlandet har genomförts under ca två dagar på 
respektive ställe under januari och februari 2001. Vid samlandet har en praktisk 
observationsmetod använts. Vissa tillgänglighetsfrågor kontrollerades exempelvis via 
den lokala telefonkatalogen med dess sjukvårdssidor, via sjukhusets webbplats vad 

 
80 Kernaghan & Giloth (1991),  s. 25. 
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gäller information om patientinformationsverksamhet och via intranätets innehåll. Viss 
komplettering av uppgifter har skett via informella samtal med personalen. 

Resultatet redovisas via en förenklad tabell (bilaga 3) som kompletteras med 
deskriptiv redovisning på de mest väsentliga punkterna. De skriftliga kommentarerna 
berör mestadels faktorer som personalen har visst inflytande över eller som kan antas 
ha en betydande inverkan för verksamheten. Det ska noteras att i avsnitten om Falun 
har ordet "bibliotek" innebörden "medicinskt bibliotek" om inte annat anges. I 
tabellen redovisas det medicinska biblioteket med en separat kolumn än 
patientinformationen. 

Yttre faktorer 
FALUN: Från sjukhusets huvudentré är det mycket lätt att hitta till biblioteket trots 
dess avlägsna placering, tack vare den tydliga skyltningen. Själva biblioteket består 
av två våningsplan, den nedersta våningen med entrén rymmer det allmänna 
biblioteket, en trång spiraltrappa (hiss utanför bibliotekslokalen) leder upp till översta 
planet med det medicinska biblioteket och patientinformationshörnan. På 
bottenvåningen finns ingen skyltning till patientinformationen. 

Det medicinska biblioteket är relativt rymligt. Någon egentlig avskildhet för 
informationssökning eller samtal finns inte. Inredningen är av ordinär karaktär med 
flera dataarbetsplatser för informationssökning. Det finns ingen informationsdisk att 
tillgå utan det allmänna bibliotekets disk fungerar som informationsdisk för alla 
besökare. Tydlig sammanhållen skyltning för olika dataarbetsplatser finns men även 
för informationsmaterial. Patientinformationsdelen är ett litet utrymme i bakre delen 
av biblioteket, plats finns för ett datorbord samt hyllor på ömse sidor om det. 

Biblioteket har ett flertal publika datorer både för katalogsökning, 
databassökningar och Internet-sökningar; alla är specifikt skyltade (utom 
katalogdatorn). Patientinformationshörnans dator är ämnad för PION-sökningar. 
Flertalet av datorerna har en tillhörande skrivare, dock inte patientinformationsdatorn 
vars utskrifter skrivs ut vid en annan dator. 

LINKÖPING: Från sjukhusets huvudentré är det inte särskilt lätt att hitta till 
Meditrina p.g.a. den bristfälliga skyltningen men trots Meditrinas till viss del avlägsna 
placering (i förhållande till huvudentrén) kan dess läge betecknas som centralt 
eftersom informationscentralen finns mittemot en välbesökt cafeteria och en stor 
"vänthall". 

Meditrinas lokal har en ordinär kontorskaraktär med gott om sittplatser och till 
synes relativt rymliga ytor till förfogande, ändå finns det minimalt med svängutrymme 
vid en del av hyllorna och datorerna. Det finns ett s.k. videorum att tillgå, det kan 
även utnyttjas till enskilda samtal vid behov. Informationsdisken utnyttjas både av 
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Meditrinas och försäkringskassans personal. Relativt generös skyltning används i 
lokalen men den är inte sammanhållen stilmässigt, den är inte heller konsekvent och 
till viss del är den dessutom inaktuell efter omflyttningar. 

Det finns tre datorer tillgängliga för informationssökande: två av datorerna är s.k. 
"stå-vid"-modeller med datorn infälld till ett nästan horisontellt läge men den tredje 
datorn kan man sitta vid. Skrivare har man tillgång till hos personalen. 

UPPSALA: Blå rummet är beläget i kirurghuset, långt inne på sjukhusområdet 
där skyltning saknas om Blå rummet. Placeringen kan betecknas som central till viss 
del med både apotek, cafeteria och ett flertal mottagningar i närheten. 
Patientbiblioteket ligger ca. 100 m bort (man kan nå det utan att gå ut), ingen 
skyltning finns från Blå rummet. 

Lokalen är relativt liten och därför är den relativt sparsamt möblerad. Trots det 
kvarstår intrycket av viss trängsel, det är också ont om sammanhållna väggytor. Inga 
separata utrymmen finns ens för personalen. Inredningen består bl.a. av en rejäl 
informationsdisk och ett arbetsbord tillhörande personalen, ett fåtal hyllor, några 
sittplatser etc. samt en relativt stor tidskriftshylla. Ingen allmän skyltning  
förekommer. Inga publika datorer finns. 

Informationsmaterial 
FALUN: Informationsmaterialet för patientinformation består framförallt av 
broschyrmaterial men även av artiklar i de olika ämnesindelade boxarna (antalet 
boxar är drygt 120). 

Det övriga medicinska materialet är tillgängligt för alla informationssökande i 
bibliotekslokalen. En omfattande samling medicinsk litteratur på olika nivåer är 
organiserad enligt SAB-systemet utan någon nivåmässig gradering. Tidskriftsantalet 
är stort men främst av fackkaraktär. Eventuellt klinikproducerat material kan ingå i 
boxmaterialet men vid stickprov återfinns inte denna typ av material. Skönlitteratur 
gränsande det medicinska området finner man inom de olika SAB-grupperna (Hc, 
Lz etc.) på bibliotekets allmänna avdelning. De böcker som är medtagna i PION kan 
även allmänheten låna, övriga böcker finns till utlån endast inom sjukhuset. 

Ett stort antal videoband med ämnesrubriker finns för utlån. Man har tillgång till 
ett tiotal betaldatabaser samt ett antal elektroniska tidskrifter via intranätet. 

Media i pappersformat täcker olika sjukdomsgrupper, medicinska behandlingar, 
även alternativmedicin till viss del men informationsmaterial om hälsa, hälsoråd, kost, 
motion eller egenvård existerar knappt annat än möjligen insprängt i bokbeståndet. 
En del av materialet från patientföreningar finns i boxarna, en del finns på de övriga 
två PION-biblioteken. 
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LINKÖPING: Den medicinska boksamlingen är relativt omfattande. Beståndets 
medicinska nivå är blandad med både lättare och svårare fakta- och läroböcker. 

Ett mindre antal prenumerationstidskrifter och gratistidskrifter finns. En del av 
tidskrifterna är placerade i patientföreningspärmarna. En mängd pärmar med 
klinikproducerat informationsmaterial finns. Av olika broschyrer exponeras en del 
eller finns tillgängliga i pärmar eller kartotek, andra finns hos personalen. 

Även Meditrina tillhandahåller ett stort antal videoband inom medicin. Man har 
tillgång till några referensdatabaser (CD-ROM) via en publik dator. En av "stå-vid"-
datorerna används för information via CD-ROM-skivor om t.ex. kroppen och vissa 
sjukdomstillstånd. 

Informationsmaterialet handlar till stor del om olika sjukdomar och åkommor och 
deras behandlingar, det är dock svårt att hitta information om hälsa, hälsoråd, kost 
och motion. Alternativmedicinsk pärm finns men innehåller inte annat än något 
reklamblad. Patientföreningarna är väl representerade med en mängd namngivna 
tidskriftssamlare. Sjukhuset och dess olika enheter är väl representerade med egna 
pärmar men enligt uppgift är mycket av materialet föråldrat. 

Så gott som all media är referensmaterial utom vissa broschyrer som kan köpas. 
UPPSALA: Broschyrer i olika former, tidskrifter samt information från 

patientföreningar ser ut att utgöra en betydande del av informationsmaterialet i Blå 
rummet. Monografibeståndet är relativt litet (det mesta finns på patientbiblioteket) 
och används som referensbestånd. En del av monografibeståndet finns hos 
personalen. 

En del artiklar finns samlade i ämnesvisa boxar bakom informationsdisken, 
klinikproducerad information finns inte samlad på ett särskilt ställe utan eventuella 
exemplar finns i olika pärmar och tidskriftshållare. Tidskriftsbeståndet är relativt 
omfattande. 

Man har tillgång till en mängd databaser och elektroniska tidskrifter via 
medicinska biblioteket (en länk från intranätet); de är dock inte tillgängliga för 
besökare p.g.a. avsaknaden av publika datorer. 

Informationsmaterialet täcker sjukdomar och medicinska behandlingar, man har 
även samlat material inom kostområdet med anknytning till olika sjukdomar och 
hälsoproblem. Alternativmedicinskt material finns inte tillgängligt för besökare. 
Patientföreningar är representerade i en mängd pärmar. 

Klassificering och hyllplacering 
FALUN: Man har valt SAB-systemet för klassificering av bokbeståndet samt för 
hyllplacering av dito: bokhyllorna är tydligt skyltade enligt undergrupper inom 
medicin, flertalet med både svensk och latinsk text. Boxarna för 
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patientinformationsmaterialet har fristånde ämnesrubriker och de står i alfabetisk 
ordning. Videobanden står också i alfabetisk ordning enligt den valda och uppgivna 
ämnesrubriken. Allt informationsmaterial är tillgängligt för besökande av olika 
kategorier. 

LINKÖPING: Monografier är ordnade alfabetiskt enligt ett eget system: en bok 
är placerad ”under den bokstav som passar bäst till ämnet i boken” (enligt uppgift 
från personalen). Inga ämnesordslistor finns som sökhjälp. Videobanden är också 
placerade enligt samma system i en annan hylla. Tidskrifterna är relativt få och följer 
inget specifikt placeringssystem. Broschyrer har en till synes slumpvis placering utom 
några avgiftsbelagda som är ordnade alfabetiskt i ett kartotek, en del av 
broschyrerna finns tillgängliga via personalen. 

Dataregistret är gemensamt för flera Meditrinor och ska motsvara det tryckta 
registret utom i avseende på broschyrer som inte längre dataregistreras. Dataregistret 
anger dock inte exempelvis ortsplacering för alla titlar. Ett manuellt register kan 
användas i stället för dataregistret. 

Nästan all media är tillgänglig såväl för personal som för besökande utom viss del 
av broschyrmaterialet. 

UPPSALA: Vid hyllplaceringen av informationsmaterialet har man valt att 
använda SAB-systemet till största delen för att skapa likhet med patientbiblioteket; 
man har dock valt att sammanföra böckerna och en del av det övriga materialet och 
först därefter skapa en ämnesindelning. Vissa utvikningar har gjorts från 
klassificeringsystemet för att tillgängliggöra bl.a. lokalt material som har ansetts lämpa 
sig som ett eget ämne. En stor del av patientföreningarnas material står också utanför 
det här systemet samt en del annat broschyrmaterial likaså. En del monografier är 
placerade hos personalen (stöldbegärliga enl. uppgift) för att tas fram vid behov. 
Boxarna med särskilda ämnesrubriker innehåller mest artiklar, de finns också hos 
personalen. Tidskrifterna, ett relativt stort antal, är placerade alfabetiskt i 
tidskriftsställ där gamla exemplar får plats bakom det nyaste numret. 

Sammanfattning och delanalys 
FALUN: Bibliotekets avlägsna placering inom sjukhuset skapar hinder för 
informationssökande, den utmärkta skyltningen  hjälper till något men kan knappast 
korrigera nackdelar. Patientinformationens placering inne på biblioteket är inte 
optimal ur användarsynvinkel. Någon avskildhet för samtal finns egentligen inte men 
bibliotekslokalens relativa rymlighet och antalet tillgängliga sittplatser erbjuder 
möjlighet till viss avskildhet vid behov. 

Goda möjligheter för informationssökning finns tack vare informationsmaterial i 
olika former: böcker, broschyrer och databaserade informationskällor, lämpliga 
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tidskrifter finns däremot inte att tillgå för patientinformationsbruk annat än med ett 
fåtal exemplar. Man har frångått SAB vid boxrubrikerna, detsamma gäller 
videobanden. Patientinformationsmaterialet i boxarna kan betecknas som relativt 
lättillgängligt för besökare. Mängden böcker är däremot så omfattande att det är 
tveksamt om gemene man kan utnyttja bokbeståndet trots den utmärkta skyltningen 
där översättningar från latin till svenska har med några få undantag använts. 
Hyllplaceringen av böcker följer SAB som dock kan anses vara ett ganska otympligt 
verktyg med tanke på patientinformationsbruk. Det är tilltalande att alla medier är 
tillgängliga för alla besökare oavsett vilken kategori man tillhör eftersom man då kan 
tala om en verkligt fri tillgång till information. 

Falu lasaretts sjukhusbibliotek med sitt patientbibliotek erbjuder även goda 
möjligheter att hitta litteratur i gränslandet mellan skönlitteratur och medicin. Däremot 
har SAB sina begränsningar även inom det här området eftersom de aktuella 
böckerna kan hamna under olika undergrupper inom systemet på det allmänna 
biblioteket; hjälp med t.ex. litteraturtips skulle kunna fungera som en enkel metod att 
tillgängliggöra lämpliga titlar eftersom kunnighet i katalogsökningar eller PION-
sökningar inte är någon given färdighet för alla. 

LINKÖPING: Att hitta till Meditrina är inte särskilt lätt utan hjälp men dess 
placering kan för övrigt betecknas som central och många spontana besökare fångas 
förmodligen upp tack vare detta. Lokalen kan beskrivas som relativt välfungerande 
för sitt ändamål med goda möjligheter även till avskildhet. Den aktuella skyltningen 
inne i lokalen fyller inte sitt ändamål utan skapar endast förvirring. 

Boksamlingen ser ut att vara en central del av informationsförmedlingen och 
tidskrifter och broschyrer utgör ett komplement. Bokhyllorna med endast böcker ger 
ett rent, tilltalande intryck som lockar besökaren särskilt när antalet böcker ser också 
ut att vara av hanterlig mängd. Hyllplaceringssystemet måste dock betecknas som 
mindre lyckat ur användarsynvinkel (informationssökande). Mängden böcker är ändå 
så pass omfattande att det kan vara mycket svårt att hitta en lämplig titel när ingen 
ämnesordslista existerar, datakatalogen är inte till någon säker hjälp när 
placeringsangivelser saknas delvis (titlarna kan finnas även på en annan Meditrina). 
Det manuella registret ger inte intrycket av att vara särskilt lätthanterligt. 
Avgiftsuttagets lämplighet (all kopiering, datorutskrifter och broschyrmaterial) kan 
diskuteras vid den här typen av informationsverksamhet. 

Modern teknik finns att tillgå vilket är nödvändigt idag för att både fånga upp 
besökare som önskar datorbaserad information och för att kunna garantera bredden 
och aktualiteten inom informationsområdet. Det finns dock uppenbara brister vad 
gäller utbudet av datorbaserade källor: t.ex. referensdatabaserna är inte mycket till 
hjälp om man inte har tillgång till ett bibliotek med dess möjligheter att ta fram det 
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önskade materialet eller om man inte har ett fungerande samarbete med ett bibliotek i 
detta avseende. 

UPPSALA:  Blå rummet har till viss del en central placering med mottagningar, 
cafeteria och apotek i närheten men med tanke på att kirurgentrén ligger separat från 
alla övriga kliniker kan man misstänka att patientinformationen fångar upp endast en 
liten del av det sammantagna kundunderlaget som rör sig inom sjukhuset. 

Den snålt tilltagna ytan på patientinformationscentralen är ett problem eftersom 
det inte finns förutsättningar för att skapa en bra organisation för placering av media. 
Möjligheterna till digitala informationssökningar saknas helt p.g.a. avsaknaden av 
publika datorer som naturligtvis skulle också vara utrymmeskrävande. Lokalen är 
även bristfällig ur aspekten att det saknas utrymmen för personal och avskildhet. 
Lokalens yta kan ha viss betydelse för exempelvis öppettiderna som för närvarande 
är rätt begränsade jämfört med de andra patientinformationscentralerna, troligen 
p.g.a. att personalen måste ha möjligheter till enskilt arbete. 

För övrigt erbjuds relativt god tillgång till media i olika former och på bred bas 
men placeringen av en del monografier hos personalen är inte bra även om 
stöldrisken åberopas (utbildningssjukhus). En del av informationen finns också i 
boxar hos personalen, otillgängligt för besökande. Ur tillgänglighetssynvinkel är 
uppdelningen av media på detta sätt en tveksam metod att tillgripa. 

Hyllplaceringen enligt SAB med böcker och annat material blandade med 
varandra är både bra och dålig: bra därför att man som informationssökande hittar 
mycket på ett ställe, mindre bra möjligen för att man får ett rörigt intryck av innehållet 
i hyllorna och det kan försvåra för kunden att hitta det man söker. En bra skyltning 
kan underlätta även om det finns risk att den i stället kan öka intrycket av 
oöverskådlighet. 

SAMMANTAGET: Genom sin sjukhusplacering utanför centrala stadskärnor 
blir tillgängligheten till hälso- och sjukvårdsinformation via 
patientinformationscentraler till viss del begränsad för individer utan anledning att 
besöka sjukhusen. Vad gäller informationsmaterial håller alla ställen likartad karaktär 
med sjukdomsinriktat material som huvudsakligt ämne. Sjukhusbiblioteket i Falun har 
ett relativt gediget bokbestånd under "Paramedicin" till skillnad från de två andra 
ställena, i Uppsala har man samlat mer material med hälsoinriktning än vad de andra 
har gjort. 

