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Abstract 
The aim of the study was to examine which need of professional development there is for hospital 
librarians in Sweden and how this development may look. The aim was also to examine how an 
increased collaboration with medical staff within the joint jurisdictional claims patient information 
and medical information retrieval could look. 

Andrew Abbott's theory about “Division of expert labor” has been the base on which the 
study has been built. Four qualitative interviews were made with hospital librarians who worked at 
four different hospital libraries. One of the informants also worked at an information centre.  

The study showed that hospital librarians and medical staff can collaborate by splitting the 
jurisdictional claims into two clearly defined parts with focus on each profession's expertise. Also 
the importance of professional development for hospital librarians in order to protect the 
profession from outer competition from other professions is discussed. Specialization through for 
instance medical knowledge is put forward as a way of realizing this.  

Ämnesord 
Bibliotekarier, Sjukvårdspersonal, Patientinformation, Informationsåtervinning, Professionalisering. 

Key words 
Librarians, Hospitals medical staff, Patients education, Information retrieval, Professional 
development. 



Inledning .............................................................................................. 3 

Begreppsdefinitioner............................................................................................4 

Avgränsningar......................................................................................................5 

Forskningsöversikt .............................................................................. 7 

Sjukhusbibliotekens uppdrag ...............................................................................7 

Utbildning ............................................................................................................8 

Samarbete med vårdpersonal ...............................................................................9 

Patientinformation..............................................................................................11 

Databaser för patientinformation .......................................................................12 

Klinisk medicinsk bibliotekarie .........................................................................12 

Medicinsk informatör.........................................................................................13 

Teori .................................................................................................... 15 

Syfte och frågeställningar ..................................................................................18 

Källmaterial och metod .................................................................... 20 

Beskrivning av sjukhusbiblioteken ....................................................................22 
Sjukhusbibliotek 1 och Informationscentralen ......................................................... 22 
Sjukhusbibliotek 2 .................................................................................................... 22 
Sjukhusbibliotek 3 .................................................................................................... 23 
Sjukhusbibliotek 4 .................................................................................................... 23 

Undersökning och analys.................................................................. 24 

Informanter.........................................................................................................24 
Sjukhusbibliotekarie 1 .............................................................................................. 24 
Sjukhusbibliotekarie 2 .............................................................................................. 24 
Sjukhusbibliotekarie 3 .............................................................................................. 25 
Sjukhusbibliotekarie 4 .............................................................................................. 25 

Samarbetet med vårdpersonal ............................................................................25 
Samarbete med vårdpersonal vid patientinformation ............................................... 25 
Samarbete med vårdpersonal vid medicinsk informationssökning........................... 28 
Utökat samarbete ...................................................................................................... 29 
Hänvisning av vårdpersonal...................................................................................... 30 
Begränsningar i samarbetet med vårdpersonal vid patientinformation och medicinsk 

informationssökning ............................................................................................. 32 
Sjukhusbibliotekarien som en viktig del av patientinformationsarbetet ................... 33 
Aspekter på behörighet ............................................................................................. 34 



Klinisk medicinsk bibliotekarie ................................................................................ 35 
Andra yrkesgrupper med samma behörighetsområden............................................. 36 
Synliggörande av sjukhusbiblioteken samt informationscentralen........................... 37 

Medicinska kunskaper .......................................................................................38 
Medicinska kunskaper hos sjukhusbibliotekarierna ................................................. 38 
Vikten av medicinsk utbildning................................................................................ 39 
Kunskapsbehov hos sjukhusbibliotekarier................................................................ 40 
Sjukhusbibliotekarien som en del av vårdteamet/vårdpersonalen ............................ 41 
Aktuell och relevant information .............................................................................. 43 

Diskussion .......................................................................................... 45 

Sjukhusbibliotekariers samarbete med vårdpersonal vid patientinformation och 
utveckling av samarbetet................................................................................46 

Sjukhusbibliotekariers samarbete med vårdpersonal vid medicinsk 
informationssökning och utveckling av samarbetet .......................................48 

Begränsningar i samarbetet................................................................................50 

Avgränsning av samarbetet med sjukvårdspersonal för att stärka 
behörighetsområdena .....................................................................................51 

Utvecklingsbehov av de medicinska kunskaperna i sjukhusbibliotekariens yrke 
och eventuellt hot mot professionen utan kompetensutveckling ...................53 

Slutord................................................................................................................57 

Sammanfattning ................................................................................ 58 

Litteraturlista .................................................................................... 59 

Otryckt material .................................................................................................59 

Tryckt material...................................................................................................59 

Bilaga 1 Intervjuguide ...................................................................... 63 

 

 2



Inledning 

Det medicinska området är ett informationsområde där utvecklingen sker snabbt 
och information snabbt blir inaktuell. Den stora utvecklingen både inom det medi-
cinska och tekniska området, där allt fler har tillgång till Internet, leder till att den 
tillgängliga informationen för personal och patienter blir allt större. Bibliotekarier 
på sjukhusbibliotek har fått en allt större roll där utvecklingen bidragit till att de 
numera är en viktig länk i informationsförsörjningen till patienter och personal.  

Samtidigt som de medicinska bibliotekarierna får fler förfrågningar angående 
information om sjukdom och hälsa från patienter, ökar förväntningarna från pati-
enter och anhöriga. En del patienter ser sjukhusbibliotekarierna som en del av 
sjukhusets vårdpersonal. Detta medför att större krav ställs på sjukhusbiblioteka-
rierna. Samtidigt är det viktigt att informera patienter om att biblioteket inte 
arbetar med rådgivning utan enbart tillhandahåller och tillgängliggör information. 

Vårdpersonalen ska arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet och för att 
klara detta gäller det att personalen håller sig uppdaterad med de senaste forsk-
ningsrönen och förordningarna. Bibliotekariernas roll är många gånger att utbilda 
personalen i hur de söker information på bästa sätt samt hjälpa dem finna infor-
mationen som de efterfrågar.  

Trots att större medicinska kunskaper hos den medicinska bibliotekarien 
skulle vara fördelaktigt i bibliotekariernas informationssökning och arbete med 
personal och patienter så verkar många medicinska bibliotekarier inte ha någon 
medicinsk utbildning.  

För mig är detta ett mycket aktuellt och intressant ämne. Jag är utbildad sjuk-
sköterska som arbetat på två olika sjukhus och som under min utbildning till bib-
liotekarie sommarvikarierat som bibliotekarie på ett sjukhusbibliotek.  

Jag kommer att benämna bibliotekarieyrket för profession i denna uppsats. 
Motiveringen till detta kommer från Andrew Abbott som i sin teori använder pro-
fession i den vida bemärkelsen: exklusiva yrkesgrupper som utövar abstrakta kun-
skaper inom vissa områden.1 Jag kommer inte att gå in i diskussioner om huruvida 
bibliotekarieyrket är en profession eller semi- profession då jag inte tycker att det 
är intressant för syftet med studien.  

                                                 
1 Abbott, Andrew, 1988, The systems of professions: An essay on the Division of expert Labor. s. 8. 
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Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket behov av professionsutveckling 
som finns för sjukhusbibliotekarierna i Sverige och hur denna utveckling kan 
komma att se ut. Studien avser även att undersöka hur ett utökat samarbete med 
vårdpersonal inom de gemensamma behörighetsområdena patientinformation och 
medicinsk informationssökning skulle kunna se ut. 

Begreppsdefinitioner  
För att klargöra vissa centrala begrepp som återkommer i uppsatsen följer här 
definitioner av medicinska och biblioteksrelaterade termer.  

Sjukhusbibliotek: Bibliotek på sjukhus med patienter och anhöriga som målgrupp. 

Medicinskt bibliotek: Bibliotek på sjukhus med personal och forskare som mål-
grupp. 

Informationscentral: Informationscentral på sjukhus med patientinformation. 
Allmänheten och patienter som målgrupp. 

Patientinformation: ”muntlig eller skriftlig information till patienter om sjuk-
domars uppkomst, symtom och förlopp, om förebyggande av sjukdom, om 
prover och undersökningar, om läkemedel och om andra behandlingsformer”.2 

Evidensbaserad medicin (EBM): Evidensbaserad medicin kombinerar vetenskap-
lig medicinskt bevis med kliniskt kunnande. Arbetet med EBM innebär att 
man med utgångspunkt från forskningsresultat som undersökt samma ämnes-
område som man avser studera, drar slutsatser som sedan tillämpas i det prak-
tiska arbetet.3  

Profession: Begreppet används här i uppsatsen i den vida bemärkelsen som defi-
nierats av Abbott, som exklusiva yrkesgrupper som utövar abstrakta kun-
skaper inom vissa områden.4 

Rond: Läkare och vårdpersonal går runt till patienterna på en vårdavdelning för att 
gemensamt kontrollera och diskutera patientens hälsotillstånd och behandling. 

Medicinsk informatör (Informationist): Informationisten är en informationsspe-
cialist med både kunskaper inom medicin, informationsteknologi och 

                                                 
2 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökterm: ”patientinformation” [2007-12-07]. 
3 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) webbsida > evidensbaserad vård [2007-12-07]. 
4 Abbott, A., 1988, s. 8. 
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informationsvetenskap.5 I brist på svensk översättning översättes informa-
tionist med medicinsk informatör. 

Vårdpersonal: Yrken som arbetar med vård av patienter på ett sjukhus, t.ex. 
läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 

Vårdteam: Arbetslag bestående av olika medicinska yrkesgrupper. 

Sjukhusbibliotekarie: Bibliotekarie som arbetar på sjukhusbibliotek. 

Medicinsk bibliotekarie: Bibliotekarie som arbetar på medicinskt bibliotek. 

Klinisk medicinsk bibliotekarie: Används i denna uppsats om den medicinska 
bibliotekarie som arbetar ute på avdelningar och exempelvis deltar i ronder 
och på vårdkonferenser. 

Biblioteken på sjukhusen kan även delas upp i allmänna och kombinerade biblio-
tek. Allmänna bibliotek har allmänheten och patienter som målgrupp. På större 
sjukhus kan det finnas både allmänna bibliotek, exempelvis sjukhusbibliotek och 
informationscentraler, och medicinska bibliotek som riktar sig till professionella. 
Mindre sjukhus väljer ofta att ha ett kombinerat bibliotek där alla tre biblioteks-
verksamheter ingår. 

Avgränsningar 
Denna undersökning fokuserar på sjukhusbibliotekariernas upplevelser och 
erfarenheter av samarbetet med vårdpersonal vid patientinformation och medi-
cinsk informationssökning. Uppsatsen kommer således inte undersöka vårdper-
sonalens upplevelser och erfarenheter av samarbetet. Visserligen är en studie med 
båda professionernas synsätt intressant men en sådan skulle kräva en mer om-
fattande undersökning än en masteruppsats för att vara givande. Syftet med stu-
dien är även att utforska hur sjukhusbibliotekarier ser på professionsutvecklingen, 
främst av de medicinska kunskaperna. För att kunna ge en bra bild av behovet av 
professionsutveckling och en beskrivning av de medicinska kunskaperna hos 
sjukhusbibliotekarierna, skulle en studie av sjukhusbibliotekariernas utbildnings-
bakgrund ha varit till stor nytta. Tyvärr har ingen sådan studie återfunnits.  

För att uppfylla syftet med studien har jag valt att intervjua fyra 
sjukhusbibliotekarier. Att urvalet inte blivit större beror även i detta fall på 
uppsatsens omfång. Då det oftast bara finns ett enda sjukhusbibliotek som arbetar 
med patientinformation i varje stad, har jag besökt flera städer vilket lett till att 
                                                 
5 Florance, V., Philadelphia Regional Chapter of the Medical Library Association 2000, ”The medical 
informationist and other roles for the librarian in the 21st Century”, 
http://www.mlaphil.org/informationist.html [2008-02-19]. 
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datainsamlingen varit tidskrävande. Trots svårigheten att dra generella slutsatser 
från en studie med endast fyra informanter hoppas jag att undersökningen kan 
påvisa ett behov av ytterligare forskning inom ämnet. 
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Forskningsöversikt 

Den medicinska litteraturen har historiskt sett ansetts vara förbehållen läkare. 
Biblioteken på sjukhusen var därför länge enbart tillgängliga för läkare och t.o.m. 
övrig vårdpersonal var utesluten. När sedan biblioteken öppnade för patienter, 
anhöriga och allmänheten ökade kraven på information som riktade sig till pati-
enter och icke-professionella. Kraven ökade också på att bibliotekarien skulle 
tolka och värdera informationen.6 Det är viktigt att patienter och låntagare ska 
kunna söka och låna information om sin hälsa och sjukdom utan att den informa-
tionen sprids vidare. Bibliotekarier vid sjukhusbibliotek har därför tystnadsplikt. 

I detta kapitel kommer tidigare forskning som är relevant för undersökningen 
att redovisas i teman.  

Sjukhusbibliotekens uppdrag 
Sjukhusbiblioteken i Sverige står inte under svensk bibliotekslag.7 
Bibliotekslagen innehåller dock ett tillägg 

                                                

7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall 
samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamhet.8 

Svensk biblioteksförening har en arbetsgrupp som arbetar speciellt med bibliotek 
som inte står under bibliotekslagen. Arbetsgruppen har bl.a. som mål att varje 
landsting eller offentligfinansierad vård ska ha biblioteksverksamhet, t.ex. sjuk-
husbibliotek och fängelsebibliotek, för sin målgrupp. Vidare arbetar gruppen för 
att sjukhusbibliotek ska omfattas av bibliotekslagen.9  

Sjukhusbiblioteken har patienter och anhöriga som målgrupp och en viktig 
del av verksamheten består av patientinformation. I Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), 1982:763, står följande: 

 
6 Rothstein, J.A., 1993, ”Ethics and the role of the medical librarian: health care information and the new 
consumer”, s. 253-258. 
7 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökterm: ”sjukhusbibliotek” [2007-12-07]. 
8 Sveriges Riksdags webbsida >dokument >lagar >svensk författningssamling (SFS) >sökterm: beteckning: 
1996:1596 >Bibliotekslag(1996:1596) [2007-12-05]. 
9 Svensk biblioteksförenings webbsida [2007-12-07]. 
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2 b § Patienten skall ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de 
metoder för undersökning, vård och behandling som finns.10 

Lindgren och Remin tar upp dessa två styrdokument som grund för sjukhusbiblio-
tekens verksamhet.11 Styrdokumenten kan tyckas vara svaga grunder då det inte 
konkret uttrycks vilken skyldighet detta innebär för landstingen. 

Utbildning 
Flertalet studier påpekar behovet av vidareutbildning för medicinska bibliote-
karier. Davidoff och Florance efterfrågar medicinska bibliotekarier med både kun-
skaper i informationsvetenskapliga ämnen och medicinska områden.12 Giuse et al. 
lyfter fram medicinska kunskaper som en möjlighet för den medicinska biblio-
tekarien att bli mer aktiv och delta vid ronder, för att söka information mer 
effektivt samt som ett verktyg att tolka den medicinska litteraturen.13 

Shipman tar upp två trender i den medicinska bibliotekariens utveckling. Den 
första handlar om bibliotekarien som medicinsk informatör där denne förutom 
kunskap om informationsåtervinning även har en medicinsk utbildning som 
möjliggör analys av materialet för att assistera vid diagnostisering och behand-
lingsval. Den andra trenden är evidensbaserad medicin (EBM).14 

Trots att sjukhusbibliotekarier liksom vårdpersonalen arbetar med och för 
patienter och för att de ska få den bästa tillgängliga vården och informationen om 
sitt hälsotillstånd, räknas inte sjukhusbibliotekarien som en del av vårdpersonalen 
enligt Homan. Han menar att detta beror på att vårdpersonalen har en annan legi-
timitet genom sin medicinska examen.15 

Dunn argumenterar i sin studie angående ”mini-medical schools” för biblio-
tekarier, för att bibliotekarier som får grundläggande utbildning i medicinsk 
vetenskap och dess strukturer får en större förståelse för medicinsk vetenskap och 
medicinsk undervisning. För bibliotekarier som precis börjat sin karriär i det 
medicinska biblioteket fungerar utbildningen som en introduktion i ämnet, för den 

                                                 
10 Sveriges riksdags hemsida >dokument >lagar >svensk författningssamling (SFS) >sökterm: beteckning: 
1982:763 >hälso-och sjukvårdslag (1982:763) [2007-12-05]. 
11 Lindgren, C & Remin, A., 2005, Sjukhusbibliotekarier i fokus: 
En fenomenografisk undersökning av sjukhusbibliotekariers uppfattningar 
av yrkesrollen i arbetet med barn och ungdomar, s. 12-13. 
12 Davidoff, F., Florance, V., ”The Informationist: A New Health Profession?”, s. 996-998. 
13 Guise, N.B. et al.,”Clinical medical librarianship: the Vanderbilt experience”, s. 412-416. 
14 Shipman, J.P., 2004, ”Why emerging roles for health sciences librarians?”, s. 9-12.  
15 Homan, M.J. & McGowan, J.J., 2002, ” The Medical Library Association: promoting new roles for health 
information professionals”, s. 83-84. 
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bibliotekarie som arbetat länge på ett medicinskt bibliotek är utbildningen ett sätt 
att fylla eventuella kunskapsglapp.16 

Medicinska bibliotekarier som i ett projekt deltog i ronder på avdelningar 
lärde sig den medicinska terminologin och fick en ökad förståelse för medicinska 
tankegångar och diskussioner.17 

Harrison poängterar i sin studie att de akademiska institutionerna väl förbe-
reder biblioteksstuderande genom allmänna kunskaper som kan överföras till olika 
områden. Detta gör att studenterna mycket väl kan bli medicinska bibliotekarier.18 

Trots att vidareutbildning för medicinska bibliotekarier kostar pengar har det 
visat sig att det är kostnadseffektivt. Förutom att det påverkar patientbeslut i en 
positiv riktning får även läkare mer tid till patienter istället för informationssökning.19  

I en utvärdering av sjukhusbiblioteksverksamheten inom Akademiska 
Sjukhuset i Uppsala från 2002 konstateras att utbildning inom medicinska ämnen 
för bibliotekarierna hade varit begränsad, men att sådan kunskap är en förutsätt-
ning för att kunna rekommendera korrekt och relevant information till låntagare.20 

Samarbete med vårdpersonal 
Ett annat ansenligt forskningsområde handlar om hur den medicinska biblio-
tekariens samarbete med vårdpersonalen kan se ut. Zipperer pekar med sin studie 
på behovet av ett samarbete mellan den medicinska bibliotekarien och personalen, 
för att öka patientsäkerheten.21  

Rigby et al. tar upp betydelsen av den medicinska bibliotekarien som informa-
tionsresurs, genom att belysa ett patientfall där den medicinska bibliotekarien tack 
vare sin informationssökning kunde hjälpa läkaren att ställa rätt diagnos för en 
patient.22  

Brookmans menar i sin studie att det bästa vore om den klinisk medicinska 
bibliotekarien är knuten till ett vårdteam. Studien visade också att läkare i studien 
uppskattade om bibliotekarien var närvarande vid ronder och kunde återkomma 
med relevant information inom kort tid efter ronden. Brookman tar upp frågan om 
det verkligen är nödvändigt för bibliotekarien att vara fysiskt närvarande eller om 
det räcker att vårdpersonalen skickar ett mejl till bibliotekarien. Om 
                                                 
16 Dunn, K. et al., 2006, ”Mini-medical School for Librarians”: from needs assessment to educational out-
comes., s. 167. 
17 Scherrer, C.S. & Dorsch, J.L., 1999, ”The evolving role of the librarian in evidence-based medicine”, 
s. 326. 
18 Harrison, J. & Sargeant, S.J.E., 2004, ”Clinical librarianship in the UK: temporary trend or permanent 
profession? Part II: present challenges and future opportunities”, s. 225. 
19 Wolf, D.G. et al., 2002, ”Hospital librarianship in the United States: at the crossroads”, s. 42. 
20 Ekstedt, E., Utredning av sjukhusbiblioteken – en viktig del av vården, s. 20. 
21 Zipperer, L., 2004, ”Clinicians, librarians and patient safety: opportunities for Partnership”, s. 218-222. 
22 Rigby, E et al., 2002, ”Clinical librarians: a journey through a clinical question”, s. 158-160.  
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vårdpersonalen sätter sig vid datorn för att skicka iväg ett mail kan det tänka sig 
att de istället försöker leta rätt på informationen själva eller att de glömmer bort 
informationsökningen om de inte har tid att sätta sig ner då informationsbehovet 
uppstår.23 Jag kan även tänka mig att det skulle vara av nytta om bibliotekarien är 
närvarande när diskussionen uppstår för att kunna hitta alternativa sökfrågor och 
sökingångar. 