Tillgängligheten för funktionshindrade med rörelsehinder kan betraktas som 
mindre bra på alla ställen: Falun har sitt lokalproblem med spiraltrappan och hissen 
finns utanför, Linköping har rymliga förhållanden men trångt vid vissa hyllor även om 
detta förmodligen kan avhjälpas med bättre möbelplacering. I Uppsala utgör det 
begränsade utrymmet ett problem även i detta avseende. För övrigt använder man i 
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Falun den tydligaste skyltningen, både den som används i lokalen som helhet men 
även vid bokbeståndet; detta är särskilt viktigt eftersom lokalen är relativt stor. 

Informationsmaterial för särskilda grupper (t.ex. synskadade, dyslektiker, andra 
språkgrupper) existerar knappast någonstans annat än i form av videobanden i Falun 
och Linköping: videobanden och kassettbanden kan försvara sin plats inom 
patientinformation av denna anledning även om efterfrågan inte är så stor. Det är trots 
allt personer inom ovan nämnda grupper som har svårast att få tillgång till information 
och därför finns det anledning att vara försiktig när man rensar ut mediatyper som 
inte efterfrågas så ofta. Däremot kunde man eventuellt exponera den här typen av 
material på annat sätt för att tillgängliggöra den tydligare. 

4.4 Patientfrågor ställda till personalen 

Metod och källmaterial 
Undersökningsdelen "patientfrågor till personalen" innefattar frågor inom hälso- och 
sjukvårdsområdet konstruerade för ändamålet. Syftet med att ställa dessa frågor har 
varit att skapa en bild av hur informationssökningsprocessen vid kontakt med 
informationssökare gestaltar sig på de tre utvalda patientinformationscentralerna. 
Frågornas sammanlagda karaktär syftar till att få fram övergripande mönster för 
informationssökningsprocessen. Frågorna har ställts i en slumpmässig ordning, det 
har varit ett medvetet val eftersom de verkliga frågorna ställda av besökare till 
personalen inte heller följer en gemensam linje utan är av mycket varierande 
karaktär. 

Även om frågorna är konstruerade för det här tillfället, har de flesta av dem en 
viss verklighetsförankring på ett eller annat sätt genom att uppsatsförfattaren har 
kunnat utnyttja sin egen bakgrund inom vården. Frågorna av den allra enklaste typen 
"jag vill ha information om hjärtinfarkt" har uteslutits eftersom den typen av 
information i regel är mycket lättillgänglig och sökprocessen skulle inte ge särskilt 
mycket relevant kunskap. Personalen fick i stora drag information om syftet med 
frågorna; det poängterades särskilt att avsikten inte var att få fram "rätta svar" som 
skulle kontrolleras utan intresset fokuserades på sökprocessen. 

Eftersom uppsatsförfattaren behövde en persons fulla uppmärksamhet med 
frågorna hade man på varje ställe avsatt tid för frågetillfället enligt önskemålet. 
Personalen fick dock avgöra själv om de tog hjälp av varandra eller om de ville byta 
av varandra eftersom verkligheten inom den här typen av verksamhet bygger på att 
man hjälps åt på olika sätt, oförutsedda händelser inträffar etc. Vid några tillfällen 
avbröts sökningen p.g.a. att frågan krävde en lång söktid; en annan person fick 
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fortsätta sökningen följande dag och vid något tillfälle fick personalen möjlighet att 
återkomma med svaret. Vid dessa fall fick uppsatsförfattaren i efterhand en 
redovisning över hur den sökta informationen hade återfunnits och vilka blindgångar 
man hade hamnat i sökandet. 

Den här typen av konstruerad verklighet ställer till några svårigheter vid 
frågesituationerna. För det första handlar det om en situation som inte är verklig 
eftersom personalen känner till att det handlar om en undersökning och kan tänkas 
agera på ett annat sätt än normalt; man vill t.ex. "visa sig från sin bästa sida". Detta 
problem kan man inte komma ifrån men det underströks att personalen skulle 
behandla uppsatsförfattaren som en vanlig informationssökande. Dessutom är det 
nödvändigtvis inte en vardaglig situation att besvara ett större antal frågor i tät följd 
såsom var fallet i Falun och Linköping (i Uppsala ställdes frågorna vid två separata 
tillfällen); trots detta var intrycket att personalen tog det hela med jämnmod utan att 
förtröttas på ett märkbart sätt. En fjärde faktor att ta hänsyn till är att 
frågesituationerna aldrig kan bli helt identiska eftersom de utvecklas olika beroende 
på vilken diskussion som uppstår, vilka följdfrågor personalen ställer och vilka svar 
den informationssökande ger. I den grad det har varit möjligt har dock samma 
information lämnats till personalen. 

I Falun användes bibliotekariens arbetsplats på övre våningen vid genomgången 
av frågorna. På Meditrina skedde genomgången av frågorna i själva 
patientinformationslokalen vilket kändes naturligast utifrån det arbetssätt som 
tillämpas där av personalen. Lokalen var öppen för övriga besökare och 
informationssökande under tiden men det orsakade inte några störningar eftersom de 
andra sjuksköterskorna tog hand om den ordinarie verksamheten. I Uppsala 
planerades frågestunden till en tidpunkt när Blå rummet inte hade öppet för 
besökande (Obs! lokalens ringa storlek) och en del av frågorna ställdes endast till 
sjuksköterskor eftersom de bemannar patientinformationscentralen utan 
bibliotekarienärvaro tre timmar varje dag. Frågorna med både sjuksköterska och 
bibliotekarie närvarande ställdes vid ett senare tillfälle. 

Redovisningen av resultaten har utformats så att det ska vara enkelt att bilda en 
uppfattning om informationssökningsprocessen på respektive patientinformation. 
Utgivningsdatum för datorbaserade träffar, t.ex. webbsidor anges inte eftersom de 
antas vara av acceptabelt datum ännu så länge. 
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Redovisning  

"Kinesrestaurangsjuka" 
”Har nyligen hört talas om en "kinesrestaurangsjuka" av en bekant. Vad är det för 
sjukdom?” Motiv för frågan: En ovanlig term som det kan vara svårt att hitta 
information om. 

FALUN: Databasen PION används som första sökverktyg utan resultat, 
därefter går man vidare till några webbplatser, E-doktor, Infomedica. Även sökning 
med sökmotor AltaVista utförs för att kontrollera om termen existerar där, åter till 
webben till Kroppsjournalen, Netdoktor. Kontroll till sist till med databasen 
Medline. Alla uppslag har varit utan resultat. Den engelska termen "chinese 
restaurant" kontrolleras i lexikon för att kontrollera stavningen för Medline-
sökningen. Under sökningen resonerar bibliotekarien kring termen: existerar den 
verkligen, handlar det om en magsjuka, infektion? Processen avbryts p.g.a. 
tidsåtgången och en annan person slutför sökningen följande dag: databasen Medline 
visar sig till slut ge många träffar om "chinese restaurant syndrom" 
(överkänslighetsreaktion mot födoämnet glutamat), databasen SweMed+ genererar 
också med avancerad sökmetodik med booleska operatörer många träffar på 
vetenskapliga artiklar om samma syndrom. 

LINKÖPING: Vid frågan om "kinesrestaurangsjukan" ställer sjuksköterskan 
många följdfrågor om var man har hört om detta, om frågeställaren hade själv någon 
uppfattning om vilken typ av sjukdom det var frågan om etc. Hon antar också att det 
kan röra sig om en ny term eller om en lekmannaterm. Med hänsyftning till 
ovanstående tror hon inte att uppslagsverket på patientinformation är till hjälp. Hon 
kan tänka sig att det rör sig om något slags magsjuka och föreslår att frågeställaren 
tar kontakt med Livsmedelsverket eller tittar på deras webbsida. Förslag ges om att 
något allmänt uppslagsverk utnyttjas (någon annanstans eftersom inga sådana finns att 
tillgå på patientinformationen). 

UPPSALA: Man tar först uppslagsverket Bra Böckers Läkarlexikon (1995) 
för att eventuellt reda ut begreppet. I lexikonet hittar man begreppet 
"kinesrestaurangsyndrom" som visar sig vara en överkänslighetsreaktion mot 
glutamat. Vidare information om glutamat får man i boken Förrädisk föda (1996). 

Hepatit C 
”Läste nyligen om att Pharmacia ger ersättning till patienter som har smittats av 
hepatit C via ett av deras läkemedel. Vill veta mer om hepatit C eftersom jag har en 
adopterad systerdotter som har sjukdomen.” Motiv för frågan: Gruppen hepatit-
sjukdomar är mycket föränderlig eftersom nya former diagnostiseras kontinuerligt – 
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källans aktualitet viktig. Frågan ställs av en eventuell släkting (enligt egen uppgift), hur 
handskas man med detta? 

FALUN: Frågan om hepatit C ger en snabb sökprocess via sökordet hepatit i 
PION som genererar många träffar. En hel del av träffarna handlar om hepatit B, 
bibliotekarien tvekar något inför valet av en lämplig träff men tar till slut fram en av 
träffarna på hepatit C, en webbsida från Smittsyddsinstitutet och den bedöms av 
frågeställaren vara tillräckligt informativ. 

LINKÖPING: Vid frågan om hepatit C ställer sjuksköterskan några inledande 
frågor och informerar därefter att den information man hittar om olika sjukdomar inte 
ska betraktas som generell kunskap som gäller för alla. Man tittar först i Bra 
Böckers Läkarlexikon (1992) som har en artikel om hepatiter, dock behandlas 
främst hepatit B i artikeln. Därefter tittar man i boken Medicinsk vård och specifik 
omvårdnad (1996) som inte ger så mycket om just hepatit C heller. Allra sist utförs 
en kontroll i datakatalogen X-Ref, med sökning på hepatit C får man en träff på en 
artikel i Läkartidningen 1997, den kan tas fram på Meditrina. 

UPPSALA:  Vid frågan om hepatit C får frågeställaren till att börja med många 
initierade frågor. En skrift Fakta om smittsamma sjukdomar  
(Smittskyddsinstitutet) tas fram. Man tittar även i boken Infektionsmedicin (1998) 
och i boken Barnmedicin (1999) som båda innehåller lite text om hepatit C, mest 
dock om hepatit B. 

Bricanyl 
”Jag vill få reda på vilka biverkningar Bricanyl ger eftersom den har ordinerats till mitt 
barn som hostmedicin (flytande). Själv blev jag väldigt sjuk av den för en hel dag.” 
Motiv för frågan: En läkemedelsfråga föranledd av att man inte alltid upplyser 
patienter om exempelvis biverkningar. Hur handskas patientinformationen med en 
sådan här fråga? (Obs! Bricanyls huvudsakliga användningsområde är inte som 
hostmedicin. Mixturvarianten finns ej tillgänglig längre men många kan ha kvar äldre 
mediciner hemma.) 

FALUN: PION-sökning med sökordet "Bricanyl" ger ingen träff, man går vidare 
till PatientFASS på nätet där läkemedelsnamnet är med i många olika 
beredningsformer (tabletter, inhalationsmedel, infusionskoncentrat, depotgranulat 
etc.) vilket skapar en del frågetecken för bibliotekarien, dessa frågetecken reder hon 
dock ut. Informationen i PatientFASS ger inte så mycket information med den 
speciella vinkling frågan har (PatientFASS är ganska fåordig överhuvudtaget om 
biverkningar) och man går vidare till databasen SweMed+ där boolesk sökning 
genererar många beställningsbara artiklar om Bricanyl i största allmänhet. 
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LINKÖPING: Sjuksköterskan ställer följdfrågor om händelseförloppet och 
rekommenderar kontakt med läkaren i fråga, påpekar också med en "mjuk" 
formulering att man bör inte ta varandras mediciner. En titt i PatientFASS (2000) 
visar att där nämns ingenting om just flytande Bricanyl, inte heller i FASS 2000 
(2000) finns den nämnd utan endast de andra beredningsformerna. Sjuksköterskan 
förklarar att vid receptförskrivningen väger man in nyttan av medicinen mot risken för 
biverkningar. 

UPPSALA: Sjuksköterskan tar fram FASS 2000 (2000) och det visar sig att 
läkemedlet är behäftat med många biverkningar. Frågeställaren får många frågor om 
sin hälsa med tanke på risken för biverkningar vid olika sjukdomar. 

Myelom 
”Jag har en ung släkting som har fått myelom och jag skulle vilja få reda på vad det 
är för sjukdom.” Motiv för frågan: En allvarlig sjukdom där det kan eventuellt 
upplevas svårt att tillhandahålla information och där gränsdragningsproblematiken 
därför blir tydlig. 

FALUN: Sökning i PION ger två träffar: en skrift Myelom från Cancerfonden 
(1998) och en skrift Myelom från Riksförbundet för blodsjuka (1995), båda 
skrifterna finns att tillgå i Falun. Man går inte vidare till andra källor. (Bibliotekarien 
kommenterar utanför frågesituationen att det är viktigt att inte ”vräka över” 
information i sådana här situationer utan man börjar med det elementära och erbjuder 
mer om personen återkommer med önskan om mer information.) 

LINKÖPING: Allra först informerar sjuksköterskan att sjukdomar finns i olika 
stadier och olika former, hon tar reda på vad frågeställaren vet om sjukdomen. 
Första informationen hämtar man från Bra Böckers Läkarlexikon (1992) som har 
en artikel om sjukdomen. Broschyr Myelom (1998, Cancerfonden) erbjuds. Vidare 
föreslås att frågeställaren kan titta i Läkartidningen och Cancerfondens tidning efter 
att ha bekantat sig med det första materialet, så småningom kan man tänka sig en 
kontakt med en patientförening främst för den sjukes del. 

UPPSALA: Vid frågan om myelom tar sjuksköterskan fram en broschyr 
Myelom (1998) som ges ut av Cancerfonden. För övrigt rekommenderar man 
kontakt med läkare vid fler frågor. Man tar dessutom fram tidskriften Rädda livet 
(1998, Cancerfonden); dess temanummer om skelettcancer innehåller en artikel om 
myelom men denna artikel rekommenderar inte sjuksköterskan att man sätter i 
händerna på den sjuke på det här stadiet (artikeln ger en mörk bild av prognosen). 
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Trikiner 
”Vet att det har förekommit trikiner i bl.a. griskött förr i tiden även i Sverige men att 
de kan förekomma fortfarande i olika köttprodukter utomlands. Vad är det för 
sjukdom egentligen? Behöver jag tänka på att undvika vissa matvaror när jag reser i 
Sydostasien?” Motiv för frågan: Trikiner är normalt sett inte något man behöver oroa 
sig för idag men med ökat resande kan den här typen av frågor bli mycket mer 
vanliga på patientinformationscentraler och på bibliotek. 

FALUN: Enkel PION-sökning med "trikiner" ger träff till Smittskyddsinstitutets 
webbsida om trikiner, information bedöms av frågeställaren räcka även om länder i 
fråga inte berörs. 

LINKÖPING: Tittar i Bra Böckers Läkarlexikon (1992) för att gå vidare till 
boken Symptom, råd, åtgärder (1994) som inte ger något, samma titel finns vid 
disken i en nyare upplaga (1999) men den innehåller inget i ämnet heller. Åter till 
bokhyllan till boken Infektionssjukdomar (1987) där det inte finns  tillräckligt med 
information. Går över till att söka på Internet, tar först fram Vaccinationsguiden 
(innehåller mycket annat än vaccinationer enl. sjuksköterskan) på webbplatsen 
Medicallink men utan resultat, därefter Livsmedelsverkets webbsida där det inte 
finns något för den här frågan. Apotekets webbplats nämns men i stället lämnar vi 
frågan p.g.a. tidsbrist till följande dag då en kollega går in på Livsmedelsverkets 
webbsida och vid sökning i registret för tidskriften Vår föda återfinns en artikel 
(1999) som handlar bl.a. om trikiner och matvaror. Tidskriften är tillgänglig på 
Meditrina. 

UPPSALA (både sjuksköterska och bibliotekarie): Sjuksköterskan tar fram 
böckerna Infektionsmedicin (1998), Bra Böckers Läkarlexikon (1995) och 
Fakta om infektionssjukdomar från A till Ö (1999) som alla innehåller mycket 
kort information om trikiner och trikinos. Bibliotekarien erbjuder boken Rese- och 
migrationsmedicin (1998) som innehåller en del allmäninformation om trikiner. Hon 
kontrollerar även via en telefonkontakt med biblioteket om boken Res frisk (1992) 
ger något; information om trikiner finns även där men inte i avseende på resmålet. Via 
webbsidan Sjukhusbiblioteken och dess patientinformation kommer man till 
Smittskyddsinstitutet, därifrån vidare till Travellers' Health och dess Health Topics 
där en del information om trikiner finns. Livsmedelsverkets webbplats ger via 
sökning med "trikiner" lite mer information. Databasen Mediearkivet ger ingenting 
vid sökning på "trikiner". Sammantaget mycket information om trikiner även om inget 
specifikt rörande Sydostasien. 
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Närsynthetsoperationer 
”Jag funderar på att låta mig opereras för min närsynthet; vad heter metoden och var 
kan bli opererad?” Motiv för frågan: Här handlar det om en operationsmetod som 
inte används på alla offentligt finansierade sjukhus p.g.a. olika anledningar; bl.a. finns 
det olika uppfattningar om värdet och riskerna av att operera friska ögon. I vissa 
landsting återstår endast privata alternativa för operation. 

FALUN: Frågan om närsynthetsoperationer framkallar viss tveksamhet men 
PION blir förstahandsvalet vid sökningen igen, enkel sökning "närsynthet" genererar 
tre träffar varav en artikel i Incitament (1999) och en kontakt med artikelförfattaren 
föreslås för vidare information. En träff är en artikel i Medicinskt forum (1996), den 
kan tas fram på biblioteket. 

LINKÖPING:  Sjuksköterskan tror att ögonkliniken på sjukhuset utför dessa 
operationer, man tittar i ögonklinikens informationspärm där klinikens 
informationsblad (1995) om den aktuella operationen finns. Sjuksköterskan 
kommenterar dock att informationen kan vara föråldrad. Väntetider för operation 
kontrolleras via nätet webbplatsen Väntetider inom vården. En kontroll i bokhyllan 
visar att ingen information finns i ämnet. 

UPPSALA: Sjuksköterskan tror att ögonmottagningen kan ge bäst svar vad 
gäller var man kan bli opererad, hon skulle ta en kontakt med ögonkliniken i en 
verklig situation. Skriften Ögonsjukvård i primärvård (1994) ger inget för frågan, 
den latinska termen för närsynthet kontrolleras i Medicinsk terminologi, man 
kontrollerar Bra Böckers Läkarlexikon (1995) som har ett kapitel om 
ögonsjukvård innefattande myopi (närsynthet) och hur den behandlas kirurgiskt. Via 
PION hittar man en artikel i Medicinskt forum (1996) som dock bedöms att vara 
svårtillgänglig av bibliotekarien. Några webbplatser, Info Medica och Netdoktor ger 
ingen information, Läkartidningens webbregister ger inga relevanta träffar med 
sökning från år 1998. Bibliotekarien söker via webben i databasen Mediearkivet 
som inte ger några relevanta träffar och i databasen SveMed+ där många träffar är 
relevanta. Vissa av artiklarna är tillgängliga via Medicinska biblioteket, en artikel i 
Incitament (2000) finns tillgänglig även på patientinformationen. 

Emlaplåster och gummiallergi 
”Mitt barn kommer att opereras och Emla-kräm (bedövningskräm) ska användas 
före operation. Eftersom mitt barn kan vara allergiskt mot gummi vill jag veta om 
plåstret till krämen kan användas ändå.” Motiv för frågan: En fråga som det troligen 
är svårt att hitta svar på via traditionella informationssökningskanaler. 

FALUN: I vanlig ordning börjar man med PION och får en träff som inte är 
relevant. Därefter kontroll för säkerhets skull i boxen "Hudsjukdomar" i 
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patientinformationshörnan men utan resultat, vidare via PION till PatientFASS  men 
kapitlet om Emla ger inga besked. Bibliotekarien funderar på praktiska lösningar för 
att komma runt problemet exempelvis genom att inte använda själva tillhörande 
plåstret till krämen. Databasen SweMed+ ger inte relevanta besked även om det 
finns artiklar om Emla, sökmotorn AltaVista testas med olika sökkombinationer – 
endast sökordet Emla ger för många träffar (92 st) men i kombination med allergi 
eller överkänslighet får man inga träffar alls i stället. Frågan lämnas för tillfället p.g.a. 
tidsbrist och en annan person tar vid följande dag med Medline-sökningar som inte 
heller ger relevanta träffar, frågan lämnas därmed obesvarad. 

LINKÖPING: Sjuksköterskan tror inte att Emla-förpackningen kan ge någon 
information, kontakt med tillverkaren rekommenderas. Eventuellt kan frågeställaren 
vända sig till Apoteket som i sin tur kan hjälpa till med kontakten med 
läkemedelsföretaget. 

UPPSALA: Sjuksköterskan tror inte att det är lätt att hitta information för denna 
fråga i det vanliga beståndet utan man bör vända sig antingen till det aktuella 
läkemedelsföretaget eller apoteket vilket hon skulle göra i en verklig situation. 
Kontroll i FASS 2000 (2000) ger inga besked. Bibliotekarien instämmer i 
sjuksköterskans bedömning, hon återkommer senare med uppgifter om en webbsida 
Vårdprogram Halland (trots namnet en privat läkarsida) som handlar om 
barnallergier och astma men sidan ger heller inga svar. Utförda sökningar med 
Netscape-sökmotorn är också resultatlösa likaså som databaserna Medical Link 
och Pub Med. Apotekets webbsida ger inget svar heller. 

Kaffe och graviditet 
”Har hört talas om att det skulle vara farligt att dricka kaffe om man är gravid; min 
barnmorska och läkare säger dock att det inte är någon fara. Skulle vilja få något att 
läsa om detta.” Motiv för frågan: Tidningar har relativt nyligen skrivit om ämnet även 
om frågeställningen som sådan inte är någon nyhet. 

FALUN: Sökning i PION ger inga träffar, via dess medicinska länkar söker man 
sig till webbplatsen Netdoktor där sökning med "kaffe gravid" ger många träffar men 
inget som motsvarar frågeställarens önskemål. Nästa steg blir att söka bland 
Netdoktors Nyheter och i nyhetsarkivet som dock inte ger några resultat. Sökning 
med olika kombinationer via sökmotorn AltaVista ger inget för frågan, inte heller 
webbplatsen E-doktor. Ämnet lämnas efter den här sökningen för att tas upp av en 
kollega följande dag: sökningen i databasen Medline med "coffein pregnancy" 
genererar ett oerhört stort antal träffar på vetenskapliga artiklar, webbplatsen 
Netdoktor provas igen utan bra resultat, sökning i nätversionen för tidskriften 
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Dagens medicin ger med sökordet "kaffe" träff på en aktuell artikel från 2000; 
innehållet motsvarar den efterfrågade informationen. 

LINKÖPING: Sjuksköterskan ställer frågor om uppgiftens ursprung varefter 
hon rekommenderar diskussion med barnmorska eller läkare och diskuterar allmänt 
om hur man får anpassa kaffeintaget efter besvären. Man tittar i det manuella registret 
bland Apotekets broschyrer och bland videofilmer men utan resultat. Man söker 
även i bokhyllan: boken Farligt och ofarligt (1995) och Obstretrik och 
gynekologi (1990) ger ingenting för frågan. Datakatalogen kontrolleras med 
fritextsökning "kaffe graviditet" och med "graviditet förgiftning" men man får inga 
träffar. Frågan lämnas därefter obesvarad. 

UPPSALA: Sjuksköterskan tror inte att denna fråga får sitt svar genom tryckt 
litteratur utan lämnar frågan till bibliotekarien. Bibliotekarien väljer att gå in via 
Internet till den norska webbplatsen Hälsonett där kombinationssökningen med 
sökorden visserligen ger träffar men inget relevant. Därefter väljs databasen 
Mediearkivet där sökningen ger ett antal relevanta träffar med den önskvärda 
inriktningen och med en acceptabel informationsmängd av relativt färskt datum. 

Sammanfattning och delanalys 
FALUN: I Falun används PION som ingång till olika källor vid så gott som alla 
frågor. Om PION inte genererar lämpliga träffar eller om inte lämpliga länkar 
återfinns via den används i första hand databaser tillgängliga via intranätet. PION 
som förstahandsval innebär en viss säkerhet eftersom det handlar om källor som 
kontrolleras både vad gäller den ansvariga utgivaren och utgivningsåret samt 
innehållet, man får även via den tillgång till olika typer av informationskällor. Oftast 
får man fram lämplig information på ett snabbt och smidigt sätt. De använda 
databaserna via intranätet representerar naturligtvis säkra källor eftersom de är 
vedertagna medicinska databaser. Möjligen kan deras innehåll ibland vara mindre 
bra med tanke på patientinformationsbruk men i brist på andra källor måste deras 
användning betraktas som acceptabel. 

Vid vissa frågor märks en viss tveksamhet som följer av att sakkunnighet inom 
det medicinska området saknas: bl.a. vid hepatit-frågan märks detta inför de olika 
hepatitformerna och vid frågan om Bricanyl med dess olika beredningsformer, men 
det handlar om tveksamhet som en försiktighetsåtgärd inför något som måste 
kontrolleras bättre. Emla-frågan visar att datorbaserade källor inte nödvändigtvis är 
den optimala källan för information och ibland kan det vara en fördel att inte vara 
insatt i ett ämnesområde eftersom det kan fungera som en språngbräda till 
nytänkande; i det här fallet ger bibliotekarien ett annorlunda förslag som tål att 
begrundas. För övrigt präglas sökningarna av säkerhet med källkritik som en naturlig 
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del. Den använda sökmetodiken garanterar också att man får tillgång till material som 
är aktuellt i det efterfrågade ämnet. 

LINKÖPING: I Linköping präglas frågesituationerna av en kommunikativ 
process med diskussion som bas: så gott som varje fråga åtföljs av frågor som 
sjuksköterskan ställer till den informationssökande och utifrån den förda diskussionen 
påbörjas sökprocessen. Viss "rådgivning" kan också förekomma, exempelvis när 
upplysning lämnas om olämpligheten att ta varandras mediciner; den kan dock inte 
betraktas vara av kontroversiell karaktär utan ingår snarare som en naturlig del i en 
verksamhet där sjukvårdspersonal verkar. Typiskt kring 
informationsmedlingssituationerna är också att man är mycket mån om att både 
berätta om och förklara kring de fenomen som behandlas i frågorna. Vid någon fråga 
finns det en tendens att bolla över frågan tillbaka till frågeställaren; möjligen p.g.a. att 
frågan har karaktären av allmän nyfikenhet över sig i stället för att handla om en 
sjukdom som vederbörande lider av, i och med det existerar det inte heller något 
akut behov av svar (se "kinesrestaurangsjuka"). Vid ett par frågor vill man hänvisa 
tillbaka till vården, t.o.m. när frågeställaren redan har ställt sin fråga där (kaffe och 
graviditet). Vid frågor som föranleder en kontakt utanför patientinformationscentralen 
överlåter man till den sökande att själv gå vidare (Emla, "kinesrestaurangsjuka", 
Bricanyl). Relativt många frågor leder inte till något egentligt svar. 

Bokbeståndet är en mycket använd källa. Bra Böckers Läkarlexikon används 
som en förstahandskälla vid vissa frågor för att sedan gå vidare vilket är också 
nödvändigt med tanke på dess ålder (1992); exempelvis frågan om hepatit C kräver 
en mer aktuell källa, i det här fallet kan inte ens de andra återfunna källorna från 
1996 och 1997 betraktas som helt säkra. Vissa andra böcker kan också betecknas 
som tveksamma med tanke på utgivningsåret: Infektionssjukdomar från 1987 är 
förmodligen inte tillförlitlig i alla delar, inte Obstretrik och gynekologi från 1990 
heller. För övrigt består de utnyttjade böckerna mestadels av faktalitteratur som 
vänder sig till fackfolk men det handlar om en nivå som lämpar sig för 
patientinformationsbruk särskilt när informationen erbjuds med klargörande och 
förtydligande diskussion. 

UPPSALA: Informationssituationerna med sjuksköterskor får även här 
karaktären av en dialog. Likaså vill man vid vissa frågor hänvisa vidare till vårdens 
representanter, exempelvis rekommenderar man sådan kontakt vid frågan om 
myelom, förmodligen p.g.a. sjukdomens allvarliga karaktär. Vid andra hänvisningar 
inom eller utanför sjukhuset är man uppenbarligen van att ta kontakt för besökarens 
räkning. 

Det tryckta materialet är förstahandsval som informationskälla för sjuksköterskor 
och då handlar det om både böcker och broschyrmaterial. De framtagna medicinska 
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fakta- och läroböckerna håller en bra aktualitetsnivå vad gäller utgivningsår. Vissa 
frågor leder dock inte till erhållen information i tillräcklig mängd i likhet med de två 
andra patientinformationerna. Det gäller t.ex. hepatit C där tryckt information 
relevant för frågan inte finns att tillgå i någon större mängd och digitala källor tas inte 
till hjälp. 

Vid bibliotekarieinvolverade frågor används främst datorbaserade källor vilket är 
nödvändigt för bra resultat vid några av frågorna, exempelvis frågan om kaffe och 
graviditet är uppenbart svår att besvara med endast det tryckta materialet som 
utgångspunkt. Uppenbarligen har bibliotekarien en större vana av datorbaserade 
sökningar och arbetsfördelningen mellan sjuksköterskan och bibliotekarien har 
formats efter detta. Det kan även noteras att bibliotekarien har möjlighet att använda 
hela monografibeståndet tillhörande patientbiblioteket genom sin kunskap om hela 
beståndet. Även om sjuksköterskorna har tillgång till den datoriserade katalogen 
verkar de i första hand utnyttja det bestånd som är fysiskt tillgängligt. 

SAMMANTAGET: Alla patientinformationscentralerna verkar hålla likartad linje 
när en fråga om information vid svår sjukdom ställs: viss försiktighet präglar 
informationsåtergivningen och man är mån om att erbjuda den allra mest elementära 
informationen vid det första tillfället. Att uppge sig vara anhörig inverkar inte på 
svaren, varken en försiktigare eller mer ifrågasättande attityd visas, annat än att i 
Uppsala påpekar sjuksköterskan att en viss artikel kanske inte är så lämplig för den 
sjuke. 

Vid vissa frågor går det inte att få fram svar på det som frågeställaren är ute efter 
men detta kan inte betraktas som anmärkningsvärt eftersom alla frågor inte kan 
förväntas generera fullständiga svar beroende olika faktorer. Exempelvis kan frågan 
vara mångfacetterad och av en karaktär där patientinformationscentralen saknar 
både möjligheter och befogenheter att ge ett fullständigt svar (Bricanyl) eller att exakt 
"rätt" information inte går att finna med de tillgängliga resurserna och med rimlig 
arbetsinsats (trikiner). Det förekommer naturligtvis också att man hamnar på fel spår 
av olika anledningar; visserligen har inte undersökningens avsikt varit att hitta 
felaktiga svar men "kinesrestaurangsjukan" kan illustrera de svårigheter som möter 
personalen inom det medicinska informationsområdet eftersom två av 
patientinformationscentralerna (den tredje gav inget svar) kom fram till 
"kinesrestaurangsyndrom" som dock inte är synonymt med "kinesrestaurangsjuka". 
("Kinesrestaurangsjuka" handlar om en bakteriell infektionssjukdom.81 

 
81 Ericson, Elsy & Ericson, Thomas (1997), Klinisk mikrobiologi: infektioner, immunologi, 
sjukdårdshygien, Stockholm, s. 130.  
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"Kinesrestaurangsyndrom" är en överkänslighetsreaktion mot glutamat enligt vad som 
framkommer i de två svaren.) 

Sammantaget visar arbetssätten att sjuksköterskorna arbetar mer ur en vinkling 
där man förklarar och förtydligar olika fenomen och bibliotekarierna är mer 
fokuserade på sökprocessen och dess resultat. 

4.5 Informationssökning på egen hand 

Metod och källmaterial 
I undersökningen ingår även ett moment med frågor konstruerade enligt samma 
princip som de föregående frågorna, uppsatsförfattaren intar här rollen som en 
informationssökare. Syftet med metoden är att skapa en uppfattning om i vilken grad 
vanliga informationssökare ges möjlighet att utföra egna sökningar och vilken typ 
information, gällande både den fysiska och innehållsmässiga formen är tillgänglig för 
dem. 

Frågornas antal är ej stort men de kan dock sägas äga en viss allmängiltighet 
genom sin inriktning eftersom de har medvetet karaktären av känsliga frågor. Många 
upplever det svårt att ställa den här typen av frågor t.o.m. inom sjukvården; det 
sistnämnda bekräftas även av en representant för en Internet-frågespalt där frågorna 
uppges ofta handla om "pinsamma" åkommor.82 Det finns även andra anledningar till 
varför man inte vill ta hjälp av personal. Tillgång till relevant information är därmed 
särskilt angelägen för personer som har behov att ställa den här typen av frågor 
eftersom deras möjligheter att återvinna information kan vara sämre jämfört med 
andra grupper. 

Självfallet kan inte uppsatsförfattaren ha någon verklighetstrogen roll som en 
vanlig informationssökande p.g.a. sin bakgrund. Utöver detta tillkommer dessutom 
den kännedom om varje patientinformationscentral som förvärvats under 
inventeringsfasen. Om det trots alla ovannämnda omständigheter visar sig vara svårt 
att utföra informationssökning på egen hand kan det däremot betraktas som 
anmärkningsvärt eftersom de tilltänkta målgrupperna utan kunskaper inom medicin 
eller informationssökning troligen har ännu svårare att hitta det man önskar. Om det 
däremot handlar om informationssökning som ger goda resultat utan några 
svårigheter, måste resultatet värderas utifrån den bakgrund som informationssökande 
har i det här fallet. 