Sladek et al. föreslår närvaro av en medicinsk informatör på akutmedicin-
avdelningar i Australien där informatören skulle kunna närvara vid ronder och 
möten för att återkomma med information inom 24 timmar.24 

Rader beskriver hur samarbetet mellan medicinska bibliotekarier och personal 
gjort arbetet med EBM mer effektivt. Genom ett kunskapsutbyte mellan de olika 
professionerna förbättrades dialogen och underlättades arbetet med EBM genom 
diskussioner om kliniska problem. När den medicinska bibliotekarien samarbetar 
med personalen kan förståelsen för informationsbehovet öka .25 I USA fanns 2002 
närmare 6 500 akutsjukhus, av dessa var det ett par hundra sjukhus där en klinisk 
medicinsk bibliotekarie ingick i vårdteamet.26 

I magisteruppsatsen Bibliotekarier och sjuksköterskor i samarbete med 
patientinformation: en intervjuundersökning vid sjukhusbiblioteket på Mölndals 
sjukhus (1996) undersökte Jacobson om det fanns risk för konflikter mellan sjuk-
sköterskor och sjukhusbibliotekarier vid ett patientinformationscenter på 
Mölndals sjukhus. Studie visade, trots att endast en sjuksköterska och två 
bibliotekarier intervjuades, att samarbetet mellan de två yrkesgrupperna fungerade 
bra och att de kompletterade varandra.27 Informationscentret där både 
sjuksköterskor och sjukhusbibliotekarier arbetade med patientinformation hade 
dessutom en kontaktperson på varje klinik dit personalen på informationscentret 
kunde vända sig om de hade frågor.28 

Andra professioner har lyfts fram som förebild för samarbetet med sjukvårds-
personal, bl.a. dietister och farmakologer/apotekare.29 På Akademiska Sjukhuset i 
Uppsala har projekt förekommit där apotekare medverkat på ronder på avdel-
ningar, med sin farmakologiska expertis granskat läkemedelslistor för patienter 
och kommit med råd om eventuella interaktioner mellan läkemedel och vad man 
bör tänka på vid administration. Dock är rollen bara rådgivande och det är upp till 

                                                 
23 Brookman, A. et al., 2006, ”What do clinicians want from us? An evaluation of Brighton and Sussex 
University Hospitals NHS Trust clinical librarian service and its implications for developing future working 
patterns”, s.10-21.  
24 Sladek, R.M. et al., 2004, ”The informationist in Australia: a feasibility study”, s. 94-101. 
25 Rader, T. & Gagnon, A.J., 2000, ”Expediting the transfer of evidence into practice: building clinical 
partnerships”, s. 247-250. 
26 Shearer, B.S. & Seymour, A., 2002, ”Bringing the best of medical librarianship to the patient team”, s. 25. 
27 Jacobsson, J., 1996, Bibliotekarier och sjuksköterskor i samarbete med patientinformation: en intervju-
undersökning vid sjukhusbiblioteket på Mölndals sjukhus. 
28 Jacobsson, J., 1996, s. 37. 
29 Plutchak, S.T., 2000, ”Informationists and librarians”, s. 392. 
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läkaren att eventuellt ändra i ordinationerna. I en artikel i Läkemedelsvärlden dis-
kuteras den kliniska farmacevten, d.v.s. farmacevter som arbetar ute på avdel-
ningar tillsammans med vårdpersonal. I artikeln beskrivs hur kliniska farmacevter 
arbetar på en akutsjukvårdsavdelning. De följer med under ronder och kommer 
med sin expertkunskap om läkemedel men söker även information åt vård-
personalen och kommer med tips. Läkaren i artikeln påpekar att farmacevten är ett 
komplement och inte en konkurrent.30 Även Byrds studie tar upp den kliniska 
farmacevten som en förebild för den medicinska bibliotekarien.31 

Patientinformation 
En undersökning från 2003 visar att så många som 80 procent av den vuxna be-
folkningen i USA som har tillgång till Internet söker information om sin eller an-
hörigas hälsa och sjukdom.32 Det stora intresset för medicinsk information gör att 
många söker sig till det medicinska biblioteket för att få hjälp med sin 
informationssökning. 

Det är viktigt för den medicinska bibliotekarien att inte ge råd som bör ges av 
vårdpersonal. Sådana situationer kan exempelvis uppstå när en patient ber om 
behandlingsrekommendationer för sin sjukdom. Då patienter ibland ser biblio-
tekarien som en del av vårdteamet är det angeläget att påpeka detta för patienten.33  

Kings och Hornbys studie om medicinska bibliotekariers attityder gentemot 
patientinformation visade att 79 procent av de tillfrågade bibliotekarierna ansåg 
att man inte hade utbildning för att svara på patienters frågor och 52 procent ansåg 
att bibliotekarien inte hade tid att svara på patienters frågor. Dock svarade 97 
procent att de ansåg att de kunde rekommendera informationskällor av hög kvalité till 
patienter.34 

En studie av Truccolo et al, där cancerpatienters tillfredställelse av patient-
information i sjukhusbiblioteket undersöktes, visade att 91 procent var nöjda med 
patientinformationen och 95 procent skulle rekommendera den till andra.35 

                                                 
30 Hed, F, 2004, ”Farmacevten osynlig I vården”, 
http://www.lakemedelsvarlden.se/zino.aspx?articleID=3143 [2008-01-07]. 
31 Byrd, G.D., 2002,”Can the profession of pharmacy serve as a model for health informationist 
professionals?”, s. 68. 
32 Shipman, J.P.,2004, s. 11. 
33 Rothstein, J.A., 1993, s. 254. 
34 King, C. & Hornby, S., 2003, ”Access for all? A survey of health librarians in the northwest of England on 
provision of information to patients”, s. 205-214. 
35 Truccolo, I et al., 2006,”A pilot project of a cancer patient library in Italy: results of a customer- 
satisfaction survey and its products”, s. 266. 
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Databaser för patientinformation 
Med den ökade mängden information har det uppstått ett ökat behov av att 
sammanställa den evidensbaserade medicinska informationen. Arbetet med den 
evidensbaserade medicinska informationen (EBM) har medfört att den medicinska 
bibliotekarien fått ännu ett arbetsområde.36 Idén att använda det vetenskapligt be-
visade i praktiken har lett till att bibliotekarien fått en uppgift att värdera rele-
vansen och aktualiteten i informationen samt vägleda vid informationssökning. 
Cochrane database of systematic reviews är en evidensbaserad medicinsk databas 
som riktar sig både till medicinskt utbildade och allmänheten. Databasen finns 
fritt tillgänglig genom SBU (statens beredning för medicinsk utvärdering) och är 
ett viktigt arbetsredskap för sjukhusbibliotekarien.37 Bakom innehållet i databasen 
står ett internationellt nätverk av läkare, forskare, patienter och andra intresserade 
vars uppgift är att finna relevant vetenskaplig medicinsk information.38 

Pion är en databas för patientinformation där sjukhusbibliotek från tio lands-
ting i Sverige samlar in och tillgängliggör information riktad till patienter, an-
höriga och allmänhet. Pion finns fritt tillgänglig sedan 1997. Databasen innehåller 
länkar till webbsidor samt hänvisning till böcker, broschyrer, filmer och böcker.39 

Databasen SMIL (Skandinavisk Medicinsk Information för Lekmän) är ett 
nordiskt samarbete mellan sjukhusbibliotekarier och sjuksköterskor. Biblio-
tekarierna och sjuksköterskorna kvalitetsgranskar webbsidor och lägger in i data-
basen. SMIL innehåller även länkar till patientorganisationer.40 

Klinisk medicinsk bibliotekarie 
Begreppet clinical librarian, i fortsättningen översatt som klinisk medicinsk 
bibliotekarie, uppstod i USA på University of Missouri-Kansas City School of 
medicine under 1970-talet då bibliotekarier började arbeta på sjukhus och blev en 
del av vårdteamet.41 I England har det funnits klinisk medicinska bibliotekarier 
ute på kliniker sedan slutet av 1990-talet.42 Den klinisk medicinska bibliotekarien 
uppstod som svar på den klyfta som fanns mellan vad medicin som vetenskap 
visste och vilken behandling som patienter faktiskt fick. Den klinisk medicinska 
bibliotekariens uppgift var att snabbt förse läkare och vårdpersonal med 
                                                 
36 Lipscomb, C.E., 2002, ”Clinical librarianship” s. 393. 
37 Sjukhusbiblioteket vid Västerås lasaretts webbsida >sökterm: sjukhusbibliotek >EBM >mera information 
om EBM [2007-12-07]. 
38 Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) webbsida [2007-12-07]. 
39 PIONs webbsida [2008-01-15]. 
40 SMILs webbsida >om portalen [2008-02-22]. 
41 Brown, H-A.,2004, ”Clinical medical librarian to clinical informationist”, s. 45. 
42 Sargeant, S.J.E. & Harrison, J., 2004, ”Clinical librarianship in the UK: temporary trend or permanent 
profession? Part I: a review of the role of theclinical librarian”, s. 174. 
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information och påverka deras informationssökning samt att befästa sin roll som en 
del av vårdteamet.43 

I länder där den klinisk medicinska bibliotekarien är en del av vårdteamet och 
är fysiskt närvarande ute på avdelningar under ronder, morgonrapporter och vård-
konferenser består arbetsuppgifterna av att ta upp önskemål från personal och stu-
denter om information, litteratur samt artiklar. Men den största uppgiften enligt 
Brown är att identifiera ett informationsbehov genom att ställa frågor till personal 
och studenter. Inom 24 timmar återkommer den klinisk medicinska bibliotekarien 
med informationen till personen som efterfrågat den. En annan arbetsuppgift kan 
vara att göra en kort power-point presentation av relevant och aktuell litteratur 
inom ett av kliniken utvalt ämne för personalen. Studier har även visat att 
informationen från den klinisk medicinska bibliotekarien stationerad på kliniken 
har inverkan på patientsäkerheten. I Rochester-studien (1992) skattade 448 läkare 
hur informationen påverkat deras beslut i patientfrågor. Informationen ledde till 
att 12 procent av läkarna hade kunnat undvika inskrivningar av patienter på vård-
avdelningar och 21 procent hade kunnat undvika operationer.44 Även Banks et al. 
studie visar att med en medicinsk bibliotekarie som närvarar vid ronder och 
morgonrapporter minskar antalet dagar som patienten är inlagd och antalet in-
skrivningar.45 

Med tanke på detta skulle det vara ekonomiskt försvarbart att anställa klinisk 
medicinska bibliotekarier på avdelningar trots att de kostar pengar. Behandlingar 
med exempelvis antibiotika som kostar pengar, ökar risken för resistensutveckling 
och som även kan utsätta patienter för risk skulle kunna undvikas om infor-
mationen om försiktighet vid förskrivning av antibiotika i vissa fall blev mer spridd. 

Medicinsk informatör 
Runt millennieskiftet introducerades det engelsk-amerikanska konceptet informa-
tionist.46 Medicinsk informatör defineras enligt Florance som någon som är ut-
bildad i medicin, informationsteknologi och informationsvetenskap. I och med 
detta kan den medicinska informatören bekvämt röra sig mellan de olika discipli-
nerna.47 

                                                 
43 Lipscomb, CE., 2000, ”Clinical librarianship”, s. 393-395. 
44 Brown, H-A, 2004, s. 45-49. 
45 Banks, D.E. et al., 2007, ”Decreased hospital length of stay associated with presentation 
of cases at morning report with librarian support”, s. 381-387. 
46 Brown, H-A, 2004, s. 45. 
47 Florance, V., Philadelphia Regional Chapter of the Medical Library Association 2000, ”The medical 
informationist and other roles for the librarian in the 21st Century”, 
http://www.mlaphil.org/informationist.html [2008-02-19]. 
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Bibliotekariekompetens utgör grunden för en medicinsk informatör men för-
utom detta är den medicinska informatören en informationsspecialist som är sta-
tionerad i en klinisk miljö och har kunskaper inom det medicinska ämnesområdet. 
Den klinik där den medicinska informatören är stationerad betalar även informa-
törens lön. En annan grund för en medicinsk informatör kan vara medicinsk ut-
bildning. Det kan handla om t.ex. en sjuksköterska eller läkare som lär sig 
informationssökning och informationshantering.48 Plutchak argumenterar för att 
den medicinska informatören istället bör vara stationerad och få sin lön från det 
medicinska biblioteket, där informatören även bör få sin utbildning.49 Hersch före-
slår två vägar till yrket som medicinsk informatör. Antingen en bakgrund bestå-
ende av en examen i biblioteks- & informationsvetenskap kombinerad med 
klinisk bakgrund och/eller erfarenhet, eller en utbildning i medicinsk informatik. 
Den senare möjligheten innebär att informatören inte behöver vara en 
bibliotekarie. Utbildningen i medicinsk informatik består av kurser om förvärv, 
förvaring och informationsåtervinning inom hälso- och sjukvård och ibland även 
informationsteknik. Vidare behandlas EBM, elektroniska patientjournaler och 
stöd vid kliniska beslut. Utbildningen som finns i USA finansieras i stor 
utsträckning av NLM (National Library of Medicine).50 

                                                 
48 Brown, H-A, 2004, s. 45. 
49 Plutchak, S.T.,2000, ”Informationists and librarians”, s. 391-392. 
50 Hersh, W., 2002, ” Medical informatics education: an alternative pathway for training  
informationists”, s. 76-79. 
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Teori 

Denna undersöknings teoretiska utgångspunkt är Andrew Abbotts teori om 
”Division of expert labor”. Syftet med Abbotts teori är att undersöka hur sam-
hällen strukturerar sin expertis. Det är en teori som är relevant för denna studie 
genom att den behandlar ämnen som hur yrken utvecklas, vad som driver dem till 
utveckling och vad som händer då två professioner gör anspråk på samma arbets-
område.  

Abbott använder i sin teori begreppet profession i en mycket vid bemärkelse. 
Professioner ses som exklusiva yrkesgrupper som utövar abstrakta kunskaper 
inom vissa områden.51 

När yrken kan kallas professioner intresserar inte Abbott och han motiverar 
detta med att man bara behöver en definition som är stark nog att stödja ens 
teorier.52 Utifrån detta har även jag valt att inte fördjupa mig i diskussionen huru-
vida bibliotekarieyrket är en profession eller en semiprofession då jag tycker att 
det inte är av betydelse för min undersökning. 

Abbott återkommer i sin teori till den abstrakta kunskapen. Professioner 
styrker sin existens genom att dels framhäva sin praktiska yrkesteknik, dels 
genom att använda sig av abstrakt kunskap. De abstrakta kunskaperna är viktiga 
då de praktiska teknikerna går att delegera men inte den abstrakta kunskapen. 
Graden av abstraktion är viktig också eftersom för mycket abstraktion gör 
professionen svårdefinierad och svår att styrka behörigheten för. För lite 
abstraktion gör professionen mottaglig för yttre påverkan och konkurrens.53 

Teorin om division of expert labor bygger på att en profession har en eller 
flera behörighetsområden. Ett behörighetsområde för bibliotekarier kan exempel-
vis vara informationssökning eller katalogisering. En profession uppstår då ett 
behörighetsområde blir vakant. Professioner kan även överta ett nytt behörighets-
område men det kan vara svårt för en profession att ha för många behörighetsom-
råden och då kan professioner ibland tappa eller behöva släppa en gammal be-
hörighet istället.54 Inom bibliotekarieyrket kan man tänka sig att nya 
arbetsuppgifter som undervisning i databassökning har fått ersätta in- om- och 
                                                 
51 Abbott, A., 1988, s. 8. 
52 Abbott, A., 1988, s. 318. 
53 Abbott, A., 1988, s. 8. 
54 Abbott, A., 1988, s. 3. 
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utlån av böcker som låntagarna numera på många ställen sköter själva med ut-
låningsautomater. 

En annan viktig del av teorin behandlar den interprofessionella konkurrensen. 
I och med att en profession försöker kontrollera kunskapen inom ett område så 
försöker den också skydda sig ifrån attacker utifrån från andra professioner.55 

Beckman beskriver i antologin Kampen om yrkesutövning, status och kunskap 
hur professioner som fyller samma eller liknande funktioner, exempelvis gör an-
språk på samma expertis, riskerar att hamna i konflikt med varandra.56 

Abbott delar in arbete i tre delar: diagnos, behandling och inferens 
(slutsats/slutledning). Diagnos innebär att man identifierar ett problem. Behand-
ling är den lösning professionen har på problemet. Inferens innebär att man 
kritiskt resonerar kring problemet och behandlingen.57 Liksom för abstraktionen 
är det inte heller här bra om behandlingen är alldeles för självklar och tydlig. Om 
behandlingen är alltför självklar uppstår krav på att arbetsuppgiften ska delegeras 
till en av professionens undergrupper om sådan finns.58 Tar man patient-
information som ett exempel kan diagnosen exempelvis vara patientens behov av 
information om sin sjukdom och hälsa. Behandlingen blir i detta fall information 
på sjukhusbiblioteket speciellt riktad till patienter och sedan är inferensen den 
reflektion som sker inom professionen kring problemet och behandlingen som 
man tillämpar. 

Är problemet för enkelt att behandla kan det leda till att professionen ses som 
mindre avancerad och tappar kunskapskontrollen. Det kan därför vara bättre att 
specificera behandlingen för att behålla kontrollen. Ibland kan det vara svårt att 
mäta resultatet av en behandling och detta kan leda till att andra professioner för-
söker överta behörigheten.59 

Inferensen är en nödvändighet för att legitimera professionen. För mycket 
leder dock till att professionen blir omöjlig att legitimera, för lite innebär att pro-
fessionen är för enkel och inte är värd att professionalisera.60 

Då en profession gör intrång på en annan professions behörighet kan det upp-
stå rivalitet mellan professionerna. Abbott ger fyra förslag till hur rivaliteten 
kan lösas. 

Ena professionen blir undergrupperad till den andra. Exempelvis läkare - sjuk-
sköterska. 