 
82 Utbult, Mats (2000), s. 120. 
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Vid informationsökningen har uppsatsförfattaren utgått från en 
informationssökare som inte besitter goda kunskaper om databas- och 
katalogsökningar; detta innebar i praktiken att det mest elementära och lättast 
tillgängliga patientinformationsmaterialet har använts i första hand. Denna sökmetod 
utnyttjades p.g.a. att en mindre avancerad sökare kan antas möta fler svårigheter i sin 
sökning i motsats till en avancerad sökare vars möjligheter att hitta information via 
exempelvis Internet, prenumerationsdatabaser och elektroniska tidskrifter kan 
förmodas vara mycket goda. Användningen av referensdatabaser innebär dessutom 
att personal måste involveras för framtagning av materialet vilket inte denna 
informationssökare önskar. Den interna datakatalogen har använts som hjälpmedel 
för att till viss del spara tid vid sökningarna och som en kontroll. 

Video- och kassettband togs inte med i redovisningen eftersom kontakt med 
personal krävs för lån eller avlyssning. Detta gäller även artiklar eftersom personal 
normalt sett behöver anlitas för att ta fram materialet (om inte kopierade artiklar finns 
tillgängliga). Vid användningen av monografibeståndet har inte syftet varit att få en 
heltäckande bild av alla böcker som lämpar sig för frågeställningen utan syftet har 
varit att hitta en eller ett par exemplar för det aktuella ämnet. 

Eftersom informationssökningen har utförts av en person med begränsad tid till 
förfogande finns det naturligtvis en viss felmarginal i sökresultaten men den här typen 
av felmarginaler gäller naturligtvis även den äkta informationssökaren. 

I Falun utfördes den egna informationsökningen bland 
patientinformationsmaterialet i boxarna och bland monografier samt i PION (en dator 
skyltad för detta ändamål) och i datakatalogen. Enkel sökning med nyckelordet för 
frågan som ett sökord användes i bägge fallen. Endast titeln och utgivningsåret på det 
tryckta materialet anges, författare/utgivare anges endast när det existerar två lika 
titlar med olika författare/utgivare (kontroll via Libris och PION). Vad gäller träffar 
på böcker både i PION och i datakatalogen har titlarna inte alltid varit tillgängliga 
p.g.a. utlåningsverksamheten. Träffar i datakatalogen från tiden före 1990 redovisas 
inte. 

Informationsökningen i Linköping utfördes med kombinationen det tryckta 
registret (= katalogen) och manuell sökning i hyllorna. Att söka information i ett 
bokstavsorganiserat monografibestånd med oklar grund för indelningen av böcker 
och utan ämnesordslista för med sig svårigheter och därav följer en viss osäkerhet 
om man verkligen har återfunnit den information som bäst lämpar sig för den aktuella 
frågan. Dataregistersökning utnyttjades först på slutet som kontroll eftersom registret 
visade sig vara ofullständigt bl.a. med avseende på träffarnas ortsplacering. Denna 
sista kontroll utfördes under stark tidspress p.g.a. en missuppfattning om 
stängningstiden den aktuella dagen. 
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Eftersom media utöver böcker är placerad i många hyllor, pärmar och 
tidskriftssamlare finns en risk att en del information inte har återfunnits trots försök, 
särskilt eftersom datakatalogen inte är komplett (broschyrer registreras ej längre, 
medias placeringsort ej alltid angiven) och det tryckta registret upplevdes som något 
svårhanterligt. I den här undersökningen hade man inte kunnat kringgå problemet 
annat än genom att använda en avsevärt längre tid för momentet vilket inte var möjligt 
och kanske inte heller nödvändigt eftersom de verkliga informationssökande inte 
heller kan förväntas ha obegränsat med tid till förfogande. 

Sökningarna i Uppsala är utförda manuellt bland böcker och broschyrmaterial i 
bokhyllorna eftersom ingen katalog finns att tillgå för informationssökande. 

Det ska noteras att ämnesrubrikerna ibland är stavade med stor, ibland med liten 
begynnelsebokstav: stor bokstav anger att det handlar om en verklig existerande 
ämnesrubrik, en liten bokstav att ämnesrubriken är "imaginär". 

Redovisning 

Hemorrojder 
Motiv: En vanlig åkomma som det inte talas öppet om, relativt många kan därför 
behöva lättillgänglig information om åkomman. 

FALUN: Boxarna erbjuder inget för frågan. Bland monografierna under 
ämnesrubriken "Kirurgi" återfinns titlarna Kirurgibok (1997) och Kirurgi i öppen 
vård (1995) som båda är informativa och den förstnämnda även språkligt lämpad 
för en lekman. PION-sökningen ger sju träffar varav två webbsidor, tre småskrifter 
och två artiklar. Två av småskrifterna skulle finnas tillgängliga i boxen "Mag- och 
tarmsjukdomar" men de går ej att finna. Datakatalogen genererar inga träffar med 
enkel sökning eller med avancerad sökning i kombination med "kirurgi". 

LINKÖPING: Registret har under K ("kirurgi") flera tänkbara titlar som 
återfinns: Kirurgi (1991) och Kirurgiboken (1997) har användbara kapitel i ämnet, 
Kirurgi för sjuksköterskor (1996) likaså.  Datakatalogen ger en träff på sökordet 
"hemorrojder", den tidigare nämnda Kirurgiboken. 

UPPSALA: Under ämnesordet "Kirurgi" finns några böcker men ingen av dem 
ger något för frågan, inte heller broschyrerna under ämnesrubriken. Ämnesrubriken 
"Kortvård" (tidskriftssamlare) innehåller inget relevant för frågan. 

Syfilis 
Motiv: Ovanlig och "känslig" sjukdom som fortfarande existerar, termen är även 
välkänd hos allmänheten. Information om könssjukdomar bör vara lättillgänglig. 
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FALUN: En box med rubriken "Könssjukdomar" innehåller en för frågan 
relevant skrift, Omtanke: en liten bok sexuellt överförbara sjukdomar (1997). 
Dessutom sitter det en lapp om att skriften finns på olika språk och även information 
om vart man kan vända sig för att få tag på dem. Bland monografier under 
"Könssjukdomar" finns boken Infektionssjukdomar (1991) som innehåller ett 
kapitel om syfilis. Under "Infektionssjukdomar" återfinns titeln Infektionsmedicin: 
epidemiologi, klinik och terapi (1998). Ämnesrubriken "Könssjukdomar" har 
endast ett fåtal titlar (det mesta inom området verkar vara placerad under 
"Infektionssjukdomar", t.ex. titlar om HIV). Sökningen i PION resulterar i fem träffar 
varav tre webbsidor, en skrift (den ovanstående) och en bok (skrift) med titeln STD: 
en skrift från Folkhälsoinstitutet om sexuellt överförbara sjukdomar (1995), 
den finns i boxen "Könssjukdomar". Datakatalogsökningen ger ingen aktuell träff på 
"syfilis" eller "könssjukdomar". 

LINKÖPING: I registret finns ingenting under K ("könssjukdomar"), under H 
("Hudsjukdomar") återfinns en titel Dermatologi Venereologi – om hudsjukdomar 
(1993). Registret innehåller en rubrik "STD, HIV, AIDS" med boktitlar, placerad 
mellan G ("Gastrointestinala sjukdomar", "Gener" etc.) och H ("Handkirurgi", 
"Handikapp" etc.)", inga placeringsangivelser för titlar är dock angivna. I bokhyllan 
hittar man följaktligen ingenting för frågan under K. Titeln Dermatologi Venereologi 
– om hudsjukdomar (1993) återfinns enligt registerhänvisningen under bokstaven H, 
den riktar sig dock mer till fackfolk. Klinikinformationspärmen från hudkliniken 
innehåller en skrift (1989) inom ämnesområdet. Dataregistret ger fyra träffar, bl.a. en 
boktitel Farsoter genom tiderna (1991) med placering vid Ö – "övriga böcker"; de 
övriga tre träffarna är inte relevanta. 

UPPSALA: Ämnesordet "könssjukdomar" finns inte. Ämnesordet "Hud" 
innehåller både en skrift Omtanke: en bok om sexuellt överförbara sjukdomar 
med en lapp om att informationen finns på flera språk på venereologmottagning och 
en bok Dermatologi Venereologi (1993) som vänder sig mer till fackfolk. Under 
ämnesordet "Infektion" återfinns titeln Mikrobiologi och infektionssjukdomar 
(1994) som har ett användbart kapitel. 

Impotens 
Motiv: Ett vanligt problem av känslig karaktär. Det kan vara svårt t.o.m. att söka 
upp läkare då ämnet upplevs tabubelagt; första steget kan vara att finna information 
själv. 

FALUN: Inget relevant material återfinns bland boxmaterialet. Bland böckerna 
under "Andrologi" finns en lämplig titel Mannen mitt i livet (1999). PION-
sökningen genererar elva träffar, två webbsidor, två småskrifter (ej i Falun), en bok 
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Läckan (1998) under ämnesrubriken "Njurarna och urinvägarna" ("Nefrologi 
Urologi"), tre artiklar, en organisation samt två videoupptagningar. Datakatalogen ger 
endast en träff för en videoupptagning. 

LINKÖPING: Vid registersökningen visar sig "Urologi" vara den enda lämpliga 
ämnesrubriken med en titel Urologi (1990). Den aktuella titeln innehåller ett lämpligt 
kapitel i ämnet. Datakatalogen ger en träff på en artikel i Läkartidningen (1998). 

UPPSALA: Ämnesområdet med rubriken "Njurar och urinvägar, nefrologi, 
urologi" har några böcker men inget för frågeställaren lämpligt. Vid ett senare tillfälle 
återfinns av en tillfällighet boken Läckan (1998) under den aktuella ämnesrubriken 
(titeln ger inte intrycket av att innehålla för frågan relevant information). En skrift 
Impotens (2000, Hjärt- och lungsjukas riksförening) finns också under denna 
ämnesrubrik. 

Kvinnomisshandel 
Motiv: Ett alltid aktuellt ämne; första steget till att söka hjälp kan exempelvis vara att 
söka information själv. 

FALUN: Ingen passande ämnesrubrik finns på patientinformation. Bland 
monografierna under "Barn- och kvinnomisshandel" finns några intressanta titlar, t.ex. 
Kvinnomisshandel inom äktenskapet (1995) samt Stryptag, famntag, klapp 
eller död? (1995). PION-sökningen ger fyra träffar med böcker varav de två 
ovanstående i Falun. Datakatalogen genererar 14 träffar, de allra flesta inom 
ovanstående ämnesrubrik. 

LINKÖPING: registersökningen under K ("kvinna"/"kvinnomisshandel") ger en 
möjlig titel som återfinns i bokhyllan: Stryptag, famntag, klapp eller död? (1995). 
Dataregistret ger samma titel som registret med exakt placering angiven. 

UPPSALA: Ett eget ämnesord "Rikskvinnocentrum" finns för media inom ämnet. 
En tidskriftssamlare innehåller diverse till frågan gränsande broschyrer men inga 
böcker finns. 

Gliom 
Motiv: En allvarlig tumörsjukdom (hjärntumör) som innebär kris både för den sjuke 
och anhöriga; det kan finnas behov att få tag på "ofiltrerad" information, dvs. 
information som inte förmedlas via vårdenheternas personal. 

FALUN: Boxen "Cancer" innehåller Cancerfondens broschyr Hjärntumörer 
(1998). Bland monografierna finns rubriken "Onkologi" med förtydligande text 
"Läran om tumörer", ingen relevant bok återfinns dock. Under "Nervsystemet" 
("Neurologi") återfinns boken En bok om hjärnan: 32 svenska forskare om 
hjärnan och dess sjukdomar (1996). PION ger ingen träff med sökordet men 
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sökning med "hjärntumör" resulterar i elva träffar; två småskrifter varav en relevant 
Hjärntumörer (1998), sex boktitlar varav en den ovanstående titeln men 
placeringen är endast angiven till Västervik och Karlstad (obs! Olika bedömningar 
på de olika orterna), de andra mest skönlitteratur varav tre titlar i Falun, två artiklar. 
Via en länk kommer man till Cancerfonden och dess söktjänst; sökordet "gliom" 
resulterar i vältäckande information om den aktuella tumörformen. Datakatalogen 
med sökordet "gliom" ger ingen aktuell träff, sökordet "hjärntumör" ger två träffar på 
skönlitterära titlar. 

LINKÖPING: Registret ger i det här fallet ingen hjälp. I bokhyllan återfinns en 
titel under H ("hjärna"), En bok om hjärnan. 32 forskare om hjärnan och dess 
sjukdomar (1996). I datakatalogen ger sökordet ingen träff, "hjärntumör" däremot 
genererar 16 träffar varav en del artiklar, broschyrer och böcker. 

UPPSALA: Ämnesorder "Neurologi" har två böcker för frågeställaren, 
Neurologi (2000) samt En bok om hjärnan. 32 svenska forskare om hjärnan 
och dess sjukdomar (1996). En broschyr Hjärntumörer (1998) om hjärntumörer 
finns. 

Cipramil – andra likvärdiga preparat? 
Motiv: En läkemedelsfråga om antidepressiva läkemedel. Läkemedel är ett 
främmande område för lekmän, bristande kunskaper försvårar möjligheter till 
delaktighet i behandlingen. 

FALUN: Ingen box "läkemedel" eller annan lämplig rubrik finns. Ämnesrubriken 
"Farmakologi" bland monografierna har FASS 2000 (2000) tillgänglig men den ger 
inte besked om likvärdiga preparat för en lekman. I PION ger sökordet ingen träff, 
"antidepressiva" resulterar i två träffar: en skrift (Karlstad) och en artikel (Falun). 
Allmän information om Cipramil får man via länken till PatientFASS. Datakatalogen 
är inte till hjälp med sökordet "cipramil", "antidepressiva" däremot ger en boktitel; 
Lyssna till Prozac (1996) som kan vara av intresse. 

LINKÖPING: Registret ger under rubriken "Läkemedelslära" några tänkbara 
titlar: titlarna visar sig dock inte vara användbara. Under L ("läkemedel") i titeln 
Läkemedelsboken 97/98 skrivs om antidepressiva medel, Cipramil dock ej med. 
FASS 2000 samt PatientFASS 2000 finns men de är inte tillräckligt informativa för 
en lekman med den aktuella frågeställningen. Datakatalogen ger vid sökordet 
"cipramil" inga träffar, ej "antidepressiva" heller. 

UPPSALA: Inget ämnesord för läkemedel finns, ingen FASS eller PatientFASS 
tillgänglig för allmänheten heller. 
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Sammanfattning och delanalys 
FALUN: Boxarna kan betraktas som mindre givande för de flesta av frågorna, 

vid något fall finns ingen lämplig rubrik att tillgå heller, exempelvis saknas 
ämnesrubriken för läkemedel. Antalet boxar med olika ämnesrubriker är stort vilket 
är både positivt och negativt: positivt eftersom det medicinska området är brett och 
finfördelning av den anledningen nödvändig, negativt för att det kan vara lätt att 
förbise en ämnesrubrik bland en stor mängd boxar. Bokbeståndet är omfattande, 
mycket information finns att hämta där men omfattningen gör det något problematiskt 
för en vanlig informationssökare att hitta det man vill. Skyltningen är utmärkt men vid 
något tillfälle saknas en svensk översättning till den latinska termen, t.ex. vid 
"Farmakologi". Under "Läran om tumörer" finner man inga relevanta titlar om 
hjärntumörer men däremot under "Nervsystemet" ("Neurologi"); denna rubrik är 
dock troligen inget en vanlig besökare kopplar ihop med hjärntumörer. 

Det absolut bästa sättet att återfinna information i Falun är genom att utnyttja 
PION eftersom man kan få träffar både på webbmaterial som kan skrivas ut, böcker 
och skrifter. Vid PION-datorn ser man den ort där det aktuella sökresultatet är 
tillgängligt. Böckerna kan dock naturligtvis vara utlånade. Läkemedelsfrågan visar sig 
vara den enda frågan där PION inte kan ge annat än hänvisning till FASS. 

Sammantaget kan konstateras att möjligheterna till informationshämtning utan 
personalinvolvering är mycket goda under förutsättning att kunden är tillräckligt 
kunnig i att hantera datorbaserade sökningar. För den som inte behärskar 
datorsökningar är det svårare att hitta information i de aktuella frågeställningar. 
Boxarna är inte särskilt användarvänliga och det är lätt att missa en lämplig 
ämnesrubrik, bokbeståndet är inte särskilt lättillgängligt p.g.a. sin storlek och SAB-
systemet kan dessutom innebära hinder i informationssökningen. 
Datakatalogsökningar genererar träffar i varierande grad vid de aktuella sökorden. 

Det slutliga intrycket är att mycket information finns tillgänglig men 
patientinformationsverksamheten bygger på användningen av databasen PION 
antingen med eller utan personalhjälp och den fysiska tillgängligheten av media 
lämpad för patientinformationsbruk är inte tillfyllest. 

LINKÖPING: I Linköping skulle det kännas naturligt att vända sig till bokhyllan 
direkt eftersom mängden böcker i sig inte är ohanterlig. Den alfabetiska 
hyllplaceringen gör det dock svårt att hitta och det är alldeles nödvändigt att vända 
sig till registret där man får leta efter lämpliga titlar. De aktuella titlarna (böcker) hittar 
man sedan under respektive bokstav. Broschyrer etc. har inte någon särskild 
placeringsangivelse. 