                                                 
55 Abbott, A., 1988, s. 2. 
56 Beckman, S., 1998,”Professionerna och kampen om auktoritet”, s.61. 
57 Leino, T. & Lundmark, E., 2006, ”Arbetet handlar faktiskt om mer än att bara stämpla ut böcker och vara 
trevlig.”Arbetsuppgifter på svenska folkbibliotek 1990-2000 ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv, s. 21. 
58 Abbott, A., 1988, s. 45-46. 
59 Abbott, A., 1988, s. 46. 
60 Abbott, A., 1988, s. 52. 
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– Professionerna kan dela behörigheten i två områden eller ibland dela samma 
område utan att dela upp behörigheten. Abbott tar upp behörigheten hus-
byggnad och yrkena arkitekt och ingenjör som exempel. För hundra år sedan 
var arkitekterna även ingenjörer, men numera har yrkena delat upp behörig-
heten i två välfungerande delar. 

– En profession kan få en rådgivande roll över vissa delar av behörigheten. 
Farmacevter som ger råd om läkemedel till läkare under ronder kan vara ett 
exempel på detta.  

– Arbetet kan delas upp utifrån klienterna (ej utifrån innehållet i arbetet). Utifrån 
denna lösning skulle den medicinska bibliotekarien och vårdpersonal kunna 
samarbeta så att de patienter som vill veta mer om sin sjukdom än den infor-
mation som vårdpersonalen har tid att erbjuda hänvisas till 
sjukhusbibliotekets patientinformation. 

Abbott anser att den sistnämnda är den lösning som oftast är mest fruktsam.61 
Jacobsson konstaterar i sin studie att samarbetet mellan sjukhusbibliotekarier och 
sjuksköterskor vid behörighetsområdet patientinformation verkar fungera bäst om 
de olika yrkesgrupperna delar upp behörigheten i två väl avgränsande delar med 
tyngdpunkten på det som professionen inriktar sig på. Detta menar Jacobsson 
skulle kunna undvika konflikter professionerna emellan.62 

En annan vanlig strategi är reduktion som innebär att en profession som vill 
anta en ny behörighet anpassar diagnosen till sin egen profession och 
behandling.63 Patientinformation om hälsa och sjukdomar kan ses på detta sätt. 
Vårdpersonal har fokus på sjukdomen och rådgivning till patienten, medan 
bibliotekarien fokuserar på informationsbehovet hos patienten och på att 
tillgängliggöra relevant och aktuell medicinsk information. 

Professioner som delar en behörighet i två delar stärker ofta sin profession 
medan professioner som delar på en behörighet försvagas av samarbetet.64 

Inom alla yrken ställs diagnoser och för att avgöra hur problemet ska lösas 
behövs relevant information. För informationsspecialister är detta ett viktigt 
argument för att hävda sin behörighet. Abbott ser därför informations-
professionella som ett hot mot alla professioner då de är specialiserade på 
diagnoser.65 

Abbott menar även att skapandet av undergrupper är fördelaktigt för pro-
fessionens behörighet.66 
                                                 
61 Abbott, A., 1988, s. 69. 
62 Jacobsson, J., 1996, s. 5. 
63 Abbott, A., 1988, s. 98. 
64 Abbott, A., 1988, s. 108. 
65 Abbott, A., 1988, s. 224. 
66 Abbott, A., 1988, s. 72. 
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Syfte och frågeställningar 
Med bakgrund av den tidigare forskningen som presenterats och med utgångs-
punkt i Abbotts teori har syftet och frågeställningar med uppsatsen formulerats. 

Syftet med studien är att undersöka vilket behov av professionsutveckling det 
finns för sjukhusbibliotekarier i Sverige och hur denna utveckling kan komma att 
se ut. Studien avser även att undersöka hur ett utökat samarbete med vårdpersonal 
inom de gemensamma behörighetsområdena patientinformation och medicinsk 
informationssökning skulle kunna se ut.  

Medicinsk informationssökning är en viktig del av vårdpersonalens yrke. 
Arbetet ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet och för att detta ska vara 
möjligt krävs att vårdpersonalen tar del av de senaste forskningsrönen. Svensk 
sjuksköterskeförening beskriver i sin etiska kod sjuksköterskans ansvar att bi-
behålla och utveckla sina medicinska kunskaper: 

Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och för att genom 
livslångt lärande behålla sin yrkeskompetens. 

 
Sjuksköterskan är aktiv när det gäller att utveckla omvårdnad som vilar på evidensbaserad 

kunskapsgrund.67 

Medicinsk informationssökning kan därmed tillsammans med patientinformation 
sägas vara gemensamma behörighetsområden för vårdpersonal och sjukhus-
bibliotekarier. 

Syftet kan brytas ned i följande fem frågeställningar, där de två första är nöd-
vändiga för att kunna besvara de tre efterföljande.  

Frågeställningar: 

Hur samarbetar sjukhusbibliotekarier med vårdpersonal vid patientinformation 
och hur kan detta samarbete utvecklas? 

Hur samarbetar sjukhusbibliotekarier med vårdpersonal vid medicinsk 
informationssökning och hur kan detta samarbete utvecklas? 

Vilka begränsningar finns i samarbetet med vårdpersonal inom de gemensamma 
behörighetsområdena medicinsk informationssökning och patientinformation? 

På vilket sätt kan sjukhusbibliotekarierna avgränsa sitt samarbete med sjukvårds-
personalen för att kunna stärka sina behörighetsområden? Hur kan arbets-
fördelningen inom de två behörighetsområdena ske utifrån Abbotts teori 
mellan sjukhusbibliotekarier och vårdpersonal? 

                                                 
67 Svensk sjuksköterskeförenings webbsida >publikationer >etik >ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, s.5 
[2008-04-09]. 
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Vilket utvecklingsbehov finns det av de medicinska kunskaperna i sjukhusbiblio-
tekariens yrke? Är professionen hotad utan kompetensutveckling? 

Jag har i detta avsnitt klargjort syfte och frågeställningar med uppsatsen med ut-
gångspunkt i Abbotts teori och tidigare forskning. I kommande avsnitt beskrivs 
undersökningens metod och hur arbetet med källmaterialet skett.  

 19



Källmaterial och metod 

Undersökningen har genomförts med en kvalitativ forskningsansats. Genom att 
genomföra intervjuer med sjukhusbibliotekarier ville jag undersöka hur biblio-
tekarierna uppfattar samarbetet med vårdpersonalen och hur de såg på en ut-
veckling av samarbetet. Jag ville även undersöka hur sjukhusbibliotekarierna ser 
på vikten av medicinsk utbildning och om de har erbjudits utbildning inom det 
medicinska området. 

Enligt Trost är kvalitativa undersökningar lämpliga om man vill studera och 
försöka få förståelse för människors sätt att resonera samt om man önskar hitta 
mönster i människors handlande.68 Datainsamlingen till denna kvalitativa under-
sökning har skett med hjälp av kvalitativa intervjuer eftersom syftet med inter-
vjuer enligt Trost är att förstå hur den intervjuade känner och tänker samt vilka 
erfarenheter informanten har69 vilket är centralt för denna undersökning. 

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer eftersom de ger mer frihet 
till uppföljningsfrågor än strukturerade intervjuer, men samtidigt ger mer styrning 
än ostrukturerade intervjuer. Vid kvalitativa intervjuer utformas en intervjuguide 
med intresseområden som intervjun syftar till att behandla. Intervjun har därmed 
inga på förhand konstruerade frågeformulär, utan meningen är att det är infor-
manten som bestämmer ordningen på frågorna och frågorna blir individuella, 
dock inom samma intresseområde.70 Min intervjuguide består av två delområden 
utöver bakgrundsfrågor. De inledande frågorna behandlar bakgrundsfaktorer för 
informanten och verksamheten. Det första delområdet behandlar 
sjukhusbibliotekariens samarbete med vårdpersonal vid patientinformation och 
medicinsk informationssökning. Det andra området berör frågor som handlar om 
sjukhusbibliotekariens utbildning och behov av professionsutveckling (se bilaga 1).  

Intervjuerna utfördes i avskilda lokaler på sjukhusbiblioteken där informan-
terna kunde känna sig trygga och ostörda. Informanterna fick bestämma var i 
sjukhusbiblioteket intervjun skulle genomföras. Diktafon användes för att spela in 
intervjuerna som tog mellan 30-90 minuter. 

                                                 
68 Trost, J.,2005, Kvalitativa intervjuer, s. 14. 
69 Trost, J., 2005, s. 23. 
70 Trost, J., 2005, s. 50-51. 
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Nackdelen med att använda sig av bandspelare eller diktafon är att inte alla 
informanter känner sig bekväma med att bli inspelade. Enligt Trost ska man 
undvika att använda bandspelare där det snurrande bandet är synligt. Detta kan 
öka medvetenheten om att inspelning pågår och leda till att personer som blir 
inspelade känner sig obekväma. Fördelen med bandspelare är att man kan 
återvända till intervjun gång på gång och lyssna till tonfall och det som sades 
ordagrant.71 Ingen av informanterna i undersökningen motsade sig att bli 
inspelade och de verkade heller inte vara hämmande av diktafonen. 

                                                

I studien har jag intervjuat fyra sjukhusbibliotekarier vid olika sjukhus-
bibliotek. Informanterna i undersökningen är således sjukhusbibliotekarier och ej 
vårdpersonal. Jag har valt sjukhusbibliotek av olika storlek på grund av att arbetet 
kan skilja sig beroende på vilken medicinsk verksamhet sjukhuset bedriver och 
om sjukhuset är ett större sjukhus där det bedrivs forskning. Det är även intressant 
att undersöka om sjukhusets storlek påverkar samarbetet med vårdpersonalen och 
patienterna. Urvalet av sjukhusbiblioteken och antalet respondenter har delvis 
påverkats av den begränsade tid som uppsatsarbetet medger. Ett större antal sjuk-
husbibliotek eventuellt kombinerat med en enkät till samtliga sjukhusbiblio-
tekarier skulle troligtvis ge ett bättre resultat, men kräver en större studie.  

De inspelade intervjuerna har transkriberats och normaliseras till skriftspråk. 
Att återge en intervju och citera informanten i talspråk är enligt Trost oetiskt och 
kan göra att informanten känner sig kränkt.72 I transkriptionen har namn och 
platser uteslutits för att kunna garantera anonymiteten hos informanterna. Infor-
manternas namn har i uppsatsen ersatts med ”informant 1”, ”informant 2”, osv. På 
grund av att majoriteten av sjukhusbibliotekarier är kvinnor har även alla infor-
manter fått samma kön, kvinna, för att kunna garantera anonymitet. Numret på 
informanterna överensstämmer med numret på det sjukhusbibliotek eller den in-
formationscentral där de arbetar. 

När intervjuerna lästes igenom efter transkriberingen delades svaren in i 
större kategorier som kändes relevanta för uppsatsämnet. Kategorierna utgör 
rubrikerna som undersökningen redovisas i.  

I samband med att intervjuerna genomfördes gjordes även ett besök på plats 
där jag av informanterna fick en visning av biblioteket. I samtliga besök, utom vid 
sjukhusbibliotek 1, genomfördes visningen av biblioteket före intervjun. Efter 
intervjun fick informanterna en trisslott och en chokladask som tack för att de 
tagit sig tid för intervjun. Informanterna fick dock inte veta i förväg att gåva 
skulle utgå som tack för besväret, detta för att inte påverka resultatet. 

 
71 Trost, J. ,2005, s. 53-54. 
72 Trost, J., 2005, s. 134. 
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Beskrivning av sjukhusbiblioteken  
Nedan följer en beskrivning av sjukhusbiblioteken och informationscentralen, där 
en informant intervjuats från varje plats. Informanten som arbetar på 
sjukhusbibliotek 1 arbetar även på informationscentralen vilket gjorde att enbart 
en intervju genomfördes för båda dessa ställen. Sjukhusbiblioteken och 
informationscentralen är inte namngivna för att det ska vara möjligt att garantera 
respondenternas anonymitet. Tre av sjukhusbiblioteken som besökts räknas som 
kombinerade bibliotek medan sjukhusbibliotek 1 räknas som ett allmänt bibliotek. 
Informationscentralen arbetar uteslutande med patientinformation. 

Sjukhusbibliotek 1 och Informationscentralen 
Sjukhusbibliotek 1 och informationscentralen är beläget på ett större universitets-
sjukhus. Förutom sjukhusbiblioteket och informationscentralen finns även ett 
medicinskt bibliotek. I informationscentralen arbetar sjuksköterskor och biblio-
tekarier. Bibliotekarierna som arbetar på sjukhusbiblioteket arbetar även på 
informationscentralen. Sjukhusbiblioteket har patienter, anhöriga och personal 
som målgrupp. Det medicinska biblioteket har personal, studenter och forskare 
som målgrupp och informationscentralen riktar sig till patienter, anhöriga och 
allmänheten. Sjukhusbibliotekets bestånd utgörs av patientinformation, skön-
litteratur, dagstidningar och viss facklitteratur. Beståndet på det medicinska 
biblioteket utgörs till största delen av medicinsk facklitteratur medicinska 
tidskrifter samt medicinska databaser. Informationscentralen tillhandahåller patient-
information. 

Sjukhusbibliotek 2 
Sjukhusbiblioteket är det enda biblioteket på sjukhuset och det är ett kombinerat 
allmänt och medicinskt bibliotek. Sjukhuset är ett länssjukhus vilket betyder att 
det är ett större sjukhus med flera specialiteter.73 Biblioteket riktar sig till 
personal, studenter, patienter och anhöriga. Beståndet utgörs både av 
skönlitteratur och facklitteratur. Biblioteket har fått nya mindre lokaler och 
personalen har minskat kraftigt den senaste tiden. I bibliotekets tidigare lokaler 
var patientinformation en avgränsad avdelning, men är numera spridd i 
biblioteket. 

                                                 
73 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökterm: ”länssjukhus” [2008-03-29]. 
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Sjukhusbibliotek 3 
Det tredje och minsta sjukhusbiblioteket är beläget i ett mindre sjukhus. Biblio-
teket är ett kombinerat bibliotek för personal, studerande, patienter och anhöriga. I 
bibliotekets bestånd finns skönlitteratur, tidskrifter och patientinformation. 

Sjukhusbibliotek 4 
Undersökningens fjärde sjukhusbibliotek ligger liksom sjukhusbibliotek 2 i ett 
länssjukhus. Det är det enda biblioteket på sjukhuset och har forskare, personal, 
patienter och anhöriga som målgrupp. Beståndet utgörs av medicinsk fack-
litteratur, skönlitteratur samt en speciell sektion med patientinformation.  
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Undersökning och analys 

I detta avsnitt kommer undersökningen att redovisas. Resultaten av under-
sökningen diskuteras löpande i texten. En fördjupad diskussion och ett för-
tydligande av resultatet utifrån frågeställningarna finns i nästkommande avsnitt. 

Först kommer en kortare redogörelse för informanterna, sedan följer de svars-
kategorier som formulerats under intervjuernas gång. 

Informanter 
Samtliga informanter är bibliotekarier som arbetar på sjukhusbibliotek. En av 
informanterna arbetar dessutom på en informationscentral. Gemensamt för arbets-
platserna är att de tillhandahåller patientinformation. Alla informanter arbetar med 
medicinsk informationssökning utom informant 1. Hon är dock intressant för upp-
satsen p.g.a. sitt nära samarbete med sjuksköterskor på informationscentralen.  

Sjukhusbibliotekarie 1.  
Bibliotekarieyrket började för informant 1 för lite mer än 20 år sedan på ett sjuk-
husbibliotek. Senare har hon arbetat på ett mindre specialbibliotek inom annat 
ämne än medicin samt några år med webbfrågor. Informant 1 längtade dock till-
baka till biblioteksarbetet och sedan två år tillbaka tjänstgör hon som bibliotekarie 
på sjukhusbibliotek 1 och på patientinformationscentralen. Informanten har inte 
någon vidareutbildning efter bibliotekarieutbildningen.74 

Sjukhusbibliotekarie 2.  
Informant 2 har vetat att hon velat bli bibliotekarie sedan hon var sex år gammal. 
Informanten har arbetat som bibliotekarie i ungefär 25 år. Innan hon började 
arbeta på sjukhusbiblioteket arbetade hon närmare 20 år på folkbibliotek. Sedan 
2002 har hon varit anställd på sjukhusbibliotek 2. Utöver sin utbildning till biblio-
tekarie har hon läst kurser i bl.a. barn- och ungdomslitteratur, kommunal 
ekonomi, planering, administration. Hon har även fått en del interna kurser inom 

                                                 
74 Informant 1 [2008-02-11], s. 1. 
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tjänsten, bl.a. en på KI (Karolinska institutet) som behandlade medicinska 
sökningar.75 

Sjukhusbibliotekarie 3 
Informant 3 har arbetat på sjukhusbibliotek sedan mer än 30 år tillbaka. Hennes 
första arbete var på biblioteket på ett mentalsjukhus. Under en period var hon chef 
för både det somatiska sjukhusbiblioteket samt det som var kvar av biblioteket 
inom psykiatrin. Informanten har även prövat på att arbeta på ett folkbibliotek 
samt med högskolebiblioteksverksamhet med medicinsk inriktning. Genom sitt 
arbete har hon fått gå kurser i bl.a. i den medicinska referensdatabasen Medline. 
Sedan lite mer än fem år tillbaka arbetar hon på sjukhusbibliotek 3.76 

Sjukhusbibliotekarie 4 
Bibliotekarie 4 är relativt nyutbildad bibliotekarie. Efter sin examen för två år 
sedan har hon arbetat på sjukhusbibliotek 4. Utöver sin bibliotekarieexamen har 
hon bl.a. läst litteraturvetenskap, mediekommunikation, historia och 
förlagskunskap.77 

Samarbetet med vårdpersonal 
Intervjuns första del berör frågor som behandlar samarbetet med vårdpersonal vid 
behörighetsområdena patientinformation och medicinsk informationssökning. 
Avsnittet redovisar även informanternas syn på ett utökat samarbete och de be-
gräsningar som informanterna upplever finns i samarbetet med vårdpersonal. 