Registersökningen kan innebära att man p.g.a. tillfälligheter upptäcker en lämplig 
titel som annars hade kunnat vara svår att hitta i bokhyllan. Som exempel kan frågan 
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om syfilis tas: den ingår i ämnet "könssjukdomar" som i sin tur inkluderas i ämnet 
"hudsjukdomar" (H). Böckerna om könssjukdomar finns alltså under bokstaven H i 
bokhyllan. Känner man inte till detta kan man i registret ändå få syn på aktuella titlar 
och därmed hitta dem i bokhyllan. Urologi förutsätts också vara en vedertagen term 
för en lekman likväl som den vedertagna integrationen av könssjukdomar och 
hudsjukdomar inom medicin. 

Till viss del är registret ofullständigt: exempelvis är inte titlar under rubriken 
"STD, HIV, AIDS" placeringsangivna. Själva rubriken STD etc. kan dessutom 
framstå som ganska kryptisk för den oinsatte. 

Trots att registret inte kan betecknas som användarvänligt i sin nuvarande 
utformning ger det ändå en viss överblick över innehållet i bokhyllorna. 

Vad gäller dataregistret är det vanligt förekommande att placeringar inte anges 
vilket medför att man inte alltid får reda på vilken Meditrina som har de aktuella 
träffarna. Det ska också noteras att broschyrmaterial inte längre registreras. 

Som sammanfattning kan noteras att de flesta frågorna hittar sitt svar i någon 
form. Denna fas av undersökningen visar dock att det är rätt komplicerat att hitta 
information på egen hand, man måste helst vara förtrogen med både det tryckta 
registret och dataregistret. En anmärkning kan riktas mot utgivningsårtalet på vissa 
medier; det handlar både om böcker och annat material. Över fem − tio år gammal 
information inom medicin bör betraktas med misstro p.g.a. den ständiga och snabba 
utvecklingen inom exempelvis behandlingsmetoder. Naturligtvis kan det finnas äldre 
titlar som försvarar sin plats av särskilda anledningar: en sådan titel kan exempelvis 
Farsoter genom tiderna från 1991 vara eftersom den tar ett historiskt grepp på 
sjukdomar. 

UPPSALA: Resultatet av den egna sökningen kan anses acceptabelt för fyra av 
frågorna: syfilis, impotens, kvinnomisshandel och gliom. Frågan om hemorrojder 
skulle förmodligen även den få sitt svar via den litteratur som finns hos personalen. 
Läkemedelsfrågan förblir obesvarad och det kan anses anmärkningsvärt att 
allmänheten inte har tillgång till någon FASS eller PatientFASS även om de inte hade 
varit till stor hjälp i denna fråga. Till viss del används försvenskade ämnesrubriker, 
t.ex. "Njurar och urinvägar etc." vilket är positivt. Positivt är även användningen av 
den egna ämnesrubriken "Rikskvinnocentrum" som kan antas vara ett vedertaget 
begrepp i Uppsala. Beståndet är av begränsat omfång men trots detta var sökningen 
inte särskilt lättgenomförbar; blandningen av böcker och tidskriftshållare ger ett något 
rörigt intryck av hyllorna med mindre bra överskådlighet som följd. Systemet innebär 
dock att mycket information inom ett ämne kan hittas på ett ställe vilket underlättar 
till viss del när man väl har hittat en lämplig ämnesrubrik. 
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SAMMANTAGET: SAB-systemet och det medicinska sättet att gruppera 
specialiteter försvårar i vissa avseenden för informationssökande, detta framkommer 
särskilt tydligt vid frågan om syfilis både i Linköping och Uppsala men även i Falun. 
Det är förmodligen inte allmänt känt att t.ex. hud- och könssjukdomar ofta 
sammanförs inom medicin vilket speglas även i hyllplaceringen av böcker på de 
berörda patientinformationscentralerna. Litteratur om könssjukdomar återfinns både 
inom "hudsjukdomar" men även inom "könssjukdomar" och "infektionssjukdomar". I 
Falun har man löst frågan för patientinformationsbruk genom att döpa en box till 
"Könssjukdomar". I Linköping och i Uppsala använder man den traditionella 
indelningen där könssjukdomar ingår i ämnesområdet hudsjukdomar.  

Läkemedel visar sig vara ett komplicerat område att erhålla information om; i 
bästa fall finns FASS tillgänglig men som en (nästan) ensam representant för 
läkemedelsinformation räcker den inte långt. Det framstår som något märkligt att 
broschyrmaterial om läkemedel inte finns tillgängligt någonstans trots att skrifter inom 
området existerar och inte endast som läkemedelsföretagens reklam (finns även om 
antidepressiva läkemedel). 

4.5 Intervjuundersökning 

Metod och källmaterial 
Intervjuerna i den här undersökningen har ett kompletterande syfte för att skapa en 
uppfattning om vilka målgrupper verksamheten på de utsedda 
patientinformationscentralerna vänder sig till och om målsättningarna och 
intentionerna är i samklang med hur man har utformat verksamheterna. Resultatet 
från de tidigare undersökningsfaserna används till viss del som underlag i 
resonemanget. Alla intervjuerna spelades in på band och mycket kortfattade 
anteckningar gjordes dessutom under tiden. På bandinspelningarna är det svårt att 
urskilja några enstaka ord och meningar men uppsatsförfattarens bedömning är att 
detta inte har inverkat på undersökningens resultat. 

Intervjupersonerna har valts ut av arbetsplatserna själva; det enda kravet var att 
de skulle vara personer som hade arbetat relativt länge med 
patientinformationsverksamhet på en praktisk nivå. 

I Falun intervjuades en bibliotekarie med mångårig erfarenhet av både 
biblioteksarbete och patientinformation, i Linköping en sjuksköterska som hade 
arbetat på Meditrina endast ett år men kravet på gedigen erfarenhet fick släppas 
eftersom ingen hade lång erfarenhet där. I Uppsala intervjuades både en 
sjuksköterska som hade varit med sedan starten för patientinformationen samt en 
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bibliotekarie som hade varit involverad redan på planeringsstadiet. De intervjuade 
personerna återger sina personliga åsikter kring ämnen som tas upp men dessa inlägg 
kan ändå betraktas som allmängiltiga i avseende på respektive verksamhet i den 
meningen att dessa personer kan förmodas vara tongivande för verksamheterna med 
sin långa erfarenhet och/eller att det handlar om små arbetsenheter. 

Frågorna som används i intervjuerna är öppna strukturerade frågor, de har ställts 
till alla intervjupersoner i samma följd och intervjupersonerna har själva fått formulera 
svaren. Vissa modifikationer skedde dock under intervjuerna, t.ex. genom att 
intervjupersonerna ibland kom in på områden som skulle behandlas med en fråga 
senare –  detta tilläts ske eftersom huvudsaken var att alla frågeområden 
behandlades. Några av intervjufrågorna behandlas inte i redovisningen eftersom de 
visade sig vara av mindre intresse i sammanhanget. 

Målgruppsarbete 
Det gemensamma draget för alla patientinformationerna är uppfattningen att deras 
verksamheter är till för hela befolkningen men både i Linköping och i Uppsala ser 
man sin verksamhet mest som en informationsverksamhet riktad till patienter och 
anhöriga. I Linköping lyfter man dock särskilt fram den förebyggande hälsovården 
riktad till hela befolkningen, detta nämns som en eventuell framtida arbetsuppgift även 
av sjuksköterskan i Uppsala. Bibliotekarien i Uppsala nämner även 
sjukvårdspersonalen som en målgrupp. Även i Falun berörs detta med anledning av 
patientinformationens placering som är ganska osynlig för personalen. 

Sjuksköterskorna ser det som sin uppgift att hjälpa patienter att följa råd och 
behandlingar utöver förmedlandet av information om sjukdomar och behandlingar, 
bibliotekarien i Uppsala tillägger att det är viktigt att patienter får kunskaper för att 
kunna ställa frågor inom vården. 

Varken i Falun eller i Linköping har man något regelbundet samarbete med 
sjukhusets kliniker utan kontakterna har en mer sporadisk karaktär i form av 
information via möten (databasutbildning och -information för läkare i Falun) och via 
utställningsverksamhet (samarbete med olika kliniker och personalgrupper i 
Linköping). Via föreläsningsverksamheten når man en ganska begränsad målgrupp 
enligt sjuksköterskan i Linköping. I Uppsala har blandade erfarenheter av 
föreläsningar eftersom de har bl.a. väckt för lite intresse bland allmänheten. 

I Uppsala har man inrättat ett nätverk med kontaktpersoner på olika kliniker, 
dessa kontaktpersoner används som hjälp företrädesvis vid patientfrågor. 
Patientinformationscentralens personal deltar också i sjukhusets 
omvårdnadskonferenser och vårdutvecklingsavdelningens möten. En referensgrupp 
har en stödfunktion för verksamheten. Sjuksköterskan nämner att det är svårt att 
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veta hur man ska arbeta med information riktad till kliniker eftersom personalen är 
arbetstyngd idag och negativa reaktioner kan bli följden av information och kontakter 
som kommer från patientinformationscentralen. Bibliotekarierna både i Falun och i 
Uppsala har arbetat med bibliotekskontakter ut mot folkbiblioteken även om de är 
av sporadisk karaktär. 

På det stora hela verkar alla nöjda med sin lokal och dess placering även om 
bibliotekarien i Falun nämner möjligheten att placera patientinformationshörnan på ett 
annat ställe i bibliotekslokalen och i Uppsala uttrycks önskan om större lokaler och 
närmare kontakt med biblioteket. 

Alla representanterna för patientinformationscentralerna ger uttryck för vikten av 
att föra ut information även till andra grupper utanför vården och i Falun har man 
kommit en bit på väg via sin databas. Anledningen till att man i Falun inte lyfter fram 
patienter som en särskild grupp kan troligen bero på att man via sin databas arbetar 
gentemot hela befolkningen på annat sätt än vad som är möjligt på de andra ställen. 

Det framstår dock osannolikt att någon av dessa patientinformationscentraler når 
enbart genom sin placering annat än en mindre del av sitt presumtiva 
målgruppsunderlag med avseende på patienter och deras anhöriga. Detta beror bl.a. 
på att dessa större sjukhus saknar en självklar central del varifrån all verksamhet 
utgår ifrån och där en informationsverksamhet skulle lämpligen vara placerad. En 
starkt bidragande orsak är även sjukhusens utformning eftersom betydande avstånd 
föreligger mellan olika enheter. Därmed är risken att informationsverksamhet som 
försöker nå sina målgrupper inom sjukhuset enbart genom att finnas till kommer inte 
lyckas med sitt uppsåt. 

För övrigt borde sjukvårdspersonalen vara en synnerligen viktig målgrupp för de 
tre patientinformationscentralerna med tanke på att placeringen av patientinformation 
inte är det optimala på något av sjukhusen (se inventering); sjukvårdspersonalen 
borde därför vara en självklar länk mellan patienter/anhöriga och 
informationscentralen. Ingen av patientinformationscentralerna har heller upprättat 
regelbundna kontakter inom respektive sjukhus i direkt syfte att nå patienter och 
deras anhöriga. Detta framstår som en brist mot bakgrund av att 
patientinformationscentralerna inte automatiskt utnyttjas av patienter trots kännedom 
om eller ens närhet till dem, enligt Ceder och Garpenby.83 

 
83 Ceder & Garpenby (1998), passim. 
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Interna arbetsformer 
Naturligt nog anser de intervjuade att deras arbetssätt vad gäller personal är 
välfungerande men i vissa avseenden beror detta troligen på att man inte har 
erfarenhet av annat arbetssätt än det som man tillämpar. 

Uppfattningen att det ibland kan vara en fördel att vara bibliotekarie inom 
patientinformationsverksamheten framförs av bibliotekarien i Falun: hon tror att det är 
lättare att "försvara" sin hållning som bibliotekarie än som sjukvårdspersonal i 
situationer där informationssökare vill förmå personalen att ge mer information än vad 
som är möjligt. 

I Linköping anser sjuksköterskan att det är viktigt att sjukvårdskunnig personal 
arbetar med patientinformation. Detta grundar hon på att det enskilda mötet med en 
informationssökande är viktigt för att kunna ge rätt nivå på information och i rätt 
skede under sjukdomsförloppet. Hon ger också exempel på situationer där djupare 
samtal har varit nödvändiga. Sjuksköterskan i Uppsala nämner också att 
informationssökande inte alltid ställer de verkliga frågorna till att börja med och ger 
exempel på detta. Sjuksköterskan i Linköping anser dock att andra grupper, 
exempelvis Internet-, webbside- och datakunniga yrkesgrupper, bibliotekarier och 
beteendevetare kunde ha en supportfunktion inom patientinformation. 

I Uppsala arbetar man med blandningen av två yrkeskompetenser och har 
därmed upplevt förmodligen både fördelar och nackdelar med sitt arbetssätt. Både 
sjuksköterskan och bibliotekarien lyfter fram fördelarna: de anser att deras 
samarbete är en bra grund för verksamheten eftersom de olika kompetenserna 
kompletterar varandra. Sjuksköterskan anser att bibliotekarierna har bättre 
kännedom om både litteratur och sökmöjligheter och bibliotekarien lyfter fram 
sjuksköterskornas möjligheter att göra innehållsmässiga bedömningar vad gäller 
informationsmaterial samt att sjuksköterskorna har kunskap om sjukhuset med dess 
organisation och om personer man kan vända sig till i olika frågor. 

På båda patientinformationerna med biblioteksbakgrund är man överens om 
betydelsen av ett bibliotek som bakgrundsfaktor för patientinformation. I Linköping 
är man tveksam till vissa samarbetsformer med partners utanför vårdorganisationen: 
dessa synpunkter är intressanta eftersom det har framförts kritik mot 
patientinformationsverksamheter där olika aktörer erbjuds utrymme.84 Man kan tolka 
detta som att verkligheten med samarbetsformerna har visat sig vara mer 
komplicerad än man anade vid planeringsstadiet och att viss samstämmighet råder 

 
84 Tellander (1995), s. 24. 
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mellan dem som har kritiserat den här formen av patientinformation och dem som i 
praktiken har provat detta arbetssätt. 

Fri tillgång till information? 
Gränsdragningarna vad gäller informationsförmedling anser man varken i Falun eller i 
Uppsala vara riktiga idag när människor är relativt välinformerade och det inte längre 
är så kontroversiellt att förmedla medicinsk information. Alternativmedicin är dock 
det ämne som diskuteras till viss del i Falun. 

I Uppsala följer man sjukhusets policy i övrigt vilket utesluter alternativmedicinsk 
information. Båda informanterna förespråkar fri information även om det enligt 
sjuksköterskan finns situationer som kan kräva eftertanke. Bibliotekarien har 
uppfattningen att sjuksköterskor kan vara något försiktigare i detta avseende. För 
övrigt konstaterar sjuksköterskan att hon var mer restriktiv med 
informationsförmedling i vissa situationer vid starten av verksamheten än vad hon är 
numera. Här kan man ana betydelsen av ett samarbete mellan olika personalgrupper 
där diskussioner dem emellan ger en möjlighet att ta vara på varandras kompetenser 
och utveckla olika synpunkter vidare. 

I Linköping har man en mer restriktiv hållning som enligt sjuksköterskan grundar 
sig på sjuksköterskans lagliga möjligheter att informera i olika medicinska frågor. 
Detta innebär i praktiken t.ex. att sjuksköterskorna anser att de inte kan förmedla 
information inom alternativmedicin. Man ger inte heller regelrätta råd varken inom 
medicin eller om läkemedel. Vid kontakten med de informationssökande utförs 
också vissa bedömningar om informationens lämplighet när det är fråga om allvarliga 
sjukdomar och det sjukdomsskede patienten befinner sig i; man vill inte förmedla 
information som kan vara till skada för patienten eller som kan göra personen 
förtvivlad även om han/hon vill veta mer. 

Informationsmaterial 
Vikten av att ha information på rätt nivå och i olika former poängteras på alla 
patientinformationscentralerna. Samtidigt ger informationsmaterialet upphov till lite 
olika synpunkter men sett ur en övergripande vinkling är exempelvis alla överens om 
att olika typer av broschyrer/småskrifter är mycket användbara för 
patientinformationsbruk. Sjuksköterskorna både i Linköping och Uppsala har dock 
något avvaktande attityd till vissa delar av det tillgängliga broschyrmaterialet. 

I Falun anses småskrifterna/broschyrerna vara mycket användbara i 
informationsarbetet eftersom de är oftast riktade till särskilda målgrupper. I 
Linköping betonar man böckernas betydelse men broschyrmaterial försvarar sin plats 
även om de snarare fungerar som ”ett recept hos doktorn” för den 
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informationssökande, enligt sjuksköterskan. Hon understryker att informationen ska 
bygga på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” och anser att vissa broschyrer kan 
vara lite tveksamma i det avseende. I Uppsala lyfter man fram olika 
informationskällor som likvärdiga utifrån tanken att olika material behövs i olika 
situationer. Sjuksköterskan nämner att patient- och handikappföreningar själva 
ansvarar för sitt material i lokalen men det som bedöms vara av mindre bra kvalitet 
exponeras inte så väl. 

Varför båda sjuksköterskorna lyfter fram tveksamheter med viss del av 
broschyrmaterialet när bibliotekarierna inte gör det, är svårt att veta med säkerhet; 
för Faluns del kan det t.ex. handla om att man där känner sig säkrare med det 
material man använder eftersom arbetet med PION kräver aktivt engagemang i 
källkritikfrågor och i frågor kring materialets tillförlitlighet för övrigt med (innehåll, 
utgivningsår etc.). Tänkbart är även att bibliotekarier gärna använder material som 
inte kräver medicinska kunskaper varken av informationsförmedlaren eller av 
mottagaren. 

I Falun lyfter man inte fram böckerna som informationskälla trots att man 
understryker det medicinska bibliotekets roll som bakgrundsfaktor. Detta beror 
förmodligen på att man använder PION som ingång även till det bokbestånd som 
lämpar sig för patientinformation. Det är också troligt att användningen av böcker i 
Uppsala och i Linköping möjliggörs på annat sätt eftersom sjuksköterskorna tar på 
sig ansvaret att förklara och diskutera innehållet i fakta- och läroböckerna på det sätt 
som framgår i undersökningens fas med "konstruerade frågor till personalen". 

Det valda arbetssättet i Uppsala med material från patientföreningar framstår som 
något tveksamt eftersom man lägger ansvaret för kontroll av informationens innehåll 
på krafter utanför sin egen verksamhet. Detta behöver naturligtvis inte vara ett 
problem när materialet används i samråd med personalen men om 
informationssökare söker själva och inte vill ha hjälp blir situationen en annan 
eftersom allmänheten inte har samma möjligheter att bedöma utgivarens seriositet och 
innehållets aktualitet. 

Att organisera informationsmaterial 
Hur man organiserar informationsmaterial engagerar alla intervjupersonerna med viss 
rätta eftersom något enhetligt vedertaget system för patientinformationsbruk inte 
existerar och det utnyttjade hyllplaceringssystemet kan ha stor betydelse för hur 
tillgänglig informationen framstår för besökande. 

I Falun resonerar bibliotekarien kring andra sätt att organisera boxmaterialet 
eftersom hon tror att boxarna inte erbjuder den bästa tillgängligheten för användare. I 
fråga om bokbeståndet har hon erfarenheten att de frågande inte går till hyllorna 



 63 

annat än om man hänvisar dit. Hon nämner också att en del sjukhusbibliotek köper 
dubbletter för att ha ett exemplar för patientinformation men detta har inte gjorts i 
Falun. 

I Linköping tillämpar man ett alfabetiskt hyllplaceringssystem som sjuksköterskan 
betecknar som både lätt och svårt, det kan ibland vara svårt även som personal att 
hitta vad man vill där. Ur kundens vinkel ser hon dock personalen som en del av 
söksystemet eftersom den finns till för informationssökande i alla avseenden. 

I Uppsala har man valt att utgå från patientbibliotekets SAB-system men 
modifikationer och utvikningar har tillämpats vid behov. Sjuksköterskan har 
uppfattningen att alla hyllplaceringssystem verkar vara behäftade med svagheter men 
hon skulle föredra placering av media enligt sjukhusets klinikorganisation eller enligt 
kroppens organ. Hon betonar dock att informationssökare inte verkar ha svårt att 
hitta bland deras informationsmaterial. Bibliotekarien är inte heller helt nöjd med 
hyllplaceringen och hennes förslag är att använda sjukdomar som utgångspunkt och 
att all information inom ett ämne samlas på ett ställe. 

Sammantaget anser man på alla patientinformationscentralerna att personalen är 
en viktig faktor i informationssökningsprocessen och det bästa sättet för en kund att 
få information är via den personliga kontakten. Detta framgår tydligt även i 
undersökningens fas "konstruerade frågor till personalen" där personalen särskilt i 
Linköping och Uppsala åtar sig rollen som en diskussionspartner. 

Utifrån intervjuerna kan man utläsa att personalen är medveten om brister 
beträffande delar av den använda beståndsorganisationen och förbättringsförslag 
läggs fram både i Falun och i Uppsala. 

Mot bakgrund av att det medicinska biblioteket i Falun erbjuder möjligheter att 
skapa ett intressant bestånd för patientinformationsbruk skulle det kännas naturligt att 
man bättre utnyttjade möjligheterna att komplettera småskrifterna och de 
databaserade källorna med lämpliga böcker. Utöver den nämnda möjligheten till 
dubblettköp kunde man eventuellt tänka sig att bryta ut en del av beståndet för 
patientinformationsbruk. I Linköping kan det tillämpade hyllplaceringssystemet och 
resonemanget om personalen som en del i söksystemet innebära betydande 
svårigheter för den informationssökande som vill klara sig själv, vilket visas tydligt i 
undersökningens fas "informationssökning på egen hand". I Uppsala gäller 
invändningarna främst valet av att behålla viss del av media hos personalen även om 
undersökningsfasen "informationssökning på egen hand" gav relativt gott resultat. 

Redan vid inventeringsfasen har man kunnat konstatera att skillnaderna i sätten 
att organisera bestånden är stora. Undersökningens fas "informationssökning på egen 
hand" visade klart vilka följder den valda hyllplaceringen får för den 
informationssökande när det vid många frågor visade sig svårt att hitta lämplig 
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information eller den inte existerade eller inte fanns tillgänglig för besökare 
överhuvudtaget. Ingen av intervjupersonerna verkar dock vara fullt medveten om 
vilket intryck besökaren får av det tillgängliga mediabeståndet, hur dess innehåll och 
organisation påverkar informationens tillgänglighet och vilken betydelse det i 
slutändan får för den informationssökande som inte vill ha kontakt med personalen. 
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5. Slutsatser och avslutande diskussion 

I detta kapitel diskuteras fenomenet patientinformation utifrån den genomförda 
undersökningen och med avsikten att knyta resultaten av de olika faserna till 
varandra. Återkopplingar utförs även till de teoretiska och praktiska influenserna 
(kapitel 2.1) och till den tidigare forskningen. 

Målgrupper och arbete för att nå dem 
Både målgrupper, de praktiska förutsättningarna för patientinformation samt 
arbetssätten kommer att beröras i detta kapitel. 

På alla till undersökningen utsedda patientinformationscentraler är man i stort sett 
överens om att man arbetar med befolkningen som målgrupp men en viss anpassning 
till verkligheten har dock skett och ingen av patientinformationscentralerna kan sägas 
arbeta enligt ovanstående princip fullt ut. På två av patientinformationscentralerna 
talar man tydligt om patienter som den egentliga mottagaren för information. I Falun 
finns lite annan inriktning eftersom man från början har arbetat med att tillgängliggöra 
information via sin databas och tack vare detta kan man betrakta befolkningen både 
nära och längre bort som en målgrupp. 

Medvetenheten om bristerna i överensstämmelsen mellan 
intentionerna/målsättningarna och verkligheten med avseende på vissa delar i 
verksamheterna är tydlig hos alla. Bibliotekarien i Falun talar om lokalens belägenhet 
som en negativ faktor. Sjuksköterskorna ger uttryck bl.a. för att vilja arbeta mer 
hälsobefrämjande och utåtriktat. Detta kan möjligen tolkas som att hälsoinformation 
med inriktning mot förebyggande åtgärder ligger närmare sjuksköterskor eftersom 
man inom hälsoinformation kan behöva personliga kunskaper och ett personligt 
engagemang på annat sätt än vad den rent medicinska informationen kräver. 

Lokalens belägenhet kan vara en viktig faktor för att nå målgrupper. Placeringen 
av informationsverksamheten på ett sjukhus kan sätta ramar för verksamheten; i 
detta avseende är det uppenbarligen svårt rent praktiskt för de berörda 
patientinformationscentralerna att nå andra än sjukhusens patienter utan att tillämpa 
särskilda metoder (databasarbetet i Falun är ett exempel på detta). Att nå 
patienterna är inte heller givet som sjukhusbelägen patientinformationscentral; i Falun 
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är bibliotekets belägenhet lite väl undanskymd vilket bibliotekarien också påpekar, i 
Uppsala och Linköping är det tveksamt om man verkligen når andra än de närmaste 
klinikernas patienter p.g.a. att den här typen av stora sjukhus är byggda i olika 
etapper och saknar därmed ofta en självklar central del. Öppettider endast under 
dagtid på vardagar fungerar givetvis som en begränsning för de anhöriga. Även den 
övriga allmänheten har små möjligheter att ta del av information p.g.a. de begränsade 
öppettiderna.  

Med andra ord räcker det inte med att endast finnas till utan strategier för att nå 
målgrupper måste definieras. En del missnöje finns särskilt i Uppsala och Linköping 
med de metoder som har använts och man har inte riktigt klart för sig vad man ska 
göra för att bättre nå ut med information om sin existens och för att nå målgrupper. I 
Falun har man arbetat minst med specifik marknadsföring men där fungerar 
förmodligen den egna, fritt tillgängliga databasen som en marknadsföringskraft. 

För sjukhusbelägna patientinformationscentraler vore det naturligt att ta itu med 
den målgrupp som finns närmast tillgänglig, patienterna och deras anhöriga, samt att 
göra detta via personalen. I Falun förs information ut bland läkarna via 
databasutbildningar och viss information kan säkerligen därmed nå även patienterna 
men det framstår som en brist att regelbundna kanaler att nå patienter via den övriga 
personalen saknas. 

I Linköping finns inte heller några givna kanaler till inneliggande patienter, 
däremot kan utställningsverksamheten vara ett sätt att nå även viss del av personalen 
eftersom en del av detta arbete utförs i samarbete med olika personalgrupper och 
utställningar synliggör verksamheten. I Uppsala används inte kontaktpersonsnätet 
som ett medvetet medel att nå patienterna på sjukhuset. 

Överlag kan konstateras att ingen patientinformationscentral använder 
vårdpersonalens position mellan den och patienter/anhöriga i syfte att nå dessa. 
Särskilt beklagligt är det eftersom sjuksköterskor på vårdenheterna arbetar i närmare 
och ofta mer långvarig kontakt med patienter än t.ex. läkare. Således påpekas det 
även i SOU 1997:154 att sjuksköterskor kompletterar läkarens information och 
följer upp och svarar på patienternas frågor.85 Redan tidigare i uppsatsen har visats 
hur vårdens information är långt ifrån alltid tillräcklig och därför är det av särskild vikt 
att fästa uppmärksamheten på de möjligheter vårdpersonalen av alla kategorier 
erbjuder både som målgrupp och kanal till andra målgrupper, dvs. patienter i det här 
fallet. Risken är uppenbar att varken personal eller patienter känner till 

 
85 s. 79 
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patientinformationscentralens verksamhet i någon större utsträckning på de berörda 
sjukhusen. 

Att arbeta gentemot personalen för att nå patienter framstår således i den här 
undersökningen som en underskattad arbetsmetod samtidigt som sjuksköterskan i 
Uppsala pekar på existerande svårigheter om man vill arbeta gentemot den 
arbetstyngda vårdpersonalen. Viss tillämpning av långsiktig diplomati kan det finnas 
anledning att tillämpa för att inte skapa motsättningar i form av en konkurrenssituation 
om "informationsmonopolet". Projektet på Crouse Hospital86 är ett lyckat exempel 
på en etablerad samarbetsmodell som kunde fungera som en inspirationskälla även i 
svenska förhållanden. 

Ingen av patientinformationsverksamheterna tar upp arbetet med hälso- och 
sjukvårdspersonalen i sina mål- och syftesbeskrivningar ur ovanstående vinkling och 
därmed bekräftas bilden av en "bortglömd" målgrupp och arbetsmetod. 

Media på patientinformationscentral 
Mediabeståndets sammansättning men även organisationsfrågorna kring beståndet är 
viktiga faktorer för tillgänglighetsfrågor eftersom tillgången på information påverkas 
av dem. 

Våra tre patientinformationscentraler strävar efter att erbjuda mångsidig 
information i olika former och innehållsmässigt på lämplig nivå men de har delvis valt 
att arbeta med olika inriktningar och tyngdpunkter. I Falun utgör den egna databasen 
en grund för verksamheten eftersom den används både som en ingång till 
Internetbaserad information och som en katalog för de tryckta medierna samt för 
ljud- och videoupptagningarna. Tillgången på aktuell information i olika former och 
på olika nivåer är mycket god eftersom den samlade kunskapsmängden i databasen 
är omfattande, sökning i den används som grundmetod enligt arbetssättet i fasen 
"konstruerade frågor till personalen" och det medicinska biblioteket finns i 
bakgrunden med stora möjligheter till ytterligare kunskapssökning. 

I Linköping utgör de medicinska fakta- och läroböckerna grunden för 
informationsbeståndet och det övriga mediabeståndet ger intrycket av att vara 
komplement även om samlingen av t.ex. videoband, klinikinformation och 
patientföreningsmaterial är relativt stor. Böckerna används i stor utsträckning, 
förmodligen både tack vare deras användarvänlighet och för att de betraktas som 
medicinskt tillförlitliga. 

 
86 Tarby & Hogan (1997), passim. 
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Uppsala har valt lägga tonvikten på att skapa ett materialbestånd där olika media 
är relativt jämlikt representerade. Både böcker, broschyrer och 
patientföreningsmaterial exponeras likvärdigt och dessa ger goda möjligheter att hitta 
information på olika nivåer. Databaser och Internetbaserade källor används i viss 
utsträckning, främst av bibliotekarier enligt arbetssättet i fasen "konstruerade frågor 
till personalen" och intervjuer. 

Hedström påpekade i sin rapport att tillgången på den här typen av material inte 
var tillfredsställande 1993;87 läget har troligen förbättrats betydligt sedan dess och 
mycket av det tillgängliga materialet kan antas vara av relativt färskt datum än så 
länge. Det kan dock noteras att broschyrer/småskrifter kan utgöra en viss källa för 
tveksamheter i framtiden: Stickkontroller i den nationella bibliotekskatalogen Libris 
visar att en del skrifter funna i PION går ej att återfinna i Libris och vissa skrifter 
finns inte tillgängliga varken i Libris eller PION (t.ex. en skrift i Uppsala). En del 
skrifter finns medtagna i båda men utan fullständiga uppgifter, exempelvis saknas 
uppgifter om utgivningsår beroende på att uppgiften saknas i skriften. Dessa 
missförhållanden kommer att ställa större krav på personalen i framtiden vad gäller 
källkritikfrågor. Ett genomtänkt katalogiseringssystem, företrädesvis datoriserat, där 
även broschyrer/skrifter är medtagna är därför en nödvändighet för att kunna 
betrakta hela informationsbeståndet som tillförlitligt. 

För övrigt saknas informationsmaterial med "stor stil", i lättläst form och på andra 
språk så gott som helt, troligen för att information i dessa former inte existerar heller. 
De mindre användargrupperna utgör uppenbarligen en icke-prioriterad målgrupp för 
tillfället men det är inget som enskilda patientinformationscentraler kan lastas för utan 
det handlar om att skapa förutsättningar för informationstillgång ur ett större 
perspektiv. Forsgren och Lindblom förespråkar en nationell samordning för att skapa 
en patientinformationsdatabas med tanke på information som behöver utformas 
exempelvis till invandrare och patienter med särskilda behov.88 

På patientinformationscentraler med ett bibliotek i bakgrunden samsas det 
traditionella SAB-systemet med andra sätt att organisera material. Det är sannolikt 
att SAB inte är det idealiska systemet för patientinformationsbruk p.g.a. att det inte 
är framtaget för detta ändamål. I stället utgår det från de behov som gällde vid SAB-
systemets tillkomsttidpunkt inom medicinsk litteratur och den medicinska 
professionen. Ett alfabetiskt system kan vara mycket användbart med förutsättning 
att ämnesordslistor erbjuds som hjälpmedel eller att man klargör på annat sätt hur 
placeringssystemet fungerar. 

 
87 s. 29. 
88 Forsgren & Lindblom (1996), s. 325. 
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Karlsson efterlyste i sin rapport redan för flera år sedan en utveckling av 
alternativa hyllplaceringssystem.89 Behovet av ett genomtänkt system kvarstår 
uppenbarligen även idag: de tre berörda patientinformationerna använder alla olika 
system och inget av dem kan sägas fungera helt idealiskt vilket framkommer i fasen 
"egen informationssökning". Även personalen uttrycker vissa tveksamheter med de 
använda systemen. 

Att söka information på egen hand 
En del av informanterna säger att de flesta besökande vill ha hjälp eller att det inte är 
många som vill söka själv. Det finns dock inga belägg för att det verkligen förhåller 
sig så och det finns all anledning att resonera kring dessa frågor när människor blir 
mer vana att ta ett eget ansvar inom hälso- och sjukvårdsområdet och blir mer 
självständiga även vad gäller sökning efter information. 

Att människor inte verkar visa intresse för självständig informationssökning kan 
ha olika anledningar. Det är inte helt osannolikt att en informationscentral kan 
förmedla intrycket att "här får man inte titta själv". En anledning kan vara 
bokbeståndets "obegripliga" organisation eller ett stort bokbestånd där det är svårt 
att orientera sig. Ett medicinskt bibliotek i sig kan också tänkas ge ett intryck av att 
vanliga informationssökande inte hör hemma bland dess fackböcker och 
sjukhuspersonal. En liten lokal där besökaren kan känna sig övervakad är också en 
tänkbar faktor. Ytterligare en anledning kan vara personal som uppträder 
påträngande vilket kan tolkas som ett "måste" att ta hjälp av personalen. 

Att inte erbjuda optimala möjligheter för självständig sökning kan också ge 
signaler om att informationsverksamheten är avsedd endast för dem som behöver 
hjälp vilket kan få negativa konsekvenser för en patientinformationsverksamhet i det 
långsiktiga perspektivet. Många kan i en sådan situation komma att välja andra 
kanaler för sitt informationsbehov och patientinformationscentralerna tappar därmed 
en del av sitt kundunderlag. 