Samarbete med vårdpersonal vid patientinformation 
För sjukhusbibliotekarie 1 bedrivs samarbetet med vårdpersonalen på infor-
mationscentralen där hon samarbetar med de sjuksköterskor som arbetar där. 
Bibliotekarien samarbetar även med personal på vårdavdelningarna i sin tjänst på 
sjukhusbiblioteket. Patientinformation finns både på informationscentralen och på 
sjukhusbiblioteket. På sjukhusbiblioteket är patientinformationen insprängd i 
övrig litteratur. I informationen från sjukhusbiblioteket framgår att sjukhusbiblio-
teket samarbetar med informationscentralen beträffande patientinformation. 
Bibliotekarien berättade att i början när informationscentralen skapades så var 
samarbetet aningen komplicerat. Informanten uppgav att verksamheten länge 
kändes som om den bestod av de sjuksköterskor som arbetade där. Biblio-

                                                 
75 Informant 2 [2008-02-05], s. 1. 
76 Informant 3 [2008-02-12], s. 1. 
77 Informant 4 [2008-02-15], s. 1. 
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tekariernas del i verksamheten var främst att vara lunchavbytare. Informations-
centralen har dock fått ett nytt avtal där det står att bibliotekarierna ska få en mer 
aktiv roll med att t.ex. ordna materialet. Tidigare har 
patientinformationsmaterialet varit ordnat utifrån sjuksköterskornas och 
sjukhusets syn istället för användarnas. Bibliotekarien berättar om arbetssättet 
som råder på informationscentralen där föresatsen är att besökare ska få hjälp med 
att få svar på sina frågor och att det inte har varit självklart att de som kommer ska 
kunna ta reda på informationen själva. Informanten ser arbetet med det nya 
synsättet utifrån användarperspektivet som en spännande process. 
Sjuksköterskorna på informationscentralen arbetar inte på vårdavdelningar utan 
har sin tjänst enbart i informationscentralen. Sjuksköterskorna anordnar bl.a. 
föreläsningar om olika medicinska ämnen. Samarbetet med sjuksköterskorna har 
även inbegripit dessa föreläsningstillfällen. Bibliotekarierna har skyltat med bilder 
på aktuella böcker inom ämnet samtidigt som de spritt informationen om 
sjukhusbiblioteket. Informanten berättar att bibliotekarierna försöker göra 
verksamheten på informationscentralen till sin men att det inte alltid är helt 
okomplicerat.78 

Informant 1 beskriver här den konkurrens och rivalitet som Abbott79 och 
Beckman80 uppger kan uppstå mellan två professioner som gör anspråk på samma 
behörighetsområde. Som tidigare beskrivits ger Abbott fyra förslag på hur denna 
konkurrens kan lösas. Det tidigare arbetssättet med bibliotekarierna som lunch-
avbytare kan liknas med det första förslaget på arbetsfördelning. Bibliotekarierna 
blir undergrupperade till sjuksköterskorna. Denna lösning var bibliotekarierna inte 
nöjda med utan arbetet förändrades i riktning mot Abbotts andra förslag, d.v.s. 
professionerna delar upp behörigheten i två områden eller delar samma område 
utan att dela upp behörigheten. Bibliotekariernas arbete med patientinformation 
fokuseras nu på användarperspektivet och att ordna materialet, medan sjuk-
sköterskorna fokuserar på delen som de har sin kompetens inom medicin. 

Sjukhusbibliotek 1 samarbetar med vårdpersonal på avdelningar när biblio-
tekarierna går med bokvagnen. Informanten uppger att bibliotekarierna i högsta 
grad är beroende av vårdpersonalen på avdelningarna. Personalen kan tipsa om 
det är någon patient som mår dåligt. Om en patient inte har med sig något att läsa 
kan de tipsa patienten att gå ner till biblioteket och låna en bok eller CD-spelare. I 
de fall patienten inte är på rummet just då bokvagnen kommer kan vårdpersonalen 
tipsa om det är en patient som vill låna något. Vårdpersonalen kommer även till 
biblioteket och hämtar saker till patienterna. Bibliotekarien är glad att biblioteket 

                                                 
78 Informant 1 [2008-02-11], s., 3-5. 
79 Abbott, A., 1988, s. 69. 
80 Beckman, S., 1998, s.61. 
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även riktar sig till personal för att som nöjda användare kan de tipsa patienterna 
om biblioteket.81 

På sjukhusbibliotek 2 arbetade tidigare en bibliotekarie som gick med bok-
vagn till avdelningarna men denna service är nu borttagen. Informant 2 tycker att 
bibliotekspersonalen hade mycket mer kontakt med personalen när de var på av-
delningarna och kunde få veta om det var någon som behövde extra hjälp. Biblio-
tekarierna träffade även anhöriga på ett annat sätt än de gör sedan de slutat gå med 
bokvagnen. Samarbetet med vårdpersonalen vid patientinformation på sjukhus-
biblioteket vid tidpunkten för intervjun bestod mest av att vårdpersonalen tipsade 
patienter att biblioteket finns.82 

Relaterat till Abbotts teori om arbetsfördelning kan man dra paralleller till 
förslaget om behörighetsområdet delas upp utifrån klienterna. Vårdpersonalen 
tipsar intresserade patienter om bibliotekets resurser. 

Sjukhusbibliotekarie 3 samarbetar inte bara med vårdpersonal när det gäller 
patientinformation utan även med patientföreningar. Bibliotekarien tar som ex-
empel upp en dag som biblioteket planerar i samarbete med en patientförening där 
även apoteket och sjuksköterskor har tillfrågats om de vill medverka. Sjukhuset 
har ett biblioteksråd som består av representanter från olika yrkesgrupper; över-
läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, kuratorer 
och en klinisk adjunkt. Bibliotekarien har lagt fram ett önskemål i biblioteksrådet 
att patienter som kommer till patientinformationen och önskar få hjälp att finna 
patientinformation ska ha med sig en lapp från sjukvårdspersonalen (mer om detta 
i avsnitt ”Hänvisning av vårdpersonal”). Informanten arbetar även mycket mot 
vårdpersonalen. Genom att hålla den underrättad om vad biblioteket har att er-
bjuda och genom att visa vilka patientdatabaser som finns kan patienterna få en 
bättre och mer lättförståelig information med sig hem. Biblioteket har anpassat 
delar av patientinformationen utifrån den medicinska verksamhet som sjukhuset 
bedriver.83 

Bibliotekarierna på sjukhusbibliotek 4 har också ett samarbete med patient-
föreningar. Biblioteket har varit ute och talat med patientföreningar och PRO-
föreningar om bibliotekets verksamhet. Patientföreningarna lämnar även material 
till biblioteket om patientföreningarnas verksamhet. Biblioteket anpassar inte 
patientinformationen efter sjukhusets verksamhet annat än då personal har patient-
utbildningar för en speciell patientgrupp och önskar patientinformation för 
patientgruppen. Informanten påpekar dock att det inte händer ofta och då det 
händer är det ofta en kurator som har hand om patientutbildningar. Bibliotekarien 
berättar att biblioteket inte har mycket samarbete med vårdpersonal vid patient-
information. Hon tror att detta beror på att personalen har svårt för att avsätta tid 
                                                 
81 Informant 1 [2008-02-11], s., 3-5. 
82 Informant 2 [2008-02-05], s. 3-4. 
83 Informant 3 [2008-02-12], s. 2-4. 
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för patientinformationsarbetet. Bibliotekarien tycker att det bästa vore om man 
hade en patientinformationscentral med både bibliotekarier och medicinsk utbildad 
personal.84 

Informant 3 och 4 samarbetar följaktligen inte endast med vårdpersonal utan 
även med andra aktörer som exempelvis patientorganisationer och apoteks-
personal inom behörighetsområdet patientinformation. Informanterna upplevdes 
arbeta utifrån förutsättningen att samarbete med andra aktörer ger den bästa 
möjliga patientinformationen till låntagarna. 

Samarbete med vårdpersonal vid medicinsk informationssökning 
Informant 1 samarbetar som tidigare nämnts inte med vårdpersonal vid medicinsk 
informationssökning. Personalen hänvisas istället till sjukhusets medicinska 
bibliotek.  

Sjukhusbibliotekarie 2 skickar ut information till avdelningarnas verksam-
hetschefer och informerar om kurser som biblioteket håller i informationssökning. 
Intresserad personal får sedan boka in sig på kurserna. Biblioteket har även haft 
ett samarbete med KTC (Kliniskt träningscentrum)85 där biblioteket hade öppet 
hus en gång varannan vecka i deras lokaler, för personal och studenter som ville 
ha hjälp med sin informationssökning till uppsatser eller arbete. Vid det 
samarbetet hade biblioteket ibland ett tema som t.ex. vissa databaser eller 
evidensbaserad medicin. Informanten berättar att det var populärt, men det var 
mest sjuksköterskor som kom och hon tror att det var för att de hade lättast att 
komma ifrån.86 

Sjukhusbibliotek 3 arbetar mycket med undervisning av olika personal-
grupper. Bibliotekarien tar som exempel upp en termin då man arbetade mycket 
med undersköterskor från en medicinavdelning. Det blev mest på patient-
informationsnivå med databaser med bilder och anatomi vilket bidrog till att 
undersköterskorna vet vad patientinformationsarbetet handlar om och kan hänvisa 
till biblioteket när en patient vill veta mer. Informanten berättar att några av de 
äldre utan datorvana var skeptiska från början men i slutet satt de även hemifrån 
och försökte. Bibliotekarien menar att patientinformationsmaterial även används 
av personal. Böcker som finns på patientinformationsavdelningen kan också 
finnas bland hyllorna för personal. Exempelvis hade informanten ett under-
visningstillfälle i Medline och andra databaser med AT-läkare. I början av 
lektionen gick hon snabbt igenom SMIL för att sedan koncentrera sig på Medline. 
När AT-läkarna sedan fick sitta och göra egna sökningar var det en AT-läkare 
som jublade högt att det var så bra det han hittade. Bibliotekarien blev nyfiken för 
                                                 
84 Informant 4 [2008-02-15], s. 2. 
85 Kliniskt träningscentrum är ett praktiskt träningscentrum för vårdpersonal och studenter där de exempelvis 
kan öva på att ta blodprov eller sy igen sår på dockor. 
86 Informant 2 [2008-02-05], s. 4. 
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hon hade inte varit med om att någon jublade så högt av Medline. När hon tittade 
efter visade det sig att han enbart skrev ut information från SMIL. Informanten 
menar att det är bra för läkare att veta att dessa databaser finns så att de vet var de 
kan hitta bra och lättförståelig information som de kan skicka med patienten som 
ett komplement till den muntliga informationen som de ger. 

Bibliotekarien beskrev även tillfällen då de haft längre utbildningar med 
undersköterskor och sjuksköterskor, där vårdpersonalen även haft vissa ansvars-
områden och uppgifter den skulle lösa och sedan skriva om. Exempelvis var det 
en grupp undersköterskor som hade i uppgift att forska kring ”varför tvättar vi 
naveln med bensin inför operation?” Resultatet av vårdpersonalens forskning 
visade att denna metod var vetenskapligt ogrundad. En av dessa grupper fick även 
ett pris för att de hade forskat fram något nytt på avdelningen. Informanten tar 
även upp biblioteksrådet som en del av samarbetet med vårdpersonalen. Biblio-
teket samlar rådet för att diskutera hur biblioteket kan samarbeta med vård-
personalen och hur biblioteket ska ta sig in i vården. Meningen är också att föra 
fram att biblioteket ska ses som ett redskap i vården.87 

Här vill jag hänvisa till Rader som i sin studie beskriver hur samarbetet 
mellan medicinska bibliotekarier och vårdpersonal gjort arbetet med EBM mer 
effektivt. Rader menar att genom ett kunskapsutbyte mellan bibliotekarierna och 
vårdpersonalen underlättades arbetet med EBM.88 På sjukhusbibliotek 3 ledde 
detta till att vårdpersonalens forskning kom patienterna på avdelningen till godo. 

Sjukhusbibliotek 4 samarbetar med vårdpersonalen genom att bibliotekarierna 
kommer ut på avdelningarna och undervisar i medicinsk informationssökning, 
eller så kommer vårdpersonalen till biblioteket. Exempelvis har de fått en för-
frågan från forskningsavdelningen att komma till avdelningen och undervisa i ett 
referenshanteringssystem som heter Endnote. Undervisningen kan antingen vara 
för enskilda personer eller för grupper.89 

Utifrån Abbotts teori kan arbetsfördelningen vid medicinsk informations-
sökning närmast liknas vid att sjukhusbibliotekarierna får en rådgivande roll över 
vårdpersonalens informationssökning. 

Utökat samarbete 
Samtliga informanter är överens om att ett utökat samarbete med vårdpersonal är 
önskvärt. Informant 1 berättar att bibliotekarierna har lagt fram förslag på för-
ändring av arbetssättet på informationscentralen som inte godkänts men att de på 
senare tid har börjat få gehör för sina önskemål. Hon är övertygad om att en om-
möblering av informationscentralen kommer att vara viktig för verksamheten. 

                                                 
87 Informant 3 [2008-02-12], s. 2-3. 
88 Rader, T & Gagnon, A.J., 2000, s. 247-250. 
89 Informant 4 [2008-02-15], s. 3. 
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Bibliotekarierna ska även organisera materialet utifrån ett användarperspektiv 
med uppställning av informationen utifrån diagnoser istället för utifrån 
exempelvis klinik, kroppsdelar och behandling som är det nuvarande systemet.90 

Informant 2 menar att med ett utökat samarbete berikar man varandras kom-
petenser. Bibliotekarierna lär sig mer om vården och vad man eventuellt efter-
frågar här och vårdpersonalen får större förståelse för vad bibliotekarierna gör och 
har att erbjuda. Informanten ser inga nackdelar med ett utökat samarbete utan 
menar att det gäller att hitta gemensamma punkter där bibliotekarier och vård-
personalen kan mötas. Bibliotekarien tar även upp biblioteksråd som ett sätt att 
utveckla samarbetet men hon menar att det eventuellt är lättare att få igång ett 
sådant samarbete på ett mindre sjukhus med mindre personalgrupp.91 

Informant 3 önskar att samarbetet ska ske oftare och att alla i alla lägen tänker 
på biblioteket som en resurs. Hon menar att det inte alltid är lätt att veta när det 
har kommit ny personal till en avdelning och därför är det viktigt att hålla igång 
samarbetet.92 

Bibliotekarie 4 menar att det är svårt att veta hur stort behovet av patient-
information är. Patientinformationen som finns på biblioteket finns även på hem-
sidor. Under tiden som informanten har arbetat på sjukhusbiblioteket har biblio-
teket inte haft några önskemål om samarbeten som de inte fått gehör för.93 

Informant 4 uttrycker en svårighet som Abbott ser som ett hot mot profes-
sionens behörighet. Om det är svårt att mäta resultatet av en professions behand-
ling på ett arbetsområde, i detta fall patientinformation som biblioteket tillhanda-
håller, kan det leda till att andra professioner försöker överta behörigheten.94 

Hänvisning av vårdpersonal 
En viktig del av samarbetet med vårdpersonal och som ett led i erkännandet som 
en viktig del av patientinformationsarbetet, är att personal informerar patienterna 
att det finns patientinformation på sjukhusbiblioteket. 

Sjukhusbibliotekarie 1 tror att det är vanligare att patienterna blir hänvisade 
till sjukhusbiblioteket än till informationscentralen på sjukhus 1. Informanten tror 
att det beror på att verksamheten i informationscentralen inte är så väl förankrad 
bland vårdpersonalen eftersom de affischer och broschyrer som informations-
centralen skickat till vårdavdelningarna inte synts någonstans på avdelningarna, 
t.ex. på deras anslagstavla. Informanten uppger att informationscentralen har för-
hållandevis få besökare, de som kommer dit har antingen gått förbi och undrat vad 
det är eller vet sedan tidigare att det finns patientinformation där. Många besökare 
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92 Informant 3 [2008-02-12], s. 4. 
93 Informant 4 [2008-02-15], s. 3. 
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som kommer dit tror att de har hamnat i ett kontor och att de stör. Bibliotekarierna 
försöker nu att införa ett användarperspektiv där personalen ska tänka mer på att 
det ska synas utifrån att det är en informationscentral och att besökarna inte stör 
personalen. 95 

Informant 2 uppger att personalen på avdelningarna tipsar patienterna att be-
söka biblioteket. Dock är det väldigt få besökare som uppger att de har blivit hän-
visade till biblioteket och alla kanske inte berättar att de har fått det rådet av vård-
personalen. Ofta handlar det om patienter som vill veta mer om en specifik sjuk-
dom eller behandling. Bibliotekarien berättade även att det kan vara patienter som 
kanske inte vågat fråga sjukvårdspersonalen om sina funderingar.96 

Även informant 3 upplever att personalen hänvisar till sjukhusbiblioteket, 
men inte i tillräckligt stor utsträckning. Bibliotekarien tycker det bästa vore om 
patienten kommer till sjukhusbibliotekets patientinformation med sin diagnos på 
en lapp som de fått av vårdpersonalen. Det är ett förslag som hon även propagerat 
för i det biblioteksråd som sjukhuset har. Det händer enligt informanten att 
patienter kommer och vill ha information om en diagnos som de varken kan stav-
ningen eller namnet på. Bibliotekarien menar att då kan hon inte hjälpa patienten 
för risken att det blir fel information är alltför stor. De flesta besökare som vill ha 
patientinformation har nyligen fått en diagnos som de vill veta mer om, men in-
formanten berättar även att personalen ofta hänvisar patienter som ska dricka 
kontrastvätska till biblioteket där de samtidigt kan läsa en tidning. Personalen 
hänvisar även patienter till sjukhusbiblioteket för att låna ljudböcker och CD-spelare.97 

Sjukhusbibliotekarie 4 berättar att hon upplever att patienter blir hänvisade till 
sjukhusbiblioteket av vårdpersonal, men att det händer ganska sällan. Liksom in-
formant 2 påpekar hon att det inte alltid är så att besökarna berättar detta. Biblio-
tekarien uppger att de flesta som letar efter patientinformation nyligen har fått en 
diagnos som de vill veta mer om, eller önskar veta grundläggande fakta om en 
viss sjukdom och kanske har fått rådet att gå till sjukhusbiblioteket och se om det 
finns information där.98 

Även här kan ett av Abbotts förslag på arbetsfördelning tillämpas. Abbotts 
fjärde förslag är att arbetet kan delas upp utifrån klienterna och inte utifrån inne-
hållet i arbetet.99 För att kunna ta tillvara varandras kompetenser skulle vård-
personalen kunna informera och hänvisa de patienter som önskar veta mer om sin 
sjukdom och hälsa till sjukhusets patientinformation. 
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Begränsningar i samarbetet med vårdpersonal vid patientinformation 
och medicinsk informationssökning 
För att undersöka hur samarbetet skulle kunna utvecklas mellan vårdpersonal och 
sjukhusbibliotekarier är det av intresse att veta vilka begränsningar som biblio-
tekarierna själva upplever. Under intervjun fick informanterna frågan om vilka 
begränsningar de tyckte fanns i samarbetet med vårdpersonalen vid patient-
information och medicinsk informationssökning.  