På folkbiblioteken utgår personalen i hög grad från att de flesta besökare klarar 
sig på egen hand men tar kontakt med personalen vid behov. Bibliotekarier är också 
vana vid att uppmuntra till "självhjälp" för att kunderna ska kunna bli mer kunniga i 
informationssökning. Patientinformationcentralerna har en lite annorlunda situation 
eftersom de dels verkar inom sjukhusen där många underförstådda regelverk har 
begränsat patienternas tillgång till information och dels för att personalen, i det här 
fallet sjuksköterskorna, kan tidigare ha arbetat under dessa informella regelverk. 

 
89 Karlsson (1995), passim.   
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Någon tradition för fri information har inte existerat i ordets rätta bemärkelse på 
sjukhusen och därmed har sjukvårdspersonal nödvändigtvis inte heller vanan av att 
uppmuntra till självständigt sökande genom att t.ex. skapa optimala möjligheter för 
informationssökning. 

Informationsförmedling via personalen 
Intervjuerna på de tre patientinformationscentralerna ger en bild av att personalen 
tillmäts en viktig roll i informationsförmedlingen. Denna slutsats bekräftas även av att 
ett par av dem inte uppmuntrar till egen informationssökning genom att hålla viss del 
av media otillgänglig för besökare eller genom att sökningen är svårgenomförbar av 
andra orsaker, exempelvis genom en svårtillgänglig beståndsorganisation. 

Att bistå med hjälp vid val av behandlingsalternativ genom att erbjuda 
information om olika alternativ (Obs! syftar inte på alternativmedicin) nämns som en 
uppgift för patientinformation i Delaware-studien.90 Ingen av våra 
patientinformationscentraler tar upp detta vilket tillsammans med vissa 
informationsbegränsningar kan tyda på att strävan efter att skapa "compliance" är 
särskilt stark inom patientinformation där sjukvårdshuvudmän och politiker har lagt 
grunden. 

Några av faserna i den genomförda undersökningen framvisar tydliga skillnader i 
bibliotekariernas och sjuksköterskornas arbetssätt. Fasen "konstruerade frågor till 
personalen" exemplifierar hur bibliotekarier fokuserar mer på frågorna som sådana 
utan att fördjupa sig i eventuella bakgrundsfaktorer, förmodligen eftersom de ser sig 
själva som renodlade informationsförmedlare men även för att de utan medicinsk 
kompetens saknar möjligheter att ställa alltför djupa följdfrågor. 

Sjuksköterskorna arbetar mer utifrån en samtalsmetodik där kommunikation 
med den informationssökande fokuseras. De ställer många följdfrågor, förklarar och 
berättar, är måna om att ta reda på bakomliggande faktorer för frågan eftersom enligt 
sjuksköterskornas erfarenhet kan en del informationssökande ha helt andra motiv för 
sin kontakt än den presenterade frågan, t.ex. kan det handla om en helt annan 
frågeställning än vad som framkommer till en början. 

Det här engagemanget kan innebära att en del informationssökande kan få ut mer 
av besöket än vad de skulle fått i kontakt med personal utan sjukvårdskunskaper. 
Det kan dock vara svårt som sjukvårdspersonal att sätta en gräns när 
informationsförmedlingen tenderar att övergå till att handla om "samtalsterapi" men 
för de intervjuade sjuksköterskorna verkar inte detta vara något problem utan de ser 

 
90 Pifalo (1997), passim. 
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samtal, även om de blir av en djupare karaktär vid något tillfälle, som en del av 
arbetet. Bibliotekarierna har bättre möjligheter till gränsdragningar i detta avseende 
vilket även en av bibliotekarierna tar upp. 

En annan skillnad som till viss del kan härledas till professionstillhörighet är 
användningen av olika mediatyper. Databaser och övrig Internet-baserad information 
används i större utsträckning av bibliotekarier än av sjuksköterskor. Detta beror 
säkerligen både på bibliotekariernas större vana av att använda datorn som ett 
arbetsredskap och större förtrogenhet med datorbaserade mediatyper. Användning 
av datorbaserad information i kombination med noggrann källkritik kan i vissa 
situationer garantera en bättre aktualitet än den tryckta litteraturen. 

Patientinformationsmaterialet i form av småskrifter anser bibliotekarien i Falun 
vara mycket användbart vilket förklaras med deras anpassning till lekmannanivå. En 
annan medverkande faktor kan vara att arbetet med källkritikfrågor för PION-
material medför en särskild kännedom om de broschyrer man använder.  

En tredje förklaring kan vara att bibliotekarierna naturligt nog inte kan ta på sig 
rollen som "medicinska rådgivare" (vilket inte heller är syftet för patientinformation) 
vid mötet med en informationssökande och därmed fungerar media som inte kräver 
medicinska fackkunskaper allra bäst vid informationsförmedlingen. I detta avseende 
befinner sig sjuksköterskorna uppenbarligen i en annan situation, de använder både 
medicinska fakta- och läroböcker i stor utsträckning vilket kan tolkas som en effekt 
av att man känner förtrogenhet för den här typen av media och använder dem som 
ett diskussionsunderlag vid mötet med informationssökande. 

En ytterligare skillnad som framkommer i intervjuundersökningen men som inte 
kan sägas gälla sjuksköterskor överlag är förmedling av information som kan 
upplevas som betungande för frågeställaren. En av de intervjuade sjuksköterskorna 
anser att det är viktigt att ta hänsyn till frågeställarens sjukdomssituation när man 
lämnar information och det kan i praktiken vara nödvändigt att avstå från 
informationsförmedlingen i vissa situationer. Den andra sjuksköterskan anser dock 
att information bör vara fri men det finns situationer där eftertanke krävs. En av 
bibliotekarierna tror att sjuksköterskor är mer måna om att inte lämna alldeles för 
negativ information. 

Ovanstående är en viktig fråga att reflektera över. I SOU 1997:154 konstateras 
att så gott som alla patienter, med några undantag, vill veta så mycket som möjligt 
om sin sjukdom och sin behandling. Man konstaterar också att patientens fysiska 
och psykiska välbefinnande är beroende av dennes känsla av kontroll. Motsatsen är 
att inte veta, att känna osäkerhet och vara utsatt för krafter som inte går att 
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påverka.91 Sekretesslagen (1980:100) innehåller paragrafer som reglerar personalens 
tystnadsplikt gentemot patienten. Det handlar dock om rena undantagsfall när man 
kan undanhålla information från patienten själv och då handlar det främst om det 
psykiatriska området. Lagen tycks därmed inte medge något utrymme för att 
undanhålla information endast för att bespara patienten oro eller lidande.92 

Det är möjligt att en del av den verksamma personalen inom patientinformation 
anser att det är behandlingsenheten som har skyldighet att ansvara för information vid 
allvarliga sjukdomar. Både i Engströms avhandling och i Ceders och Garpenbys 
rapport visas dock att vårdens information har varit och är behäftad med betydande 
brister. Dessutom visade den sist nämnda rapporten att bröstcancerpatienter 
upplevde sig få information inom vården endast utifrån sin egen förmåga att ställa 
frågor.93 En del patienter riskerar därmed uppenbarligen att hamna i något slags 
"moment 22-situation" där vårdgivarens information inte upplevs som tillräcklig eller 
den uteblir helt och patientinformationscentralen är restriktiv. Det kan konstateras 
utifrån dessa synpunkter och tidigare resonemang att människor med allvarliga 
sjukdomar kan behöva patientinformationscentralens stöd mer än andra grupper. 
Informationsbegränsningar kan därför inte försvaras även om motiven till dem kan 
verka angelägna för stunden. 

Om några styrfaktorer 
I detta kapitel diskuteras andra aspekter som kan medföra skillnader i 
informationsförmedlingen. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens arbete är till stor del författningsreglerat, ett 
exempel är föreskriften om att verka ”i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet”.94 De båda intervjuade sjuksköterskorna tar upp begreppet när 
informationsförmedlingen diskuteras. En liknande styrfaktor är "vårdgivarens policy" 
då det nödvändigtvis inte handlar om några officiellt uppställda regler utan likväl kan 
handla om underförstådda regler som styr personalens arbete. "Vårdgivarens policy" 
är en faktor som den ena sjuksköterskan tar upp vid intervjun. 

I den genomförda undersökningen, både i inventeringen och intervjuerna men 
även vid faserna med konstruerade frågor framgår det tydligt att sjuksköterskorna 
arbetar mer utifrån de ovannämnda principerna vilket till viss del begränsar deras 
frihet i informationsförmedlingen. De verkar dock inte uppleva detta som ett hinder 

 
91 s. 68. 
92 Information och samtycke – om kommunikationens betydelse i vården, Statens medicinsk-etiska råd, 
serie Etiska vägmärken nr 8, Stockholm, s. 29. 
93 Engström (1986), passim och Ceder & Garpenby (1998), passim. 
94 Författningshandbok 2001, s. 32. 
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eller ett problem utan snarare som en självklarhet utifrån sin profession. Det förda 
arbetssättet innebär naturligt nog begränsningar för informationsförmedlingen. Några 
exempel om följderna behövs för att exemplifiera detta: t.ex. vissa misstrodda 
alternativa behandlingsmetoder har vunnit acceptans inom skolmedicin med tiden, 
akupunktur och kiropraktik är exempel på detta. Frågan infinner sig därmed om 
allmänheten ska undanhållas information om sådant som betraktas som 
kontroversiellt idag men som kan vara vedertagen metodik i morgon? 

Forsgren och Lindholm påpekar också att det medicinska områdets olika 
personalgrupper men även en yrkesgrupp inom sig kan ha olika synsätt och ibland 
förmedla motsägande budskap till patienter.95 Därmed kan begreppen "vetenskap 
och beprövad erfarenhet" och "vårdgivarens policy" få en helt ny innebörd vid 
informationsförmedlingen eftersom uteslutning av information därmed även kan gälla 
behandlingsalternativ som inte harmonierar med respektive vårdgivares uppfattningar 
även om det handlar om skolmedicin. Ett tredje exempel som gränsar det 
ovanstående ämnet handlar om resultatredovisning av behandlingar vilket har börjat 
tillämpas av vissa vårdgivare men motarbetas av andra. Medborgarnas möjligheter 
att få information kan därmed bli helt beroende av respektive vårdgivarens attityder 
kring informationsförmedlingen. 

Fria val av vårdgivare är ett ytterligare exempel: många landsting har avtal med 
andra vårdgivare vid diagnoser med långa behandlingsköer men i praktiken känner 
inte patienterna till sina rättigheter eftersom information om valfrihet inte alltid lämnas 
ut annat än om man frågar efter den. 

Utifrån undersökningen och ovanstående exempel kan konstateras att 
begränsningar i informationsförmedlingen kan motarbeta allmänhetens möjligheter att 
ta del av relevant information samt att "vårdgivarens policy" är ett tveeggat vapen 
som t.o.m. kan få etiskt tvivelaktiga följder i vissa situationer. Patientinformation som 
arbetar med olika typer av begränsningar kan därmed medverka till att skapa en 
ojämlik informationstillgång där allmänhetens informationsförsörjning blir helt 
beroende av var man är bosatt och vilka uppfattningar som är rådande just där. Att 
tala om fri informationsförmedling i ordets rätta bemärkelse är det naturligtvis inte tal 
om när begränsningar används i olika avseenden oberoende av vilka anledningar som 
ligger till grund för dem. 

Biblioteken har långa traditioner vad gäller att värna om den fria informationens 
tillgänglighet; det är dock svårt att säga vilka möjligheter sjukhusbiblioteken har att 
vara fristående från sin moderorganisation när det gäller patientinformation. Det är 

 
95 Forsgren & Lindholm (1996), s. 324. 
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troligt att en del av dem likväl är hänvisade till huvudmannens policy vad gäller 
informationens innehåll i vissa avseenden, särskilt om direktiv om detta ges. Det är 
även möjligt att en nära organisatorisk sammankoppling mellan 
patientinformationscentralen och vårdorganisationen medverkar till att skapa ett 
förhållande där biblioteket inte kan vara helt fristående. 
Patientinformationsverksamheten i Falun visar dock hur ett bibliotek kan ha en 
fristående informationsförmedlande roll. 

Det som utgör en markant skillnad mellan bibliotekarie- och 
sjuksköterskebemannade patientinformationscentraler är dock det faktum att 
bibliotekariearbetet styrs inte av några författningar som kan tolkas fungera som en 
begränsande faktor för informationsförmedlingsarbetet. 

Verifiering av hypoteser 
I uppsatsen inledningskapitel formulerades två hypoteser. Den första byggde på 
antagandet att det finns skillnader mellan arbetssätten på de för undersökningen 
utsedda patientinformationscentralerna och dessa skillnader antas bero på 
verksamhetens etableringsbakgrund och personalens bakgrund. Den andra 
hypotesen anger att personalens bakgrund i respektive verksamhet kan vara 
tongivande vid utformningen av informationsverksamheten och dess tillgänglighet i 
olika avseenden. 

Undersökningens resultat visar att skillnader existerar mellan de tre 
patientinformationscentralerna framförallt i det praktiska mötet med 
informationssökande. Informationsverksamhetens utformning och dess tillgänglighet 
skiljer sig likväl mellan undersökningsobjekten och även där har 
etableringsbakgrunden och personalens professionella bakgrund visat sig till viss del 
vara avgörande. Därmed kan man dra slutsatsen att båda hypoteserna har verifierats. 

Patientinformation som ett fält? 
Petersons samt Broadys och Heymans tillämpningar av Bourdieus fältbegrepp har 
använts i en modifierad form i den här uppsatsen eftersom patientinformation som 
sådan inte kan påstås ingå i något officiellt fält eller vara ett eget fält men däremot kan 
den betraktas som en viss typ av helhet, ett fält genom att den antogs visa en 
någorlunda sammanhållen bild utåt. 

Intervjuerna visar att intentionerna för verksamheterna är likartade både i synen 
på målgrupper och med syftet att tillgängliggöra medicinsk information för 
allmänheten. Undersökningens andra faser klarlägger att utformningen av 
verksamheterna skiljer sig i vissa avseenden men likheterna i stora drag kan trots allt 
betecknas som större än olikheterna. 
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Fältbegreppets giltighet i sammanhanget illustreras t.ex. av den samarbetande 
patientinformationsmodellen där den interna diskussionen inom och mellan 
professionerna om bl.a. organisation av media är levande. Troligen har även det 
gemensamma arbetet fört med sig att man har tagit intryck av varandras 
kompetenser: detta framkommer t.ex. när en informant berättar om hur hon har 
reviderat sin uppfattning om förhållningssättet vad gäller gränsdragningar. Självfallet 
pågår dessa diskussioner även på patientinformationscentraler där 
personalsammansättningen är mer homogen, helt enligt fältbegreppet. På den 
bibliotekstyrda patientinformationscentralen exemplifieras detta genom diskussioner 
om alternativmedicin. 

Eftersom  patientinformation är ett relativt nytt verksamhetsområde och ingen 
central nationell styrning har slagit igenom präglas den av många olika inriktningar, 
vilket har också kommit till klart uttryck i uppsatsen. Jacobsson förespådde, utan att 
kunna bekräfta detta, att samarbete inom patientinformation kan innebära vissa risker 
för "kulturkrockar". 96 De erhållna resultaten i denna undersökning tyder dock på att 
vissa åsiktsskillnader visserligen kan innebära en risk för motsättningar men enligt 
fältbegreppet äger dessa sin giltighet. Olika utgångspunkter och synsätt kan utgöra en 
grund för vidareutveckling av patientinformationsverksamheten som helhet eftersom 
man kan ta tillvara möjligheterna till de diskussioner och "strider" som är utmärkande 
för ett socialt fält. 

Avslutningsvis 
I bakgrundskapitlet redovisades några av WHO:s delmål vad gäller information, 
hälsa och konsumenter utan att det där närmare preciserades vem som ska ansvara 
för att de ställda kraven efterlevs. Den svenska lagstiftningen anger att vårdgivaren är 
ansvarig för att den behövliga informationen blir tillgänglig för patienter. 
Patientinformationscentraler har tillkommit för att vara en komplement för hälso- och 
sjukvårdens informationsförmedling och deras verksamhet måste förvaltas med 
metoder som tillåter dem att växa och fylla den funktion de är avsedda för. 

Det framkommer i Ceders och Garpenbys studie att Meditrinorna är välkända 
bland de i studien aktuella patientgrupperna, trots detta utnyttjade inte dessa grupper 
patientinformation utan valde andra källor, t.ex. patientföreningar och bibliotek för sitt 
informationsbehov.97 Garpenbys och Husbergs rapport visar att patientinformation 
inte har fått någon genomslagskraft bland allmänheten heller trots att verksamheten 

 
96 Jacobsson (1996), passim. 
97 Ceder & Garpenby (1998), passim. 



 76 

åtnjuter stort förtroende.98 Med andra ord har Meditrinorna inte lyckats profilera sig 
särskilt väl mot målgrupper inom och utanför vården i Östergötland. 

Det existerar inga studier som belyser dessa förhållanden i andra delar av landet 
men det finns ingen anledning att tro att situationen på andra håll skiljer sig på ett 
markant sätt från Östergötland. Garpenby och Husberg konstaterar i sin rapport att 
patientinformationscentraler troligen i framtiden kommer tillgodose behov hos vissa 
sub-grupper inom befolkningen. 

Frågan infinner sig dock vilka ovanstående sub-grupper kan tänkas vara om inte 
ens patientgrupper och allmänheten som känner till verksamheterna efterfrågar den 
erbjudna informationen? Vilka är egentligen målgrupperna för sjukhusansluten 
patientinformation om patienter och anhöriga söker sig till andra informationskällor 
utanför sjukhusen? Är sjukhusen den bästa placeringen för informationsverksamhet 
om den tenderar att tjäna vårdorganisationens syften i stället för att ha medborgarnas 
behov i centrum? Är vårdgivare lämpade som ansvariga för 
patientinformationscentraler med tanke på riskerna för informationsbegränsningar? 
Dessa frågor har inga svar idag utan det behövs kvalitativa utvärderingar av både 
patientinformationsverksamheter och de behov de tilltänkta målgrupperna har för att 
en meningsfull utveckling möjliggörs. 

Enligt Ceders och Garpenbys rapport efterlyser många patienter både muntlig 
och skriftlig information.99 Självfallet bör vårdenheter ha det yttersta ansvaret för att 
ombesörja för båda delarna men som komplement behövs 
patientinformationscentraler. Resultatet av den här undersökningen i kombination 
med resultat av andra studier tyder dock på att patientinformationscentraler behöver 
utveckla bättre strategier för att nå målgrupper: bättre samarbete med vårdens 
yrkesgrupper är ett sätt att göra detta oberoende av vilken form respektive 
patientinformationsverksamhet har. 

Av undersökningens resultat framgår att vårdgivarstyrda centraler har ett behov 
av den oberoende stämpel som biblioteken åtnjuter och den kompetens som 
bibliotekarier besitter inom informationsområdet. Det sistnämnda bekräftas till viss 
del av den informant som anger ett antal supportfunktioner som kan behövas inom 
vårdgivarstyrd patientinformation – den nutida bibliotekarien besitter kunskaper inom 
de flesta av de nämnda funktionerna redan via utbildningen. En del 
informationsökande kan även ha behov av den kompetens som andra 
personalgrupper, i det här fallet sjuksköterskor, besitter. 

 
98 Garpenby & Husberg (2000), passim. 
99 Ceder & Garpenby (1998), s. 40. 
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Några år sedan påstod Hedström att patientinformation inom vården tycktes ske 
”mera på vårdens språk och villkor än på patientens”.100 Ska 
patientinformationsverksamheten i första hand uppfylla vårdgivarens behov genom att 
föra ut information på dennes villkor eller står medborgarens rätt till information i 
centrum? Den här uppsatsen visar att många diskussioner återstår för att trygga 
patienternas, anhörigas och den övriga allmänhetens rätt till information inom hälso- 
och sjukvårdsområdet. En oberoende skribent får avsluta denna uppsats om 
patientinformationsverksamhet: 

Till skillnad från nästan alla andra områden är konsumenten i vården i ett hopplöst 
underläge mot producenten för det är vårdproducenten som har informationsmonopol. Det 
är inför sjukhusbesöket människor behöver konsumentvägledning, mer än inför besväret 
att välja en dammsugare.101 

 
100 Hedström (1993), s. 29. 
101 Sandberg, Nils-Eric (2000), "Om patienterna lägger sig i vården", Dagens Nyheter 2000-11-19, s. 2. 
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6. Sammanfattning 

Intentionen med den här uppsatsen har varit att belysa den organiserade 
patientinformationsverksamheten så som den bedrivs på några sjukhus i Sverige och 
klargöra om det finns några klargörande skiljelinjer dem emellan. Tre 
patientinformationscentraler som representerar olika modeller och utgångspunkter 
har valts ut som studieobjekt. En patientinformationscentral betecknas som 
"biblioteksstyrd", en som "vårdgivarstyrd" och en som "neutral".  

Influenserna för den kvalitativa undersökningen har hämtats från tillämpningar av 
Bourdieus teorier om sociala och kulturella fält eftersom patientinformation kan 
betecknas som en helhet, ett fält enligt uppsatsförfattarens tolkning. Bibliotekarier 
och sjuksköterskor verkar inom patientinformation och utifrån tillämpningar av 
fältbegreppet kan de i sin tur sägas representera två olika fält. 

Två hypoteser formulerades vid undersökningens start: arbetssätten på de 
berörda patientinformationscentralerna kan antas ha skiljelinjer beroende på deras 
etableringsbakgrunder och personalsammansättningar samt att personalens 
professionstillhörighet antas vara tongivande vid utformningen av verksamheterna. 
Frågeställningarna utgår från målgrupper, tillgänglighet av verksamheten för dem och 
arbete för att nå dem, referensarbetets karaktär, informationsmaterial och dess 
organisation, möjligheter till självständig informationssökning, olika yrkesgruppers 
vara inom patientinformation samt samarbetspartners. 

Undersökningen är av kvalitativ karaktär och den består av tre delfaser vars 
huvudsyfte har varit att fokusera på tillgänglighetsfrågor med användarvinkling. 
Variablerna är valda utifrån principen att de tillsammans ska spegla en helhetsbild av 
verksamheterna. Den första fasen består av s.k. inventering av respektive 
verksamhet, den andra bygger på användning av konstruerade patientfrågor och sist 
har en intervjuundersökning ett kompletterande syfte. 

Den genomförda undersökningen visar att skillnader existerar mellan de tre 
patientinformationscentralerna, framförallt i det praktiska arbetet med 
informationssökande. Informationsverksamhetens utformning och dess tillgänglighet 
skiljer sig också i vissa delar mellan undersökningsobjekten. Både 
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etableringsbakgrunden och personalens bakgrund har visat sig vara avgörande för 
dessa skillnader och därmed har arbetshypoteserna verifierats. 

Undersökningen bekräftar att patientinformationsverksamhet kan betraktas som 
en sammanhållen helhet enligt fältbegreppet eftersom målsättningarna inom den är 
likartade och även utformningen av verksamheterna i stora drag har många likheter 
med varandra. De existerande skillnaderna kan fungera som en grund för 
diskussioner och "strider" enligt fältbegreppet. 

Undersökningen visar att de sjukhusbelägna biblioteken och bibliotekarier har 
bättre möjligheter att arbeta med oberoende informationsförmedling än 
sjuksköterskor vars arbete är till viss del författningsreglerat och dessutom styrs mer 
utifrån "vårdgivarens policy". Bibliotekarier besitter viktiga kunskaper inom 
informationsområdet men en del informationssökare kan även dra nytta av den 
kompetens som sjuksköterskor besitter. Den nuvarande 
patientinformationsverksamheten har enligt uppsatsförfattarens slutsatser även ett 
behov av ett större gränsöverskridande samarbete med vården för ett bättre 
tillgängliggörande av information än vad som är fallet idag. En del av 
patientinformationsverksamheterna kan även behöva förtydliga och definiera sin roll: 
är de i första hand till för att uppfylla vårdgivarens behov av att föra ut information 
eller till för att medborgarens rätt till information inom hälso- och sjukvårdsområdet 
ska tryggas? 
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Ordlista 

• Info Medica: Patientinformationsdatabas, Apoteksbolaget och landstingen 
• KIB: Karolinska institutets bibliotek 
• MARS: Patientinformationsdatabas, Socialstyrelsen 
• Medline: Referensdatabas inom medicin 
• PION: Patientinformationsdatabas, sjukhusbiblioteken i Falun, Karlstad, 

Västervik 
• Patrix: Patientinformationsdatabas, Spri 
• Spri: Sjukvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (nedlagd) 
• Spriline: Referensdatabas, Spri 
• SweMed+: Medicinsk databas, KIB 
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Bilaga 1: Inventeringsunderlag 

Tillgänglighet av patientinformation (både lokalmässigt och övrigt) 
Telefonkontakt: telefontider, öppettider, telefonkatalog. 
Webbplats externt och internt, e-post. 
Placering: Placering i staden? Placering inom sjukhuset? Centralt placerad i närheten 
av huvudentré, cafeteria, apotek, medicinskt/allmänt bibliotek, stora kliniker? I 
anslutning eller nära ett bibliotek, helt utan kontakt med ett bibliotek? 
Skyltning till patientinformation inom sjukhusområdet?  

Lokalen 
Storlek, utformning av lokalen, inredning, ljussättning. 
Informationsdisk. 
Sittplatser för läsning / med bord / arbetsplats, dataarbetsplatser. 
Avskildhet för enskilda samtal. 
Särskilda platser för att hjälpmedel ska kunna användas (förstoringsglas, 
kassettbandspelare, hörlurar…). 
Hänsyn till olika behov: rörelsehindrade, synskadade, mag- och tarmsjuka, 
diabetiker, allergiker och andra handikappade. 
Informationsmaterialets placering. 
Personalens arbetsutrymmen.  

Informationsmaterial: 
Tryckt material (med litteratur, skönlitteratur, medicinska bibliografier, tidskrifter, 
broschyrer, nyhetsbrev, artiklar, klinikproducerad information). 
Annat material: ljud- och videoupptagningar, databaser, elektroniska tidskrifter, 
multimedia (CD-ROM), övrigt. 
Information täcker: sjukdomar, behandlingar, hälsa, hälsoråd (kost och motion), 
alternativ medicin, patientföreningar, information om sjukhuset och dess olika 
tjänster, andra vårdgivare (andra landsting, privata), patienträttigheter. 
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För särskilda grupper: personer med funktionshinder (synskadade, dyslektiker etc.), 
andra språkgrupper än svenska. 
Klassificering och katalogisering: bibliotekssystem? Allt katalogiseras? Hur ser 
katalogen ut för informationssökande och för anställda: datakatalog, kortkatalog, 
ingen katalog? Hur har man valt att hyllplacera materialet: klassificering enligt SAB, 
alfabetiskt system, eget system? Informationsmaterial som är tillgängligt endast för 
personalen? 

Teknik och/eller hjälpmedel: 
Läshjälpmedel: audiovisuella hjälpmedel, förstoringsglas. 
Kassettbandspelare, hörlurar etc. 
Videobandspelare.  
Datorer, skrivare, kopieringsapparat. 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

1. Vad anser du vara den viktigaste uppgiften för patientinformationsverksamhet i 
stort? Andra uppgifter? 

2. Vilka anser du vara er målgrupp/målgrupper? 
3. Vilken är din roll som personal inom verksamheten? 
4. Vilka yrkesgrupper anser du behövs inom patientinformation? 
5. Vilken arbetsfördelning har ni inom er organisation? 
6. Vad tror du är det bästa sättet att bedriva patientinformation? (Lokal, 

personal...) 
7. Använder du dina "tysta" kunskaper utan andra verktyg i informationsarbetet? 

(Tyst kunskap definieras.) 
8. Vilken typ av informationsmaterial bör en patientinformationscentral erbjuda? 

Vilka källor anser du vara mest användbara inom patientinformation? 
(Medicinska böcker, broschyrer, tidskrifter, skönlitteratur, databaser, 
Internetresurser etc.) 

9. Vilka kriterier gäller vid val av informationsmaterial hos er? 
10. Vad har du för synpunkter på det informationsmaterial ni har tillgång till? 
11. Hur ska man organisera beståndet för att det ska kunna utnyttjas optimalt både 

av besökare och av personal? 
12. Vad anser du är det bästa sättet för kunden att få information hos er? 
13. Har ni några specifika gränsdragningar vad gäller förmedling av information? 
14. Vad har du för tankar kring fri tillgång (kunden) till information inom det 

medicinska området? 
15. Hur sköter ni kontakter utåt på sjukhuset? 
16. Har ni samarbete med enskilda kliniker, avdelningar, apotek, bibliotek etc. inom 

sjukhuset? 
17. Har ni samarbete utanför sjukhuset? (Andra vårdgivare än det egna sjukhuset, 

patientorganisationer, andra patientinformationscentraler, apotek, folkbibliotek, 
studieförbund, alternativmedicinare, försäkringskassa etc.) 

18. Marknadsför ni er utåt: internt/externt? 
19. Är ni delaktiga i utformningen av webbsida, marknadsföringsinsatser etc.? 



 88 

20. Vad skulle du vilja förbättra er verksamhet? 
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Bilaga 3: Tabeller inventering 

Gradering: x x x = utmärkt,  x x = bra,  x = mindre bra 
 

   

     
 
 
Tillgänglighet/synlighet: 

Falun,  
bibliotek 

Falun, 
pat.info 

Linköping Uppsala 

Placering i staden x x  x x x x 

Placering på sjukhuset x  x x x x  

Placering i en bibliotekslokal  x   

Skyltning inom sjukhusområdet x  xx x 
Skyltning inne på sjukhuset (i närheten av 
pat.info) 

x x x  xx x   

Skyltning till ev bibliotek   bibl. finns ej 0 

Webbplats extern 0 0 0 x 

Intranät: egen plats x x x x x x 0 x x 

E-post ("funktionsbrevlåda för frågor") ja  nej ja 

Telefonkatalog: tydlig annons x x  x x x x x 

Telefontjänst för frågor ja  ja ja 

Öppettider vinter x x x  x x x x x 

Öppettider sommar x x x  x x x x 

     

Yttre faktorer (lokal, inredning etc.)     

Allmänt intryck x x x x x x x x x x 

Storlek x x x x x x x x x 

Ändamålsenlighet  x x x x x x x x x 

Ljusförhållanden x x x x x x x x x x x x 

Informationsdisk, utformning & placering (x x )* 0 x x x x *allm. bibl. 
Förvaring av informationsmaterial 
(bokhyllor, ställ, tidskriftssamlare etc.) 

x x x x x x x x x x x 

Sittplatser x x x x  x x x x x x 

Skrivplatser x x x  x x x x 

Avskildhet för samtal x  x x x 0 

Sep.utrymmen för personalens arbete x x x  x x x 0 
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Teknisk utrustning och hjälpmedel 

Falun, 
bibliotek 

Falun, 
pat.info 

Linköping Uppsala 

Publika datorer x x x x x x x x x 0 

Skrivare för informationssökare x x x  x x x 0 

Kopiator tillgänglig för informationssökare  0 0 (x)* 0 *bredvid inf.disk

Videobandspelare för besökare  0 0 ja 0 

Kassettbandspelare (med hörlurar) ja  0 0 
Lampa med förstoringsglas, sidvändare 
etc. 

(x)* 0 0 0 *allm. bibl.  

     

Informationsmaterial      

Broschyrmaterial  x x x x x  x x x 

Artikelsamlingar  x x x (x)* *hos personal 

Tidskrifter, gratis x 0 x x x x x 

Tidskrifter, prenumeration x x x 0 x x x x x 

Böcker inom medicin x x x 0 x x x 
Böcker, gränsland medicin och 
skönlitteratur etc. 

(x x x)* 0 0 0** *allm. bibl.; **bibl.

Digital information x x x x x x x x 0  

Videoband  x x x x x x (x)* *fåtal 

Ljudupptagningar  x 0 x 

CD-ROM (t.ex. multimedia)  (x)* x (x)* *fåtal 

Medicinska databaser  x x x  x 0 

Elektroniska tidskrifter (prenum.) x x x  0 0 

Övrigt, t.ex. anatomisk docka  0 x x 

     

Innehåll informationsmaterial (ej dig.)     

Sjukdomsgrupper x x x x x x x x x x x x 

Medicinska behandlingar x x x x x  x x x x x x 
Alternativmedicin x x x  0* 0 *enstaka 

reklamblad 

Hälsa, hälsoråd, kost, motion x* 0 x x x *insprängt i 
beståndet 

Information om sjukhuset och dess 
tjänster 

 0 x x  x 

Information om andra vårdgivare  0 0 x 

Patienträttigheter  0 x x x 

 

 

    

 Falun,  
bibliotek 

Falun, 
pat.info 

Linköping Uppsala 



 91 

Hänsyn till olika behov  
(både synliga och icke synliga  
funktionshinder) 

   

Tillgänlighet till lokalen (rörelsehinder) x x x x x x x x 

Skyltning (synskadade) x x  x  x x 

Rymd kring hyllor, datorer etc. x x  x x x 

Informationmaterial med stor stil (x)* 0 0 0 *enstaka titel 

Information andra språk (utöver eng.) 0 0 0 (x)* *enstaka br. 

Närhet till toalett, handikapptoalett (mag-
/tarm-sjuka, rörelsehinder) 

x x x   x x x x 

Övriga hjälpmedel (höjningsdyna för stolar 
etc.) 

0 0 0 x 

     
Katalogisering, hyllplacering 
klassificering 

    

Bibliotekssystem/dokumentationssystem MicroMarc/
PION 

 X-Ref+man. 
reg. 

MicroMarc 

Allt katalogiseras? x x x  x x x x  
Klassificeringssystem  SAB eget alfabetiskt + 

eget 
SAB + eget 

Hyllplacering SAB eget system eget system SAB+eget  

Ämnesskyltning etc. x x x x x x x x x  

     

Övrigt     

Betaltjänster, broschyrer nej nej ja, vissa  nej 

Betaltjänster, kopior och utskrifter nej nej ja, allt  ja, > 10 st 
Övrig verksamhet (föreläsningar, 
utställningar etc.) 

0 0 x x (x) 

 