Informant 1 påpekar att på sjukhus 1 arbetar mycket personal. Hon anser dock 
att vid samarbetet med sjuksköterskorna på informationscentralen måste biblio-
tekarierna hävda sin kompetens. Informanten berättar att patient-
informationsverksamheten vid informationscentralen tidigare setts som olika 
verksamheter uppdelat på sjuksköterskorna och bibliotekarierna där biblio-
tekarierna varit ”lite på nåder”. För att ändra på detta anser informanten att biblio-
tekarierna ständigt måste komma med förslag på förändringar. Informanten ser 
bibliotekariernas förslag på förändring som en bättre väg mot ett samarbete än att 
definiera vad som är gränserna för samarbetet. Bibliotekarien anser att för att 
verksamheten ska utvecklas framåt, krävs att den ses som en helhet. Informanten 
anser att genom att tänka utifrån ett användarperspektiv uppnår man detta.100 

Bibliotekarie 2 ser resursbrist som den största begränsningen i samarbetet 
med vårdpersonal vid patientinformation. Hon tar även upp brist på idéer som en 
trolig orsak till att samarbetet inte är mer omfattande. Eldsjälarna är de som oftast 
drar igång projekt, enligt informant 2, men det krävs att det finns de som kan ta 
över arbetet efter dessa eldsjälar när de försvinner så att arbetet inte upphör. 
Bristen på tid bedömer bibliotekarien som en begränsning vid samarbetet med 
personal vid medicinsk informationssökning. Innan bibliotekets personalstyrka 
kraftigt minskade hade bibliotekarierna tid att erbjuda 
informationssökningsutbildningar till vårdpersonalen och personal som kom utan 
att ha bokat tid kunde ofta få hjälp på en gång. Nu sker detta arbete mer på 
förfrågan från personal. Informanten tar även upp samarbetet med vårdpersonal 
genom ett biblioteksråd som andra sjukhusbibliotek bedriver och påpekar att ett 
sådant arbete fungerar troligtvis bättre på mindre sjukhus där det är lättare att få 
överblick över vårdpersonalen och skapa fungerande nätverk.101 

Bibliotekarie 3 tycker inte att det finns några begränsningar i samarbetet med 
vårdpersonal, varken vid patientinformation eller vid medicinsk informations-
sökning. Hon berättar att det ibland kan ta mycket tid att hjälpa personal vid 
medicinsk informationssökning, men att det måste få ta tid eftersom det är peda-
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gogik i det. ”För det viktiga är ju att vi hjälper vården att utvecklas. Det måste ju 
ändå vara våran uppgift.”102 

För informant 4, liksom för informant 2, är resursbrist den största begräns-
ningen. Hon tror även att det är svårt för vårdpersonalen att ta sig tid att inleda 
samarbeten p.g.a. en ständig dålig ekonomisk situation. För att kunna boka in 
personal till informationssökningskurser måste bibliotekarierna ha lång framför-
hållning. För att ett utökat samarbete ska komma till stånd tror informanten att det 
måste komma ur ett beslut från en distans högre upp i landstingsorganisationen. 
En annan begränsning som bibliotekarien har upplevt är att personal inom vissa 
vårdutbildningar inte litar på bibliotekariernas kompetens och inte förstår biblio-
tekariernas roll.103 

Det kan vara så att det är många inom vissa vårdutbildningar som inte litar på oss kanske, får 
jag känslan av ibland. Att de inte förstår våran roll, att vi inte är rådgivande på något sätt utan 
vi förmedlar bara och tar fram den information som finns. Det kanske finns en känsla av att 
vi inkräktar lite på deras område som lekmän eftersom vi inte har någon utbildning inom det 
här. Det är en oklarhet där kanske. Det är viktigt att det framgår att vi inte ska ta över något 
där, det kan vi ju faktiskt inget om.104 

Informanten ger uttryck för den konkurrens som Abbott menar kan uppstå mellan 
två professioner inom samma behörighetsområde.  

Utöver bristen på tid från personalens sida tar informant 4 även upp lokalbrist 
på biblioteket. Biblioteket saknar en datasal där utbildning av större personal-
grupper i informationssökning skulle kunna ske..105 

Sjukhusbibliotekarien som en viktig del av patientinformationsarbetet 
Som en viktig del av patientinformationsarbetet behöver bibliotekarien stärka sin 
roll. Alla informanter är överens om att detta är viktigt. 

Informant 1 anser att bibliotekarierna på sjukhusbiblioteken måste hävda att 
arbetet som bibliotekarierna utför inte är ”allmänt kulturflum”.106 

Informant 3 tror att detta sker genom ett ännu intimare samarbete med vård-
personalen. Hon påpekar att bibliotekarierna aldrig kommer att nå patienterna om 
de inte indirekt når personalen.107 

Även bibliotekarie 4 anser att samarbete med vårdpersonal leder till en stärkt 
position för bibliotekarien. Hon tar upp ett utökat formaliserat samarbete där det 
exempelvis finns en sjuksköterska tillgänglig under några timmar för patient-
information. Bibliotekarien uttrycker att biblioteket hamnar vid sidan av i sjuk-
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huset. Biblioteket är inte riktigt med i vården samtidigt som det har en viktig 
funktion. Hon anser även att det är viktigt att komma ut på avdelningar och tala 
om verksamheten.108 

Informant 2 anser att för att stärka bibliotekariens roll kan arbetet ske genom 
information till patienter i informationsblad eller genom samarbete med patient-
organisationer.109 

Aspekter på behörighet 
Inom de gemensamma behörighetsområdena patientinformation och medicinsk 
informationssökning kan arbetet delas upp i olika avseenden mellan bibliotekarier 
och vårdpersonal. 

Informant 2 menar att sjukhusbibliotekarien kan hjälpa patienten att hitta lätt-
förståelig information om patienten inte har fått detta av sin läkare. Ibland kan 
patienterna inte ta till sig informationen som de får av läkaren om de t.ex. är 
chockade och kan då behöva hitta information senare. Bibliotekarien påpekar 
dock att bibliotekarien inte ska tolka innehållet i informationen, det är upp till patienten 
själv.110 

Informant 1 lyfter fram bibliotekariens roll på sin arbetsplats med att hävda 
ett användarfokus och vikten av att göra informationen tillgänglig. För vård-
personalen i informationscentralen gäller det att de lägger sitt fokus där de har sin 
kompetens, i de fördjupade medicinska kunskaperna. När det handlar om mer 
specifik information ska de kunna sjukhuset och dess verksamheter för att kunna 
hänvisa patienterna vidare om de har ytterligare frågor.111 

Den skriftliga informationen anser informant 3 är den som sjukhus-
bibliotekarien ska lägga sitt fokus på. Bibliotekarien ska försöka bedöma kvalitén 
på det hon lämnar ut samt att se till att det är uppdaterat. Det är enligt informanten 
viktigt att sjukhusbibliotekarien arbetar med patientinformation med sekretess och 
finess. Bibliotekarien får också vara känslig och se vad hon inte i första hand ska 
informera om. Hon menar att mycket av den allmänna patientinformationen inte 
handlar om ”dåliga diagnoser” men det kan göra det och då är det viktigt att inte 
gå steget före sjukvården som kanske informerar i etapper. Även detta är en viktig 
orsak till att samarbeta med vårdpersonalen. Bibliotekarien berättar att för att inte 
klampa in på fel stadium i patientens sjukdomsinformation kan det hända att 
bibliotekarien ibland undanhåller information. Bibliotekarien berättar att vid vissa 
cancerdiagnoser informerar vårdpersonalen i etapper och det kan vara svårt att 
ibland veta hur mycket patienten vet. Genom erfarenhet och genom att ställa 
frågor kan bibliotekarien skapa sig en bild av vad patienten vet. Bibliotekarien 
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kan då visa på en del av den information som finns och säga att det finns mer och 
att patienten kan komma tillbaka senare. Oftast vill patienterna inte heller ha för 
mycket information på en gång utan vill börja grundläggande och sedan söka mer 
information.112 

Informant 4 anser att bibliotekarien ska ha en förmedlande roll och kunna visa 
vilken information som finns. Sedan ska bibliotekarien göra ett kvalitetsurval av 
informationen genom att använda källkritik, exempelvis kontrollera varifrån infor-
mationen kommer. Det är sedan upp till patienten att tolka informationen. Vård-
personalens roll ska vara den rådgivande, enligt informant 4. Det är också viktigt 
när vårdpersonalen ger information till patienter att de är medvetna om vilken 
information de ger. Bibliotekarien menar att vårdpersonalen inte alltid vet vilken 
information som finns. Det händer att man delar ut broschyrer från läke-
medelsbolag och andra med oklar bakgrund, som inte biblioteket skulle välja till 
sin patientinformation. Där ser bibliotekarien att sjukhusbibliotekarier och vård-
personal skulle kunna samarbeta.113 

Liksom Jacobsson114 ger informanterna uttryck för att samarbetet vid behörig-
hetsområdet patientinformation ska delas upp i två väl avgränsande delar där 
respektive profession riktar in arbetet där den har sin kompetens. 

Klinisk medicinsk bibliotekarie 
Informanterna delgavs den påträffade forskningen kring kliniska medicinska 
bibliotekarier och deras arbetsuppgifter i England och USA samt tillfrågades hur 
de såg på att närvara vid ronder och vårdmöten på avdelningar. Samtliga biblio-
tekarier ansåg att detta arbetssätt lät intressant men att det är långt ifrån den verk-
samhet som pågår i Sverige.  

Informant 2 reflekterade kring hur synen på bibliotekarien eventuellt ändras 
genom att denna arbetar på avdelningar. Hon funderade kring om vårdpersonalen 
skulle se bibliotekarien som en inkräktare och hur patienterna skulle uppfatta 
bibliotekarien. Informanten tar här upp situationen som kan uppstå när en pro-
fession gör intrång i en annan professions behörighet vilket kan leda till att vård-
personalen känner sig hotad. Personligen skulle bibliotekarie 2 inte vilja arbeta på 
detta sätt, vilket hade att göra med hennes tidigare erfarenheter som social-
bibliotekarie och känslan av att det inte var en bok många patienter behövde utan 
någon att prata med.115 
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Bibliotekarie 4 tror att arbete på detta sätt ute på avdelningar kan vara resurs-
krävande. Hon menar att med de resurser som biblioteket har och antalet anställda 
skulle det krävas mycket för att det skulle fungera.116 

Med informant 3 diskuterade jag vidare hur detta arbete skulle kunna genom-
föras med patientinformation på avdelningar. Hon menar att om man skulle arbeta 
med patentinformation på detta sätt måste personalen vara välvilligt inställd till 
arbetsformen. Hon beskriver hur sjukhusbiblioteket där hon arbetade tidigare på-
började arbetet med patientinformation genom en studieresa till London. Med på 
resan var förutom bibliotekarier även en apotekare, en överläkare och en sjuk-
sköterska. Vårdpersonalen förberedde sedan resten av personalstyrkan genom att 
berätta att patientinformation på sjukhusbibliotek fungerade väl.117 

Informant 1 funderade på hur synen på bibliotekarien skulle förändras om 
bibliotekarien medverkar under ronder. Hon menar att det kan vara positivt att 
inte vara alltför förknippad med vården för att då kan bibliotekarierna få andra 
frågor från patienterna, än de skulle ha ställt till vårdpersonalen.118 

Informanterna resonerar kring den oklarhet i bibliotekariens roll som even-
tuellt skulle kunna uppstå både för patienter och också vårdpersonalen. För att 
återknyta till Abbotts förslag på arbetsfördelning och förslaget på professioner 
som delar upp en behörighet i två väl avgränsade delar, anser jag att 
väldefinierade roller är en förutsättning för att detta ska vara genomförbart. 

Andra yrkesgrupper med samma behörighetsområden 
Abbott resonerar kring hur flera professioner kan göra anspråk på samma behörig-
hetsområde. Professionen måste försvara sitt behörighetsområde mot yttre kon-
kurrens för att behörigheten inte ska försvagas. I denna uppsats har sjukhus-
bibliotekarier och vårdpersonal behörighetsområdena patientinformation och 
medicinsk informationssökning gemensamt. Informanterna fick frågan om de 
kunde tänka sig andra professioner som också skulle kunna arbeta med patient-
information. 

Informant 1 menar att det beror på hur man utformar arbetsuppgiften. In-
formanten nämner informatörer och journalister som med sin kunskap kan ut-
forma information på ett sätt så att den blir tillgänglig. Utgår man från användaren 
får man ta fram de kompetenser som krävs enligt informant 1. Journalister och 
informatörer kan anpassa patientinformationsarbetet till det arbetssätt som ut-
märker journalister och informatörer.119 Även här vill jag dra paralleller till 
Abbotts teori om arbetsfördelning. Informant 1 diskuterar liksom Abbott om 
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reduktion, d.v.s. att en profession som vill anta en ny behörighet anpassar 
diagnosen till sin egen profession och behandling.120  

Bibliotekarie 3 anser att även folkbibliotekarier skulle kunna arbeta med 
patientinformation. Informanten anser att V-hyllan (hyllan för medicinsk 
litteratur) på många folkbibliotek är den sämsta på biblioteket. Bibliotekarien tror 
att detta beror på att många folkbibliotekarier anser att sjukhusbiblioteken sköter 
detta och då kan biblioteket kosta på sig att vara sämre inom det området.121 

Enligt informant 4 skulle de kuratorer och socionomer som idag hjälper pati-
enter att hantera sin situation även kunna arbeta med patientinformation. Patient-
föreningar som inte kan räknas till en profession arbetar redan med patient-
information genom sitt material.122 

Sjukhusbibliotekarie 2 kunde tänka sig att farmacevter engageras för en del av 
patientinformationsarbetet.123 

Synliggörande av sjukhusbiblioteken samt informationscentralen 
Patienternas och personalens användande av bibliotekets resurser påverkas av hur 
biblioteket och informationscentralen marknadsför sig.  

Sjukhusbibliotek 1 har satsat på att marknadsföra sig genom att ha evene-
mang. Biblioteket har snart ett jubileum och valde att fira detta i samband med att 
ett nytt avtal skulle skrivas. Under jubileumsveckan anordnade biblioteket före-
läsningar samt tävlingar på hemsidan. Biblioteket gjorde en grafisk profil som 
skiljde sig från övriga sjukhusets och har tagit fram nya informationsbroschyrer 
med den grafiska profilen, som man sätter upp på vårdavdelningarnas anslags-
tavlor. Biblioteket fick även tidningar från ett förlag som annars hade kasserat 
dem, som man gav bort till vårdpersonal som ett sätt att locka personalen till 
biblioteket.124 

På sjukhusbibliotek 2 får de patienter som skrivs in en informationsbroschyr 
med information om sjukhusbiblioteket. Bibliotekarien försöker bedriva lobby-
verksamhet för biblioteket då hon är på vårdavdelningar. Bibliotekarien har även 
berättat om bibliotekets verksamhet i en chefsgrupp i samband med att hon tipsat 
om relevant litteratur inom ledarskap.125 

Sjukhusbibliotek 3 har en speciell avdelning på sin hemsida med patient-
information. Den Internetbaserade avdelningen innehåller en förteckning på 
länkar till patientorganisationer. Biblioteket marknadsför sig även genom sitt 
samarbete med patientorganisationer och planerar tillsammans med en 
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patientorganisation att genomföra en temadag där biblioteket kommer att stå och 
demonstrera SMIL och ämnesrelaterade länkar. Bibliotekets informationsmaterial 
finns ute på avdelningar men bibliotekarien belyser även den indirekta 
marknadsföringen som bedrivs via personal genom att försöka hålla personalen 
uppdaterad av vad biblioteket har att erbjuda.126 

Även sjukhusbibliotek 4 marknadsför sig genom patientföreningar och biblio-
tekarierna informerar om bibliotekets verksamhet när de är ute på vård-
avdelningar. Biblioteket har även informerat stadsbiblioteket och bett personalen 
där hänvisa till sjukhusbiblioteket.127 

Samtliga informanter marknadsför sig aktivt genom kontakter med patienter, 
vårdpersonal och andra aktörer. Ett synliggörande av sjukhusbiblioteket och 
sjukhusbibliotekarierna är ett sätt att stärka behörigheten till 
behörighetsområdena. 

Medicinska kunskaper 
I detta avsnitt kommer intervjusvaren från intervjuns andra del som behandlar de 
medicinska kunskaperna hos sjukhusbibliotekarierna samt vikten av medicinsk 
utbildning att redovisas. 

Medicinska kunskaper hos sjukhusbibliotekarierna 
Som tidigare nämnts har ingen studie återfunnits som undersökt utbildnings-
bakgrunden hos sjukhusbibliotekarien eller medicinska bibliotekarier. En sådan 
studie skulle ha varit synnerligen intressant för denna uppsats. För att få en bild 
över hur det kan se ut på sjukhusbibliotek, tillfrågades bibliotekarierna om 1, 
utbildningsbakgrund, 2, anledningen till att de sökte tjänsten på sjukhusbiblioteket 
samt 3, om deras kollegor hade medicinsk utbildning. 

Informant 1 började arbeta på ett sjukhusbibliotek av en ren tillfällighet. Hon 
påpekar att det inte fanns många tjänster att välja bland, men arbetet på sjukhus-
bibliotek var roligare än hon hade kunnat tänka sig. Bibliotekarien har ingen 
tidigare medicinsk utbildning. Inte heller bibliotekariens kollegor på sjukhus-
biblioteket har medicinsk utbildning. Bibliotekarien berättar att biblioteket står för 
rekryteringar till ett par vikariat till sjukhusbiblioteket och i och med detta har 
personalen diskuterat att anställa en bibliotekarie med medicinsk utbildning.128 

För bibliotekarie 2 var det fjärrlånedelen i tjänsten hon sökte på sjukhus-
biblioteket som var intressant. Bibliotekarien hade tidigare arbetat med fjärrlån på 

                                                 
126 Informant 3 [2008-02-12], s. 1-2. 
127 Informant 4 [2008-02-15], s. 2. 
128 Informant 1 [2008-02-11], s. 8-9. 
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ett folkbibliotek och var intresserad av att söka sig till en ny arbetsplats och foku-
sera på en mindre del av biblioteksverksamheten. Bibliotekarien har inga tidigare 
kunskaper inom medicin. På sjukhusbibliotek 2 arbetar en biblioteksassistent som 
tidigare arbetat som operationsassistent.129 

Informant 3 uppgav att det var staden som tjänsten fanns i som var lockande 
när hon sökte sin tjänst på sjukhusbiblioteket. Bibliotekarien sökte även tjänsten 
på grund av att sjukhusbiblioteket låg i ett gammalt mentalsjukhus. Om biblio-
teket legat inom den somatiska verksamheten hade hon inte sökt tjänsten eftersom 
hon betraktade detta som obehagligt. När bibliotekarien börjat arbeta som sjuk-
husbibliotekarie växte hennes intresse för arbetet. Hon uppger att det är ett 
givande och omväxlande arbete där bibliotekarien kan få en bra kontakt med pati-
enterna. Hon har ingen tidigare medicinsk utbildning. Hennes kollegor på sjuk-
husbiblioteket har heller inte medicinsk utbildning.130 

Även för sjukhusbibliotekarie 4 var det en tillfällighet att hon började arbeta 
på sjukhusbibliotek. Bibliotekarien uppger att det var på sjukhusbiblioteket hon 
fick arbete. Informanten har liksom sina kollegor på sjukhusbiblioteket ingen 
tidigare medicinsk utbildning.131 

För samtliga informanter var det således annat än medicinskt intresse som 
bidrog till att de valde att söka sig till sjukhusbiblioteken. 

Vikten av medicinsk utbildning 
Hur ser bibliotekarierna på vikten av medicinsk utbildning? Behövs det kunskaper 
inom medicin för arbetet som sjukhusbibliotekarie? Dessa frågor är viktiga för att 
kunna besvara frågan om vilket utvecklingsbehov det finns av de medicinska kun-
skaperna i sjukhusbibliotekariens yrke. 

Informant 1 tycker inte att hon behöver större medicinska kunskaper i det 
arbete hon utför i dagsläget. Hon menar vidare att kunskap inte skulle skada men 
inte är nödvändig för att sköta arbetsuppgifterna. I informationscentralen har sjuk-
sköterskorna fler arbetstimmar än bibliotekarierna. Bibliotekarien menar därför att 
det i den verksamheten redan är en övervikt för medicinsk kunskap och att frågor 
som rör det mer medicinska kan bibliotekarierna lämna över till sjuksköterskorna. 
Bibliotekarien brukar försöka hålla sig uppdaterad med de senaste forsknings-
rönen på sjukhuset genom att besöka sjukhusets intranät där det meddelas om 
forskare vid sjukhuset mottagit ett pris för sin forskning. Vidare brukar biblio-
tekarien läsa i dagstidningar för att veta vad som sker inom vården.132 

Bibliotekarie 2 uppger att med mer medicinska kunskaper skulle hon lättare 
förstå när vårdpersonal vill ha hjälp med medicinsk informationssökning. Ofta får 
                                                 
129 Informant 2 [2008-02-05], s. 8. 
130 Informant 3 [2008-02-12], s. 7-8. 
131 Informant 4 [2008-02-15], s. 5-6. 
132 Informant 1 [2008-02-11], s. 9. 
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vårdpersonalen förklara för henne vad det är man söker efter när hon inte förstår 
terminologin. Hon uppskattar att hon är på ungefär samma nivå som patienterna 
när det gäller att förstå medicinsk information. Informanten brukar försöka hålla 
sig ajour med vad som är aktuellt inom medicin genom att ytligt läsa Dagens 
Medicin och Läkartidningen. Hon försöker att hålla en omvärldsbevakning inom 
vårdområdet. Bibliotekarien pendlar till och från arbetet på sjukhusbiblioteket och 
sitter bland vårdpersonal på tåget där hon också får information om vad som är 
aktuellt.133 

Informant 3 tycker att det skulle vara en fördel med större medicinska 
kunskaper. Hon påpekar dock att lång erfarenhet och många sökningar gör att hon 
klarar sig väl ändå. Bibliotekarien vet var hon kan ta reda på de saker hon inte kan 
men poängterar att kunskap aldrig är fel. Bibliotekarien brukar försöka följa dis-
kussionsgrupper på Internet. Hon har även varit med i styrgruppen för medicin i 
biblioteksföreningen vilket hon betonar är ett sätt att vara med och påverka sjuk-
husbiblioteksverksamheten i Sverige.134 

Bibliotekarie 4 uppgav att hon skulle ha mycket hjälp av större medicinska 
kunskaper. Bibliotekarien uppger att hon försöker ha omvärldskoll inom området 
för att veta vad som händer inom medicin och hon brukar bland annat titta i 
Dagens medicin. Informanten uppger även att arbetet på sjukhusbibliotek gör att 
hon blir mer intresserad och tittar närmare på artiklar i tidningen som handlar om 
medicinska frågor.135 

Kunskapsbehov hos sjukhusbibliotekarier 
Informanterna fick frågan vilka kunskaper som de tyckte att de framförallt be-
höver för att kunna göra ett bättre arbete.  

Informant 1 som även arbetar i informationscentralen tycker inte att det 
skadar med mer medicinsk kunskap men betonar även att i verksamheten i 
informationscentralen finns medicinskt kunnig personal som kan ta över vid mer 
specifika frågor. Genom arbetet på sjukhusbiblioteket har bibliotekspersonalen 
sett till att de fått gå hjärt- och lungräddning och information om hygienregler. 
Bibliotekarierna ska även bli bättre på den medicinska informationssökningen 
genom utbildning från sjukhusets medicinska bibliotek. Informant 1 tycker att hon 
saknar information om användarna, eftersom vanorna hos användarnas ändras i 
takt med tekniken.136 

Bibliotekarie 2 anser att medicinska kunskaper hos sjukhusbibliotekarien 
underlättar men att det inte är en nödvändighet. Hon jämför med bibliotekarier 
som arbetar på ett högskolebibliotek där ingen kräver att bibliotekarierna ska 
                                                 
133 Informant 2 [2008-02-05], s. 8. 
134 Informant 3 [2008-02-12], s. 7-8. 
135 Informant 4 [2008-02-15], s. 6. 
136 Informant 1 [2008-02-11], s. 8-10. 
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kunna matematik.137 Exemplet informant 2 ger, överensstämmer med Harrisons 
påstående som redovisas i inledningskapitlet. Harrison menar att de akademiska 
institutionerna väl förbereder biblioteksstuderande genom allmänna kunskaper 
som kan överföras till olika områden.138 

Bibliotekarie 2 har heller inte blivit erbjuden medicinsk fortbildning i arbetet 
på sjukhusbiblioteket. Hon hade planer på att gå en medicinsk grundkurs för 
bibliotekarier i Uppsala, men vid tidpunkten hon ville gå hade kursen upphört. 
Kursen inriktade sig på lättare begrepp och termer. Informanten önskar mer 
kunskaper i engelska.139 

Sjukhusbibliotekarie 3 anser att medicinska kunskaper alltid är fördelaktigt. 
Genom sitt arbete har hon gått en del mindre kurser i medicinsk informations-
sökning och medicinsk terminologi. På frågan om vilka kunskaper hon saknar för 
att göra ett bättre arbete säger hon att det är viktigt att ha så bra medicinska kun-
skaper som möjligt men också att kunna bygga nätverk på och mellan sjukhus och 
mellan sjukhusbibliotek i Sverige. Bibliotekarien tycker även att det är viktigt att 
skapa nätverk mellan patientinformatörer och sjukhusbibliotekarier.140 

Informant 4 uppger att medicinska kunskaper skulle vara till hjälp. Hon tror 
att med kunskap i medicin gör bibliotekarien ett bättre arbete. Informanten har 
deltagit i medicinska informationssökningskurser. Kurserna lär ut informations-
sökning i medicinska databaser och terminologi. Informant 4 är den enda av in-
formanterna som uttryckligen önskar mer medicinska kunskaper för att göra ett 
bättre arbete. Utöver de medicinska kunskaperna önskar hon även utveckla sig 
inom bibliotekarieområdena informationssökning och databashantering.141 

Till skillnad från utvärderingen av sjukhusbiblioteksverksamheten inom 
Akademiska Sjukhuset i Uppsala142 värderar inte alla informanter medicinska kun-
skaper som en förutsättning att för att kunna utföra patientinformationsarbetet. 

Sjukhusbibliotekarien som en del av vårdteamet/vårdpersonalen 
Som diskuterats tidigare anser Homan att anledningen till att sjukhusbibliotekarier 
inte ses som en del av vårdpersonalen är att sjukhusbibliotekarierna inte har 
samma legitimation genom sin examen.143 Rothstein menar att missförstånd ibland 
kan uppstå när patienter som ser sjukhusbibliotekarier som en del av vård-
personalen ber om behandlingsrekommendationer. Sjukhusbiblioteket måste där-
för klargöra sin roll för patienter vid patientinformationsarbetet.144 

                                                 
137 Informant 2 [2008-02-05], s. 9. 
138 Harrison, J. & Sargeant, S.J.E., 2004, s. 225. 
139 Informant 2 [2008-02-05], s. 8-9. 
140 Informant 3 [2008-02-12], s. 7-8. 
141 Informant 4 [2008-02-15], s. 6-7. 
142 Ekstedt, E., 2002, s. 20. 
143 Homan, M.J. & McGowan, J.J., 2002, s. 83-84. 
144 Rothstein, J.A., 1993, s. 254. 
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Informanterna tillfrågades om de upplever att patienter, personal och slutligen 
de själva är en del av vårdpersonalen/ vårdteamet. 

Bibliotekarie 1 upplever inte att besökare i sjukhusbiblioteket eller i infor-
mationscentralen ser henne som en del av vårdpersonalen. Hon är tveksam till om 
besökarna ser på sjuksköterskorna som en del av vårdpersonalen. Hon tror att 
detta beror på att sjuksköterskorna har civil klädsel och inte vita sjukhuskläder. 
Informanten tror inte heller att vårdpersonalen ser på bibliotekarierna som en del 
av vårdpersonalen. Hon ser sig inte heller som en del av vårdpersonalen.145 

Inte heller informant 2 upplever att patienter och anhöriga ser på sjukhus-
bibliotekarien som en del av vårdpersonalen. Ibland kan det hända att patienter 
berättar för bibliotekarien om sin sjukdom men bibliotekarien upplever det mer 
som att de vill prata av sig och inte förväntar sig att bibliotekarien ska kunna 
svara. Bibliotekarien tror inte heller att vårdpersonalen ser sjukhusbibliotekarien 
som en del av vårdpersonalen vilket hon inte själv gör.146 

På frågan om bibliotekarie 3 upplever att vårdpersonalen ser på sjukhus-
bibliotekarier som en del av vårdpersonalen/ vårdteamet säger hon att hon hoppas 
att det ska bli så. Efter kurser i medicinsk informationssökning har biblioteket haft 
en utvärdering med vårdpersonalen och det har framkommit att vårdpersonalen 
inte har känt bibliotekspersonalen tillräckligt. Efter kurserna har biblio-
tekspersonalen och vårdpersonalen varit mer överens om att det känns som om de 
är arbetskamrater. Bibliotekarien är osäker på om patienter som besöker biblio-
teket ser på bibliotekarierna som en del av vårdpersonalen/vårdteamet. Hon tror 
att det eventuellt kan upplevas så om patienterna blir hänvisade till biblioteket av 
vårdpersonalen. Även informant 3 fick frågan om hon kände sig som en del av 
vårdpersonalen/vårdteamet. Hon uppgav att hon absolut gjorde det.  

Jag tycker faktiskt att vi inte har ett berättigande om vi inte är en del av vården. Jag är mycket 
långt ifrån tanken på att vi är ett litet filialbibliotek till en kommun som sköter kultur, utan vi 
ska vara en aktiv del av vården. Vi ska göra vårt bästa för att se till att vården fungerar bättre 
och utvecklas.147 

Informant 4 tror inte att patienter och anhöriga ser på sjukhusbibliotekarien som 
en del av vårdpersonalen/vårdteamet. Bibliotekarien tror att de eventuellt ser 
bibliotekarierna som en del av sjukhuset, men inte på samma sätt som de ser på 
dem som arbetar direkt inom vården. Informanten tror inte att vårdpersonalen ser 
på bibliotekarierna som en del av vården men eventuellt som en servicefunktion i 
vårdteamet. Bibliotekarien tar upp andra funktioner som ligger runt omkring 
vården som exempelvis utbildning och service, som kan tänkas ha samma 
ställning. Bibliotekarien anser att det är en speciell situation att vara en organisa-
                                                 
145 Informant 1 [2008-02-11], s. 9. 
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tion som är inriktad på vård och sedan arbeta som bibliotekarie. I likhet med in-
formant 3 anser bibliotekarien att hon är en del av vårdteamet. Hon tycker att med 
sina servicekunskaper för att förmedla och förbättra vården kan hon bidra till att 
förbättra sjukvården.148 

Aktuell och relevant information 
I Kings och Hornbys studie om medicinska bibliotekariers attityd gentemot pati-
entinformation svarade 97 procent att de ansåg att de kunde rekommendera infor-
mationskällor av hög kvalité till patienter.149 Samtliga informanter i denna uppsats 
ansåg att de kunde rekommendera aktuell och relevant information till patienter 
och alla utom informant 1, som inte arbetar med medicinsk informationssökning 
till vårdpersonal, ansåg att de kunde rekommendera aktuell och relevant in-
formation till vårdpersonalen.  

Informant 1 har i sitt arbete på sjukhusbiblioteket och informationscentralen 
inte blivit ombedd att ta fram aktuell och relevant litteratur till vårdpersonal. 
Eftersom sjukhuset även har ett medicinskt bibliotek vänder sig personal till detta. 
På frågan om bibliotekarien tycker att hon kan rekommendera aktuell och relevant 
information till patienter svarar hon att hon tror att bibliotekarierna lyckas svara 
på frågorna. De gånger bibliotekariens kunskaper inte räcker till finns andra som 
kan ta över. Hon berättar att ofta är frågorna antingen grundläggande eller 
kommer från patienter som varit sjuka länge och kan sin sjukdom och sin 
behandling väl, och de ställer mer djupgående frågor som kan vara svåra att hjälpa 
till med. Bibliotekarien ger exempel på när hon satt med i ett referensgruppsmöte 
och en läkare från psykiatrin uttryckte att numera vet patienterna mer om 
sjukdomarna än läkarna. 150 

Bibliotekarie 2 har fått förfrågan från vårdpersonal om att ta fram aktuell och 
relevant information inom ett visst ämne. Vid intervjuns genomförande hade hon 
ett uppdrag att ta fram litteratur inom några ämnen som ska läggas ut på sjuk-
husets informationssida. Hon har även tagit fram information om bemötande 
mellan personal till en studiedag.151 Hon anser även att hon kan rekommendera 
aktuell och relevant litteratur till patienter och vårdpersonal. Bibliotekarien 
hjälper båda grupperna att finna lämplig litteratur och att söka på Internet, 
personalen i medicinska databaser och patienterna i bl.a. SMIL och 
sjukvardsradgivningen.se.152 
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Informant 3 liksom de övriga informanterna anser att hon kan rekommendera 
aktuell och relevant information till vårdpersonal och patienter.153 

Sjukhusbibliotek 4 har skapat egna litteraturlistor inom olika sjukdoms-
områden som finns tillgänglig i bibliotekets patientinformation samt på biblio-
tekets hemsida. Om personal efterfrågar mer specifika litteraturlistor kan biblio-
tekarierna göra sådana. Ofta är det enligt informanten kuratorer som har patient-
utbildningar, men detta förekommer inte ofta.154 Bibliotekarien anser att hon kan 
rekommendera relevant och aktuell litteratur till både patienter, anhöriga och 
personal.155 

I detta kapitel har undersökningens resultat redovisats. Informanterna uppgav 
att de samarbetade med vårdpersonal i olika grad. Alla var dock eniga om att sam-
arbete med vårdpersonal är viktigt. Sjukhusbibliotekarierna var inte lika eniga 
angående vikten av medicinska kunskaper vilket kan bero på den verksamhet de 
arbetar i.  

                                                 
153 Informant 3 [2008-02-12], s. 8. 
154 Informant 4 [2008-02-15], s. 2. 
155 Informant 4 [2008-02-15], s. 7. 
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera och besvara uppsatsens frågeställningar. 
Först kommer syfte och frågeställningar åter att klargöras och efter detta disku-
teras frågeställningarna utifrån svaren från informanterna och Andrew Abbotts 
teori om ”Division of expert labor”. Koppling kommer även att göras till tidigare 
forskning som redogjorts för i uppsatsens inledningskapitel. 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilket behov av professions-
utveckling det finns för sjukhusbibliotekarier i Sverige och hur denna utveckling 
kan komma att se ut. Syftet har även varit att undersöka hur ett utökat samarbete 
med vårdpersonal inom de gemensamma behörighetsområdena patientinformation 
och medicinsk informationssökning skulle kunna se ut.  

Frågeställningar: 

Hur samarbetar sjukhusbibliotekarier med vårdpersonal vid patientinformation 
och hur kan detta samarbete utvecklas? 

Hur samarbetar sjukhusbibliotekarier med vårdpersonal vid medicinsk informa-
tionssökning och hur kan detta samarbete utvecklas? 

Vilka begränsningar finns det i samarbetet med vårdpersonal inom de gemen-
samma behörighetsområdena medicinsk informationssökning och patient-
information? 

På vilket sätt kan sjukhusbibliotekarierna avgränsa sitt samarbete med sjukvårds-
personalen för att kunna stärka sina behörighetsområden? Hur kan arbets-
fördelningen inom de två behörighetsområdena ske utifrån Abbotts teori 
mellan sjukhusbibliotekarier och vårdpersonal? 

Vilket utvecklingsbehov finns det av de medicinska kunskaperna i sjukhus-
bibliotekariens yrke? Är professionen hotad utan kompetensutveckling? 
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Sjukhusbibliotekariers samarbete med vårdpersonal vid 
patientinformation och utveckling av samarbetet  
Informanterna samarbetar med vårdpersonal vid patientinformation på olika sätt 
och i varierande grad.  

Informant 1 uppger att samarbetet med vårdpersonalen i 
informationscentralen ibland har varit komplicerat. När verksamheten på 
informationscentralen startade var bibliotekariernas roll lunchavbytare och deras 
kompetens togs inte till vara. Informanten uppgav att verksamheten länge kändes 
som om den var de sjuksköterskor som arbetade där men att bibliotekarierna har 
försökt att räknats som en del av arbetet. I sjukhusets nya avtal har 
bibliotekarierna fått en större roll där de bl.a. ska ordna materialet på ett nytt mer 
användarvänligt sätt.156 Informanten redogör för det som Abbott beskriver som 
rivalitet mellan två professioner som gör anspråk på samma behörighet. Som 
diskuterats tidigare kan situationen med bibliotekarierna som lunchavbytare 
jämföras med Abbotts förslag på arbetsfördelning där en profession blir 
undergrupperad till den andra.157 Sjukhusbibliotekarierna var missnöjda med 
denna fördelning och arbetar mot att behörigheten ska delas upp i två väl 
avgränsade delar. Abbotts förslag på professioner som delar upp en behörighet i 
två väl avgränsande delar återspeglas i detta fall, genom att bibliotekarierna 
fokuserar på användarperspektivet och att ordna materialet medan 
sjuksköterskorna fokuserar på den medicinska expertisen.  

Jacobsons studie som undersökte sjukhusbibliotekariers samarbeta med sjuk-
sköterskor vid patientinformation konstaterar, i linje med arbetet på informations-
centralen i denna studie, att arbetet fungerar bäst om arbetet delas upp i två väl 
avgränsade delar där tyngdpunkten läggs vid professionens inriktning.158 

Abbott menar att professioner som delar en behörighet i två väl avgränsade 
delar stärker ofta sin profession medan professioner som delar på en behörighet 
försvagas av samarbetet.159 

Som tidigare beskrivits har sjukhusbibliotek 2 flyttat till mindre lokaler och 
personalstyrkan kraftigt minskats. Sjukhusbibliotekarie 2 uppger att samarbetet 
med vårdpersonal vid patientinformation är dåligt. Det enda samarbetet sjukhus-
biblioteket har är att personal tipsar om att sjukhusbiblioteket finns. I de nya 
lokalerna har biblioteket inte en avgränsad avdelning med patientinformation och 
informanten tycker inte att patientinformationen på biblioteket är värt namnet.160 
Denna avsaknad av samarbete kan man också tolka som en oavsiktlig uppdelning 
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av behörighetsområdet. Vårdpersonalen och sjukhusbibliotekarierna delar på be-
hörighetsområdet utan att avgränsa expertisen. Dock finns det naturliga be-
gränsningar som t.ex. lagar som gör att bibliotekarierna inte ger råd utan enbart 
visar på den information som finns. Nackdelen med att dela behörigheten är som 
sagt att professionen kan försvagas. Kan inte professionen legitimera sin be-
hörighet riskerar professionen att utsättas från hot från andra professioner som vill 
överta behörigheten. 

Det kan också diskuteras om det sker en ofrivillig uppdelning av klienter. 
Uppdelning genom klienter är det förslag på arbetsfördelning som Abbott menar 
är den mest fruktsamma.161 De patienter som själva känner att de vill ha mer in-
formation än de får av vårdpersonalen eller inte vill fråga vårdpersonalen om, 
vänder sig till sjukhusbiblioteket. Informationen de finner på sjukhusbiblioteket 
kan göra dem bättre förbereda nästa gång de träffar vårdpersonalen.  

Informant 2 uppger att det enda samarbetet med vårdpersonalen förutom att 
de tipsar att biblioteket finns är att patienter får en informationsbroschyr vid 
inskrivning på sjukhuset. Dock uppger informanten att hon sällan upplever att 
patienterna har fått rådet att besöka biblioteket.162 

Samarbetet på sjukhusbibliotek 3 vid patientinformation sker inte enbart med 
vårdpersonalen. Biblioteket samarbetar även med patientorganisationer. Inför den 
planerade temadagen har biblioteket tillfrågat Apoteket om de vill medverka. 
Biblioteket arbetar även tillsammans med ett biblioteksråd där olika professioner 
ingår. Som beskrivits innan har informant 3 lagt som förslag att patienter som 
kommer till bibliotekets patientinformation ska ha med sin en lapp med namnet på 
sjukdomen eller tillståndet som de önskar information om.163 Detta förslag till 
samarbete med vårdpersonalen kan ställas mot Abbotts förslag på uppdelning av 
arbetet genom klienterna. Arbetet med att dela upp behörigheten utifrån klienterna 
sker aktivt på sjukhusbibliotek 3 genom att bibliotekarierna arbetar för att vård-
personalen ska hänvisa patienter som önskar mer information om sin sjukdom till 
sjukhusbibliotekets patientinformation. Informanten arbetar även med att försöka 
hålla vårdpersonalen aktualiserade med vilken patientinformation som biblioteket 
kan erbjuda. 

Sjukhusbibliotek 4 ställer vid behov samman patientinformation efter för-
frågan från vårdpersonal. Främst sker detta till kuratorer som arbetar med patient-
utbildningar.164 Vid dessa tillfällen fungerar sjukhusbibliotekarien utifrån en råd-
givande roll gentemot kuratorerna. Sjukhusbibliotekarien vägleder i dessa situa-
tioner patientutbildaren i aktuell och relevant litteratur inom ett visst medicinskt ämne. 

                                                 
161 Abbott, A., 1988, s. 69. 
162 Informant 2 [2008-02-05], s. 2-3. 
163 Informant 3 [2008-02-12], s. 2-4. 
164 Informant 4 [2008-02-15], s. 2. 
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Informant 4 uppger att hon upplever att samarbetet med vårdpersonal vid 
patientinformation är litet.165 

Gemensamt för uppsatsens informanter är att de alla är överens om att ett ut-
ökat samarbete med vårdpersonal är önskvärt. Informant 1 ser bibliotekariernas 
accepterade förslag på ommöbleringen och omorganiseringen av informations-
centralens patientinformation som ett steg i rätt riktning.166 Informant 2167 och in-
formant 3168 belyser biblioteksrådet som ett sätt att utveckla samarbetet. Ett poten-
tiellt samarbetsområde enligt informant 4 är samarbete kring källkritik av patient-
informationen som lämnas ut till patienter av vårdpersonal.169 

Sjukhusbibliotekariers samarbete med vårdpersonal vid 
medicinsk informationssökning och utveckling av samarbetet 
Samtliga informanter, utom informant 1 som inte arbetar med medicinsk 
informationssökning med personal, uppger att samarbetet vid 
informationssökning bygger på att bibliotekarierna undervisar vårdpersonalen i 
medicinsk informationssökning. Sjukhusbibliotekarie 2 har tidigare anordnat 
informationssökningskurser där vårdpersonalen fick anmäla intresse. Efter 
nedskärning av personal har detta varit svårare att prioritera. Biblioteket har även 
haft ett samarbete med KTC där man anordnat öppet hus med undervisning i 
medicinsk informationssökning.170 

Informant 3 lägger stor vikt vid sjukhusbibliotekets undervisning av vård-
personal i medicinsk informationssökning. Biblioteket har erbjudit längre utbild-
ningar för undersköterskor och sjuksköterskor där vårdpersonalen haft en uppgift 
eller ett ansvarsområde att forska om. Genom samarbetet med andra professioner i 
biblioteksrådet är syftet att tillsammans med vårdpersonalen komma fram till hur 
vårdpersonal och sjukhusbibliotekspersonal ska kunna samarbeta bättre. Syftet är 
även att föra fram att biblioteket ska ses som ett redskap i vården.171 Abbott tar 
upp inferensen som en nödvändighet för att legitimera professionen.172 Genom 
samarbetet i biblioteksrådet sker en inferens mellan sjukhusbibliotekarier och 
vårdpersonal. Syftet med inferensen i denna situation är att förbättra samarbetet 
och ses inte som ett försök att ifrågasätta behörigheten. 

                                                 
165 Informant 4 [2008-02-15], s. 2. 
166 Informant 1 [2008-02-11], s. 6. 
167 Informant 2 [2008-02-05], s. 4. 
168 Informant 3 [2008-02-12], s. 4. 
169 Informant 4 [2008-02-15], s. 5. 
170 Informant 2 [2008-02-05], s. 4. 
171 Informant 3 [2008-02-12], s. 3. 
172 Abbott, A., 1988, s. 52. 
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På sjukhusbibliotek 4 erbjuder sig bibliotekarierna att undervisa personalen 
på vårdavdelningarna eller i sjukhusbiblioteket.173 

Det av Abbotts förslag på arbetsfördelning som diskuterats tidigare som 
kanske lämpar sig bäst för samarbetet med vårdpersonalen vid medicinsk infor-
mationssökning är förslaget om en profession som antar en rådgivande roll. Sjuk-
husbibliotekarierna blir rådgivande till vårdpersonalen. Ett förslag som jag tycker 
passar bättre är sjukhusbibliotekarien som antar en undervisande roll vid medi-
cinsk informationssökning. I den tidigare forskningen har farmacevten lyfts fram 
som förebild för den medicinska bibliotekarien. Farmacevten har i sitt arbete på 
avdelningar och under sitt deltagande under ronder en rådgivande roll. Ser man 
till den medicinska informatören kan man säga att arbetet lutar mer åt den 
rådgivande rollen gentemot vårdpersonalen. Man kan fråga sig om det skulle vara 
önskvärt att sjukhusbibliotekarien arbetar mot att få en rådgivande roll vid 
undervisning? I den mån sjukhusbibliotekarien ger råd vid exempelvis sökningar i 
databaser pågår det redan. För att sjukhusbibliotekarien ska kunna göra en 
fördjupad rådgivning exempelvis vid hjälp att formulera bättre sökfrågor eller 
alternativa sökfrågor när hon hjälper vårdpersonal att hitta medicinsk information 
kan ytterligare medicinska kunskaper vara behjälpliga. Å andra sidan kan ett bra 
samarbete mellan sjukhusbibliotekarien och vårdpersonalen göra att kompetenserna 
kompenserar varandra.  

Informanterna som samarbetade med vårdpersonal vid medicinsk informa-
tionssökning var eniga om att den klinisk medicinska bibliotekariens arbete i 
England och USA lät intressant men skiljer sig avsevärt från sättet sjukhusbiblio-
tekarier arbetar i Sverige. Informant 2 funderade på om vårdpersonalen skulle se 
sjukhusbibliotekarien som ett hot.174 Situationen som informanten övervägde 
beskrivs av Abbott som en situation som kan uppstå när en profession gör intrång 
på en annan professions behörighet.175 Jag kan personligen tänka mig att vård-
personalen skulle reagera med både intresse för den nya aktören och en känsla av 
att behöva klargöra vilket område som den inkräktande professionen har tillgång 
till. Eftersom arbetet på ett sjukhus är starkt hierarkiskt indelat skulle den klinisk 
medicinska bibliotekariens plats i hierarkin också behöva fastställas. Förhopp-
ningsvis skulle bibliotekarien inte ses som ett hot utan som en viktig resurs.  

Informant 3 berättade om hur arbetet med patientinformation på en tidigare 
arbetsplats föregicks av att representanter från olika professioner på sjukhuset 
genomförde en studieresa i London. Vårdpersonalen förberedde sedan resterande 
vårdpersonal inför sjukhusbibliotekets arbete med patientinformation.176 

                                                 
173 Informant 4 [2008-02-15], s. 3. 
174 Informant 2 [2008-02-05], s. 7. 
175 Abbott, A., 1988, s. 2. 
176 Informant 3 [2008-02-12], s. 6. 

 49



Begränsningar i samarbetet 
För att undersöka hur samarbetet med vårdpersonal kan utökas behövde jag även 
ta reda på vilka begränsningar i samarbetet med vårdpersonal som informanterna 
upplevde. En del av begränsningarna är svåra för informanterna att påverka, utan 
måste ske genom beslut från politiker och landstingsansvariga. Andra be-
gräsningar kan genom arbete från både sjukhusbibliotekariernas och vård-
personalen sida bearbetas. 

Informanterna upplevde olika begränsningar. Informant 1 anser att en be-
gränsning är sjukhusets storlek och det stora antalet personal som arbetar på sjuk-
huset. I arbetet på informationscentralen upplever informanten att bibliotekarierna 
måste hävda sin kompetens gentemot sjuksköterskorna och att bibliotekarierna 
tidigare arbetat i informationscentralen ”på nåder”. Informanten menar dock för 
att utveckla samarbetet i informationscentralen måste bibliotekarierna arbeta 
aktivt och komma med förslag på förbättring.177 

Informant 1 beskriver det stora sjukhuset och den stora personalgruppen som 
en begränsning i samarbetet. Även informant 2 påpekar att samarbetet skulle ske 
lättare på ett mindre sjukhus, där sjukhusbibliotekarien har en närmare kontakt 
med vårdpersonalen.178 Undersökningens minsta sjukhus, sjukhus 3, verkade även 
vara det sjukhus med det aktivaste samarbetet med vårdpersonal. 

Sjukhusbibliotekarie 2 ser även resursbrist i form av bibliotekspersonal och 
tid som den största begräsningen i samarbetet med personal. En annan betydande 
begränsning är bristen på idéer.179 

Informant 3 ser inga begräsningar i samarbetet med vårdpersonal. Även om 
informanten menar att det kan ta tid så anser hon att det är nödvändigt.180 

Vid samarbete med vårdpersonal vid patientinformation upplevde informant 4 
att en begränsning var att en del ur personalen inte litade på bibliotekariernas 
kompetens och inte förstod bibliotekariernas roll. Informanten upplevde att vård-
personalen såg bibliotekarierna som inkräktare på vårdpersonalens behörighet.181 
Gemensamt för både informant 1 och informant 4 är att de uttrycker en oklarhet 
kring sjukhusbibliotekariens roll från vårdpersonalens sida. För att kunna tillämpa 
Abbotts arbetsfördelningsförslag där två professioner delar upp en behörighet i 
två väl avgränsade delar krävs det att rollerna och professionerna är väl 
definierade. Denna oklarhet från vårdpersonalens sida beträffande bibliotekariens 
roll kan inte enbart formuleras som ointresse från vårdpersonalen utan kan också 
användas som grund till självreflektion, inferens, inom bibliotekarieprofessionen. 

                                                 
177 Informant 1 [2008-02-11], s. 6-7. 
178 Informant 2 [2008-02-05], s. 5. 
179 Informant 2 [2008-02-05], s. 5-6. 
180 Informant 3 [2008-02-12], s. 5. 
181 Informant 4 [2008-02-15], s. 4. 
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Denna inferens kan leda till en utveckling där sjukhusbibliotekarierna försöker 
skapa förståelse och intresse från vårdpersonalen kring bibliotekariernas roll.  

Marknadsförande av sjukhusbibliotekets resurser och sjukhusbibliotekariens 
roll skedde i varierande grad på de fyra sjukhusbibliotek och informations-
centralen som informanterna arbetade i. Marknadsförande är ett sätt att synliggöra 
sjukhusbiblioteken och sjukhusbibliotekariernas roll vid patientinformation och 
medicinsk informationssökning. 

Informant 4 tar även upp tidsaspekten som en begränsning. Hon upplever att 
det är svårt för vårdpersonalen att ta sig tid till att inleda samarbeten. Biblio-
tekarien menar även att vårdpersonalen arbetar under ständig dålig ekonomisk 
situation.182 Ett motargument till vårdpersonalens brist på finansiering av ett 
utökat samarbete med sjukhusbiblioteket kan vara studierna av Brown183 och 
Banks184 vilka visade på att samarbetet med den klinisk medicinska bibliotekarien 
påverkade vården av patienter på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt genom att 
minska antalet patienter som skrevs in på vårdavdelningar, dagar patienterna var 
inlagda på vårdavdelningar och antalet operationer. Dock återstår mycket med att 
påvisa att samarbetet mellan sjukhusbibliotekarier och vårdpersonal i Sverige är 
ekonomiskt angeläget. 

tet i 
sjukhusbiblioteket. 

ed sjukvårdspersonal för att 
stärka behörighetsområdena 

passa diagnos 
och behandling efter professionens expertis, så kallad reduktion.186 

                                                

Informant 4 lyfter även fram brist på lokaler som en begränsning i sjukhus-
bibliotek 4.185 Även detta kan man ställa mot arbetssättet med en klinisk 
medicinsk bibliotekarie som arbetar utanför sjukhusbibliotekets lokaler på 
vårdavdelningar. Dock kräver detta att det finns ekonomiska och tidsmässiga 
resurser för att en bibliotekarie ska kunna arbeta utanför bibliotekets lokaler 
eftersom det kräver att andra bibliotekarier kan stanna kvar och bedriva arbe

Avgränsning av samarbetet m

Som tidigare påpekats anser jag att professioner som delar en behörighet tydligt 
behöver definiera sin roll och professionens bidrag till samarbetet för att kunna 
samarbeta på bästa sätt. Som ett led i att stärka professionen behöver det framgå 
vilka avgränsningar det finns mellan aktörerna i samarbetet. I Abbotts teori 
beskrivs hur professioner som antar en ny behörighet försöker an

 
182 Informant 4 [2008-02-15], s. 3-4. 
183 Brown, H-A, 2004, s. 45-49. 
184 Banks, D.E. et al., 2007, s. 381-387. 
185 Informant 4 [2008-02-15], s.4. 
186 Abbott, A., 1988, s. 98. 
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Som givits som exempel tidigare ser bibliotekarierna och vårdpersonal på 
patientinformation utifrån olika perspektiv. Således blir den föreslagna be-
handlingen också olika. 

Informant 1 menar att i informationscentralen där hon arbetar kan biblio-
tekarierna tänka utifrån ett användarperspektiv och arbeta för att göra patient-
information tillgänglig. Sjuksköterskorna bör lägga fokus på arbetet där de har sin 
kompetens d.v.s. i de fördjupade medicinska kunskaperna. Sjuksköterskorna för-
väntas även kunna sjukhusets verksamhet väl för att kunna hänvisa patienter som 
vill ha mer specifik information till rätt instans.187 

Sjukhusbibliotekarie 2 anser att sjukhusbibliotekariens roll vid patient-
information är att hjälpa patienten att hitta lättförståelig information men hon på-
pekar dock att bibliotekariens roll inte är att tolka informationen utan detta lämnas 
till patienten.188 

Informant 4 menar att bibliotekariens roll är förmedlande. Förutom att biblio-
tekarien ska kunna förevisa den information som finns bör hon även göra ett kva-
litetsurval genom att använda källkritik. Informanten upplever att vårdpersonalen 
inte alltid är medveten om kvalitén på patientinformationen som de lämnar till 
patienter. Detta kan handla om broschyrer från läkemedelsbolag eller andra ut-
givare med oklar bakgrund som biblioteket inte skulle ha valt till sin patient-
information. Sjukhusbibliotekarien ser denna kvalitetsfråga som ett potentiellt 
samarbetsområde. Liksom informant 2 anser hon att bibliotekarien inte ska tolka 
informationen utan att detta lämnas åt patienten.189 

Även informant 3 lyfter fram bibliotekariens roll som granskare av kvalitén 
på patientinformationen. Informanten beskriver även avvägningen som sjukhus-
bibliotekarien måste göra av vilken information hon lämnar ut. Svårigheten att 
inte ge för mycket information eller ge information som vårdpersonalen ger i 
etapper ser bibliotekarien som ett viktigt samarbetsområde.190 

Abbott anser att det förslag på arbetsfördelning som är mest givande är att 
arbetet mellan två professioner som gör anspråk på samma behörighet delas upp 
utifrån klienterna.191 På denna punkt håller jag delvis med Abbott. Som jag be-
skrivit tidigare anser jag att denna uppdelning kan ske antingen aktivt eller 
passivt. Passivt i situationer där det blir en naturlig uppdelning och patienterna 
själva utan hänvisning från vårdpersonalen söker upp sjukhusbibliotekets 
patientinformation. Det aktiva arbetet sker när vårdpersonal hänvisar patienter 
som vill veta mer om sin sjukdom och hälsa till biblioteket. Det aktiva arbetet kan 
dock utföras på många sätt. Det kan ske passivt aktivt genom att patienterna själva 

                                                 
187 Informant 1 [2008-02-11], s. 7. 
188 Informant 2 [2008-02-05], s. 6. 
189 Informant 4 [2008-02-15], s. 4-5. 
190 Informant 3 [2008-02-12], s. 5. 
191 Abbott, A., 1988, s. 69. 
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frågar vårdpersonalen efter mer information och var de kan finna den. Om arbetet 
istället är aktivt aktivt upplyser vårdpersonalen patienterna om sjukhusbibliotekets 
patientinformation även om de inte har efterfrågat mer information. Det aktiva 
arbetet anser jag är det mest eftersträvansvärda. 

I linje med Jacobsson192 anser jag dock att samarbetet mellan sjukhusbiblio-
tekarier och vårdpersonal bör delas upp i två väl avgränsade delar där tyngd-
punkten läggs på professionernas respektive expertis. Det ena behöver dock inte 
utesluta det andra. Ett aktivt samarbete där behörigheten patientinformation delas 
upp utifrån klienterna tillsammans med en tydligt avgränsad behörighet främjar 
samarbetet mellan professionerna och i slutändan patienternas tillgänglighet till 
patientinformation. 

Som diskuterats tidigare kan sjukhusbibliotekarierna anta en rådgivande roll 
vid medicinsk informationssökning. En roll som jag tycker passar bättre är rollen 
som undervisande. Även här är det viktigt att fokus läggs på respektive pro-
fessions expertis. Sjukhusbibliotekariens expertis vid medicinsk informations-
sökning är exempelvis kunskap om medicinska databaser, informationssökning 
och källkritik. Vårdpersonalens expertis är den medicinska kunskapen. 

En annan avgränsning som har betydelse för samarbetet är synen på sjukhus-
bibliotekarien som en del av vårdpersonalen. Homan menar att vårdpersonalen har 
en annan legitimation genom sin medicinska examen och kan därför hävda sin 
plats i verksamheten. 193 För att sjukhusbibliotekarier ska kunna hävda samma 
plats inom behörigheterna patientinformation och medicinsk informationssökning 
kan medicinska kunskaper vara ett steg i rätt riktning. 

Informanterna i denna undersökning hade en skild syn på huruvida sjukhus-
bibliotekarien är en del av vårdpersonalen/ vårdteamet. Återigen kan man åter-
koppla till en otydlighet i sjukhusbibliotekariens roll. 

Utvecklingsbehov av de medicinska kunskaperna i 
sjukhusbibliotekariens yrke och eventuellt hot mot 
professionen utan kompetensutveckling 
För att kunna befästa sin roll inom behörighetsområdena patientinformation och 
medicinsk informationssökning behöver sjukhusbibliotekarierna stärka sin be-
hörighet. En sätt att göra detta kan vara att utveckla de medicinska kunskaperna 
hos sjukhusbibliotekarien. Denna utvecklig kan förslagsvis ske genom fort-
bildning av sjukhusbibliotekarierna. Informanterna i denna undersökning 
försöker, som tidigare beskrivits, i olika grad hålla sig uppdaterade inom det 
                                                 
192 Jacobsson, J., 1996, s.5. 
193 Homan, M.J. & McGowan, J.J, 2002, s. 83-84. 
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medicinska området. Dock upplevde jag inget större medicinskt intresse från 
informanternas sida. 

Som tidigare konstaterats i en utvärdering av sjukhusbiblioteksverksamheten 
inom Akademiska biblioteket i Uppsala från 2002 hade utbildning inom medi-
cinska ämnen för bibliotekarierna varit begränsad, men att sådan kunskap är en 
förutsättning för att kunna rekommendera korrekt och relevant information till 
låntagare.194 Utvärderingen tar således fasta på att den medicinska utbildningen är 
en förutsättning för att kunna rekommendera korrekt och relevant information. 

I likhet med Kings och Hornbys studie om medicinska bibliotekariers 
attityder gentemot patientinformation där 97 procent av studiens informanter 
ansåg att de kunde rekommendera informationskällor av hög kvalité till 
patienter195, anser denna uppsats samtliga informanter att de kan rekommendera 
aktuell och relevant patientinformation till patienter. Informanterna som arbetar 
med medicinsk informationssökning anser även att de kan rekommendera aktuell 
och relevant litteratur till vårdpersonal. 

Informanterna i uppsatsen hävdar i motsats till utvärderingen att medicinska 
kunskaper kan vara till hjälp i arbetet med patientinformation och medicinsk in-
formationssökning, dock ansåg ingen av dem att det var en nödvändighet för att 
utföra arbetsuppgifterna. 

Ingen av informanterna i denna uppsats hade medicinsk utbildning och de 
uppgav samtliga att valet att börja arbeta på ett sjukhusbibliotek berodde på andra 
faktorer än medicinskt intresse. Trots detta uppgav de att arbetet på sjukhus-
bibliotek var givande och intressant. Informant 1 uppger att hon inte anser att hon 
behöver större medicinska kunskaper och att de gånger då hennes kunskaper inte 
räcker till kan hon hänvisa till sjuksköterskorna i informationscentralen.196 I 
Abbotts teori kan denna arbetsfördelning beskrivas som förslaget om att dela upp 
arbetet utifrån klienterna.197 De klienter, i detta fall patienter, som önskar fördjupad 
medicinsk information hänvisas till sjuksköterskorna.  

Informant 2 uppger att med mer medicinska kunskaper skulle förståelsen öka 
vid samarbetet med vårdpersonal vid medicinsk informationssökning. Vid 
patientinformation upplever informanterna att hon är på ungefär samma medi-
cinska kunskapsnivå. Mer medicinska kunskaper underlättar enligt informanten 
men är inte en nödvändighet för att utföra arbetet. Informanten drar paralleller till 
bibliotekarier som arbetar på högskolebibliotek. Dessa bibliotekarier förväntas 
inte kunna exempelvis matematik.198 Jämförelser kan dras till Harrisons studie 

                                                 
194 Ekstedt, E., 2002, s. 20. 
195 King, C. & Hornby, S., 2003, s. 205-214. 
196 Informant 1 [2008-02-11], s. 9. 
197 Abbott, A., 1988, s. 69. 
198 Informant 2 [2008-02-05], s. 8-9. 
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som menar att de akademiska institutionerna väl förbereder biblioteksstuderande 
genom allmänna kunskaper som kan överföras till olika områden.199 

Erfarenhet och stort antal medicinska sökningar är anledningen till att in-
formant 3 anser att hon klarar sig utan större medicinska kunskaper. Hon anser 
dock att det är en fördel med medicinska kunskaper. Informanten lyfter fram 
vikten av att bibliotekarien bör ha bra medicinska kunskaper men även 
färdigheten att bygga nätverk inom och utanför sjukhusbiblioteken.200 

Sjukhusbibliotekarie 4 uppger att hon skulle ha stor hjälp av större 
medicinska kunskaper. Informanten var den enda som uppgav att större 
medicinska kunskaper var ett önskemål för att göra ett bättre arbete.201 

Det är intressant att konstatera att trots att sjukhusbibliotekarierna arbetar med 
medicinsk information är medicinska kunskaper inte högre värderat av infor-
manterna. Medicinsk informatör är som redovisats ett relativt nytt yrke som vuxit 
fram i USA. Man kan ställa sig frågan om detta skulle kunna vara aktuellt i 
Sverige? För att besvara denna fråga behöver man ha två aspekter i åtanke. Finns 
det ett behov av medicinska informatörer i kliniken? Finns det intresse från sjuk-
husbibliotekariernas sida? Dessa frågor är svåra att svara på utan en större studie 
som bakgrund men uppfattningen som jag fått är att mycket arbete återstår att 
göra innan både behovet och intresset kan bli påtagligt. Detta arbete anser jag 
måste komma från sjukhusbibliotekariernas sida. Genom att övertyga och visa 
vårdpersonalen på de möjligheter som finns till ett nära samarbete med en 
medicinsk informatör och vad detta kan ge vården kommer ett stort steg att tas.  

En annan synnerligen angelägen fråga är om professionen är hotad utan kom-
petensutveckling? Återigen vill jag hänvisa till utvärderingen som utfördes på 
Akademiska sjukhuset 2002 där det konstaterades att utbildning inom medicinska 
ämnen är en förutsättning för att kunna rekommendera korrekt och relevant in-
formation till låntagare.202 Genom att specialisera professionen ytterligare skyddas 
professionen från yttre hot från andra professioner som önskar överta behörig-
heten. Abbott tar i sin teori upp vikten att specificera behandlingen för att behålla 
kunskapskontrollen. Han menar att om diagnosen är för enkel att behandla kan det 
leda till att professionen ses som mindre avancerad och kan riskera att tappa kun-
skapskontrollen.203 Ett sätt att specificera behandlingen kan vara att specificera 
diagnosen, så kallad reduktion.204 Exempelvis kan diagnosen ”Patienternas behov 
av patientinformation” specificeras till ”Patienternas behov av aktuell och 
relevant patientinformation som bygger på EBM” göra att behandlingen blir mer 

                                                 
199 Harrison, J. & Sargeant, S.J.E., 2004, s. 225. 
200 Informant 3 [2008-02-12], s. 7-8. 
201 Informant 4 [2008-02-15], s. 7. 
202 Ekstedt, E., 2002, s. 20. 
203 Abbott, A., 1988, s. 46. 
204 Abbott, A., 1988, s. 98. 
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specialiserad och kan därmed stärka sjukhusbibliotekariernas behörighet till 
patientinformation. Vid samarbetet med vårdpersonal vid medicinsk 
informationssökning kan sjukhusbibliotekariens roll stärkas som rådgivande/ 
undervisande profession om professionen får större medicinska kunskaper. 
Genom att specialisera professionen med medicinska kunskaper kan professionen 
skyddas mot hot från andra professioner som arbetar med information och 
informationsförmedling. I denna uppsats har farmacevtens arbete på 
vårdavdelningar jämförts med den undervisande roll som sjukhusbibliotekarien 
kan anta vid samarbetet med vårdpersonal vid medicinsk informationssökning.  

Informanterna i uppsatsen fick frågan vilka andra professioner som de kunde 
tänka sig också kunde arbeta med patientinformation. Informant 1 menar i linje 
med Abbotts resonemang beträffande professioner som ställer en diagnos och ut-
formar en behandling, att detta beror på hur arbetsuppgiften utformas. 
Informanten menar att informatörer och journalister som arbetar med att göra 
information tillgängligt kan tänkas göra detta.205 

Sjukhusbibliotekarie 3 kan tänka sig att folkbibliotekarier skulle kunna arbeta 
med patientinformation.206 För att stärka behörigheten patientinformation anser jag 
att sjukhusbibliotekarierna behöver särskilja sig från folkbibliotekarierna. Ett sätt 
att göra detta är återigen genom medicinska kunskaper hos sjukhusbibliotekarierna. 

Informant 4 ser socionomer och kuratorer som i dagsläget arbetar med att 
hjälpa patienter att hantera sin livssituation även skulle kunna arbeta med patient-
information. Informanten tar även upp patientorganisationer som en aktör inom 
behörigheten.207 Dock kan inte patientorganisationer ses som en profession och 
kan därför inte räknas som ett hot mot professionen. Patientorganisationer blir 
därför en resurs som kan hänvisa dess medlemmar till bibliotekets patientinformation. 

Samtidigt som professionen försvarar sig mot andra professioner som kan 
tänkas vilja överta behörigheterna så ska samarbetet med andra professioner inte 
förhindras. Tydligt definierade professioner med starka behörigheter behöver inte 
ses som ett hot utan som en möjlighet till utveckling. 

En annan anledning till kompetensutveckling är Abbotts idé om abstrakt kun-
skap. Enligt Abbott är den abstrakta kunskapen viktig för en profession genom att 
professioner styrker sin existens genom att dels framhäva sin praktiska yrkes-
teknik, dels genom att använda sig av abstrakt kunskap. De abstrakta kunskaperna 
är viktiga eftersom de praktiska teknikerna går att delegera men inte den abstrakta 
kunskapen. För lite abstraktion gör professionen mottaglig för yttre påverkan och 
konkurrens.208 Den abstrakta kunskapen kan i denna diskussion jämställas med 
medicinska kunskaper. Teoretiska kunskaper går inte att delegera till exempelvis 
                                                 
205 Informant 1 [2008-02-11], s. 8. 
206 Informant 3 [2008-02-12], s. 7. 
207 Informant 4 [2008-02-15], s. 5. 
208 Abbott, A., 1988, s. 8. 
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biblioteksassistenter på samma sätt som praktiska kunskaper. Den abstrakta kun-
skapen fungerar i Abbotts teori som ett skydd mot yttre konkurrens. 

Slutord 
Slutligen kan jag konstatera att för att kunna stärka sin behörighet till behörighets-
området patientinformation bör sjukhusbibliotekarier och vårdpersonal dela upp 
behörigheten i två väl avgränsade delar. Behörigheten kan även delas upp utifrån 
klienterna genom ett aktivt samarbete mellan sjukhusbibliotekarier och 
vårdpersonal. 

Behörigheten medicinsk informationssökning kan utifrån Abbotts teori delas 
upp i två väl avgränsande delar där fokus läggs på professionernas expertis kom-
binerat med att sjukhusbibliotekarierna får en rådgivande/undervisande roll 
gentemot vårdpersonalen. 

Professionerna bör även samarbeta för att sjukhusbibliotekarien ska kunna 
stärka sin roll. Om sjukhusbibliotekariens arbete ej är synligt och de andra pro-
fessionerna med samma behörighet inte vet vilken roll sjukhusbibliotekarien har, 
ökar risken att professionen utsätts för hot om övertagande. Det är viktigt att 
sjukhusbibliotekarien befäster sin expertis och visar vad professionen kan göra 
med den. Genom att sjukhusbibliotekarierna arbetar tillsammans med ett biblio-
teksråd kan berättigandet till behörigheterna och samarbetet över professions-
gränserna öka.  

Ett aktivt arbete fodras från sjukhusbibliotekariernas sida för att komma 
framåt i samarbetet med vårdpersonal och för inte missa utvecklingen inom det 
medicinska området. För båda professionerna är ett aktivt samarbete viktigt för att 
inte missa utvecklingen av informationsbehovet från patienter och vårdpersonal. 
Om bibliotekarier berättar om informationsbehovet från uppsökande patienter i 
biblioteket kan vårdpersonalens patientinformation förbättras och biblio-
tekariernas patientinformation kan förbättras genom att vårdpersonalen berättar 
om vad som sker på klinikerna och hur vårdpersonalen ger patientinformation. 

Den interprofessionella inferensen är betydelsefull för utveckling av pro-
fessionen. Som en del av den interprofessionella inferensen ingår forskningen 
kring professionen. En större studie som jämförde sjukhusbibliotekariers och 
vårdpersonals syn på samarbetet skulle tillföra mycket till samarbetet mellan pro-
fessionerna. Som framgått i uppsatsen efterlyses även en studie kring sjukhus-
bibliotekariers utbildning och vidareutbildning. Annan forskning som skulle vara 
intressant är forskningen kring medicinsk informatör och professionens framtid i 
Sverige. Forskningsbehov som jag anser har uppstått under arbetets gång är: Finns 
det ett behov av medicinska informatörer i Sverige? Finns det ett intresse från 
sjukhusbibliotekariers sida att arbeta på detta vis? Som konstaterats tidigare åter-
står mycket arbete innan både behovet och intresset kan bli påtagligt. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka vilket behov av professionsutveckling som 
finns för sjukhusbibliotekarier i Sverige och hur denna utveckling kan komma att 
se ut. Syftet var även att undersöka hur ett utökat samarbete med vårdpersonal 
inom de gemensamma behörighetsområdena patientinformation och medicinsk 
informationssökning skulle kunna se ut. 

Undersökningen har utgått utifrån Andrew Abbotts teori om ”Division of 
expert labor” som beskriver professioner som gör anspråk på behörighetsområden 
och de situationer som kan uppstå när två professioner gör anspråk på samma 
behörighetsområde. 

Fyra kvalitativa intervjuer genomfördes med sjukhusbibliotekarier som 
arbetade på fyra olika sjukhusbibliotek. En av informanterna arbetade även på en 
informationscentral. Intervjuguiden som konstruerades innehöll frågor inom två 
delområden. Det första delområdet behandlade sjukhusbibliotekariens samarbete 
med vårdpersonal vid patientinformation och medicinsk informationssökning. Det 
andra området berörde frågor som handlar om sjukhusbibliotekariens utbildning 
och behov av professionsutveckling. 

Informanterna i undersökningen samarbetade med vårdpersonal i olika grad 
men var eniga om att samarbete är viktigt. Ingen av undersökningens sjuk-
husbibliotekarier hade medicinsk utbildning och de ansåg inte heller att det var en 
nödvändighet för att utföra arbetet. Informanterna var oeniga angående synen på 
sjukhusbibliotekarien som en del av vårdpersonalen/ vårdteamet. 

Undersökningen visade att sjukhusbibliotekarier och vårdpersonal som har 
behörighetsområdena patientinformation och medicinsk informationssökning 
gemensamt kan samarbeta genom att dela upp behörigheterna i två väl avgränsade 
delar med fokus på respektive professions expertis. Vid patientinformation kan 
arbetet dessutom delas upp genom klienterna genom att vårdpersonal hänvisar 
patienter som vill veta mer om sjukdom och hälsa till sjukhusbibliotekets patient-
information. Vid medicinsk informationssökning kan arbetsfördelningen leda till 
att sjukhusbibliotekarien får en rådgivande/ undervisande roll gentemot vård-
personalen. Vidare diskuteras vikten av professionsutveckling för sjukhusbibliote-
karier för att skydda professionen från yttre konkurrens från andra professioner. 
Specialisering genom exempelvis medicinska kunskaper lyfts fram som ett sätt att 
genomföra detta. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Bakgrundsuppgifter 
 
Informant 
Yrke, tidigare yrken, antal år i yrket, hur länge arbetat på nuvarande arbetsplats, 
grundutbildning, vidareutbildning 
 
Verksamhet 

- Berätta om arbetet med patientinformation på sjukhusbiblioteket! 

- Särskild plats i biblioteket för patientinformation? 

- Hur marknadsför sig biblioteket till patienter, personal och anhöriga att det finns 
patientinformation på biblioteket? 

- Har en bibliotekarie patientinformation som speciell arbetsuppgift /flera som 
arbetar med patientinformation? 

- Hur stor del av verksamheten utgörs av: 

-patientinformation 

-medicinsk information riktat till personal 

- På vilket sätt anpassas patientinformationen på biblioteket till sjukhusets verk-
samhet? 

 
Del 1 samarbetet med vårdpersonal 

- Hur ser samarbetet ut med vårdpersonal då det gäller patientinformation? 

- Har ni något annat samarbete med vårdpersonal? 

- Har du upplevt att patienter blivit hänvisade till sjukhusbibliotekets patient-
information av vårdpersonal? Hur märker du det? Vilka frågor kan det röra 
sig om då? 

- Tycker du att det skulle vara önskvärt med ett utökat samarbete med vård-
personal vid patientinformation? Och hur skulle det samarbetet se ut? 
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- Kan du se några fördelar/ nackdelar med ett utökat samarbete med vårdpersonal 
vid patientinformation? 

- Vilka begränsningar tycker du att det finns med ett samarbete med vårdpersonal 
vid patientinformation? (ex. ekonomiska, lagliga, tidsmässiga osv.) 

- Vilka begränsningar tycker du att det finns med ett samarbete med vårdpersonal 
vid medicinsk informationssökning? (tidsmässiga, ekonomiska, inte ber om 
hjälp osv.) 

- På vilket sätt tycker du att sjukhusbibliotekarien kan stärka sin position som en 
viktig del i patientinformationsarbetet? /På vilket sätt kan bibliotekarien 
hävda sin roll som en del av patientinformationen? 

- Vilken aspekt av patientinformationen tycker du att sjukhusbibliotekarier bör 
lägga sitt fokus på? 

- Vilken aspekt av patientinformationen tycker du att vårdpersonalen bör lägga 
sitt fokus på? 

- Har du blivit ombedd att ta fram relevant och aktuell information inom ett visst 
ämne till vårdpersonal? 

Information om klinisk medicinsk bibliotekarie- 

Forskning: England, USA bibliotekarier med på ronder sedan 70-talet 

- Hur ställer du dig till att arbeta med informationssökning till personal ute på av-
delningar (delta i ronder och på vårdkonferenser för att fånga upp infor-
mationsglapp och önskemål)? 

- Vilka för- och nackdelar kan du se med att arbeta på detta sätt? 

- Kan du tänka dig någon annan yrkesgrupp än bibliotekarier och vårdpersonal 
som skulle kunna arbeta med patientinformation? Varför/ varför inte? 
 
Del 2 Medicinska kunskaper hos sjukhusbibliotekarien 

- Hur kom det sig att du valde att arbeta på ett sjukhusbibliotek? 

- Vilka kunskaper har du inom medicin? ( utbildning/ vidare utbildning) 

(Om medicinsk utbildning: Hur anser du att du får användning av dina kunskaper? 
På vilket sätt kan du tänka dig att få mer användning av dina kunskaper?) 

- Känner du att du skulle kunna dra fördel av mera medicinska kunskaper? 

- På vilket sätt brukar du försöka hålla dig uppdaterad med vad som är aktuellt 
inom medicin? 

- På vilket sätt erbjuder biblioteket fortbildning inom medicin till personalen 
(kurser, utbildningsdagar osv.)? 
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- Har dina arbetskolleger medicinsk utbildning? 

- Anser du att medicinska kunskaper är viktigt för sjukhusbibliotekariens arbete? 

- Upplever du att patienter och besökare ser på sjukhusbibliotekarierna som en del 
av vårdpersonalen? 

- Upplever du att personalen ser på sjukhusbibliotekarien som en del av vård-
personalen? 

- Ser du dig själv som en del av vårdpersonalen? 

- Tycker du att du kan rekommendera relevant och aktuell information till 
patienter?` 

- Tycker du att du kan rekommendera relevant och aktuell information till 
personal? 

- Vilka kunskaper tycker du att du saknar för att göra ett bättre arbete? 
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