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Title
The heart of the hospital? Information behaviour among doctors and nurses at the Lund
University Hospital.

Abstract
This Masters' thesis is a study on the information behaviour of hospital personnel at the
University Hospital in Lund, Sweden. A questionnaire was distributed to 301 nurses
and physicians working in the intensive care unit, the population was reduced to 244
persons. The response rate was 52%, i.e. 125 questionnaires were completed. Nurses
constituted 68 % of the population. The survey focuses on the use of the hospital
library and preference of information sources in relation to educational factors, such as
time since graduation, PBL, and the practice of EBM and EBN, respectively. The
results show that the physicians use the hospital library more frequently than the
nurses. However, in terms of information resource preferences both physicians and
nurses tend to turn to their colleagues first of all. In order to attract more users the
hospital library would have to improve accessibility and to extend their opening hours.
The library should also offer better physical facilities and make the atmosphere more
amenable to studying in. Moreover, the library needs to be seen in order to be fully
appreciated. The librarians could market the library with services such as a web site
tailor-made for specific professional target groups, and offer courses in database
information seeking.

Ämnesord
Sjukhusbibliotek – Sverige, informationssökning, informationsservice, läkare,
sjuksköterskor.

Övriga ämnesord
Sjukhusbibliotek - Lunds universitetssjukhus.
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Thomas) som tålmodigt och kärleksfullt hjälpt oss med korrekturläsning, statistik och
många goda råd. Sist, men absolut inte minst: Birgitta, vår kloka handledare som med
rutinerad hand har lotsat oss framåt och gett oss så mycket av sin kunskap och sitt stöd.
Tack!
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1 Inledning

I dagens samhälle, det så kallade informationssamhället, växer mängden av information
och kunskap stadigt. Det är möjligt att snabbare, i större mängd och på fler sätt än
någonsin tidigare, få tillgång till information. Större informationsmängder och ökad
tillgänglighet medför dock problem när det gäller att sålla fram relevant information. Då
krävs verktyg för att söka och välja information med avseende på både kvalitet och
kvantitet.

Hälso- och sjukvården är ett verksamhetsområde där relevant information bokstavligen
kan ha betydelse för liv och död. Det är också ett område där professionella använder
stora informationsmängder i sitt dagliga arbete. Informationshanteringen inom sjukvården
har uppmärksammats de senaste åren eftersom mängden hälso- och sjukvårdsrelaterad
information har ökat och behoven av och tillgången till sökverktyg förändrats. Dessa
behov är speciellt viktiga att tillgodose för de yrkesgrupper som tillhandahåller
sjukvården.

I västvärlden har vi sett att en förbättrad nationell ekonomi i allmänhet för med sig ökad
livslängd och bättre sjukvård, men också att den förorsakar problem såsom sjuklig fetma
och andra livsstilssjukdomar. En god ekonomi medför även högre förväntningar på
sjukvårdssystemet. Den medicinska forskningen utvecklar nya, ofta dyra mediciner och
behandlingar till fördel för människans livslängd. Med sådana framsteg följer dock
svårigheter att finna tillräckliga medel för att bekosta sjukvården.

Läkare och sjuksköterskor möter i sin kliniska vardag problemställningar som kräver
snabba svar. Det är då viktigt att finna en lagom mängd användbar information. Enligt
hälso- och sjukvårdslagen, HSL, är hälso- och sjukvårdpersonal skyldig att ”utföra sitt
arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet” (HSL, § 2
1994:953). Det är inte bara nödvändigt att kunna sitt fält utan kunskapen skall även vara
uppdaterad. Dessutom bör man inkorporera vetenskapliga resultat i vardagens
yrkespraktik. Detta tillsammans med att både läkare och sjuksköterskor tagit steget från
kall till profession kan tyvärr bidra till att vetenskapen fördriver läkekonsten. Det är
viktigt att dessa professioner får ägna sig åt de uppgifter de är ämnade att göra; att sovra
i informationsmassorna kan man lämna åt informationsexperterna.

De informationsmiljöer som omger professionella i sjukvården tillhandahåller många
redskap för informations- och kunskapsinhämtning: fackböcker, tidskrifter, databaser,
kollegor, konferenser och inte minst Internet. Sjukhusbiblioteket är ofta hjärtat i
sjukhusets informationsförsörjning, en resurs genom vilken många får sin information
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och kunskap, medvetet eller omedvetet, direkt eller indirekt. Det är dock långt ifrån alla
som använder biblioteket och det skulle kunna ha en mer central betydelse och funktion
än det har idag.

I Lund har representanter från Medicinska fakultetsbiblioteket vid Lunds universitet
muntligen lagt fram förslag till sjukhusbiblioteket och sjukhusledningen att
sjukhusbiblioteket vid Universitetssjukhuset skall integreras med medicinska fakultetens
bibliotek. I och med detta skulle biblioteket inordnas under Lunds universitet istället för,
som nu, under sjukhusets organisation. Enligt chefen för sjukhusbiblioteket skulle en
sådan sammanslagning medföra kortsiktiga ekonomiska vinster och fördelar endast för
den sjukvårdspersonal som bedriver forskning. Han menar att nackdelarna är fler än
fördelarna. Det medicinska fakultetsbiblioteket har i nuläget endast befogenhet att ge
service åt forskare och studenter vilket vid en sammanslagning skulle kunna orsaka att
bibliotekets patientverksamhet läggs ned. Dessutom skulle informationsbehoven hos
stora personalgrupper som varken forskar eller studerar eftersättas. Från
sjukhusbibliotekets sida har man istället framfört tanken att skapa ett sambibliotek med
gemensamma utrymmen men med två olika huvudmän.

På sjukhusbiblioteket vid Universitetssjukhuset i Lund önskar man med anledning av
detta få bättre kunskaper om användarnas behov och önskemål. Med en
användarundersökningar som faktaunderlag kan man mer realistiskt bedöma
konsekvenserna av en sammanslagning. Man kan också få bättre förutsättningar att
tillhandahålla behovsrelaterad information och service och därmed förbättra för alla
parter. Det gäller också för sjukhusbiblioteket att följa utvecklingstrender inom
vårdyrkena för att på bästa sätt kunna möta deras behov.

Med denna magisteruppsats avser vi öka kunskapen om två av sjukhusbibliotekets
målgrupper genom att undersöka läkares och sjuksköterskors informationsbeteende och
behov av information och service. De båda yrkesgrupperna är också intressanta för
forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap (B & I) eftersom de i så hög
grad är beroende av aktuell och lättåtkomlig information.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka om läkare och sjuksköterskor får adekvat
informationsförsörjning relaterat till deras yrkesmässiga behov. Dessutom syftar studien
till att belysa vilken roll sjukhusbiblioteket spelar i de bägge yrkesgruppernas
informationsförsörjning.

Detta syfte kan specificeras ytterligare i tre underordnade frågeställningar:

• Vilka yrkesmässiga informationsbehov har sjuksköterskor och läkare?
•  Hur påverkas deras informationsbeteende av faktorer som är relaterade till

utbildning och yrke?
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• Är den informationsförsörjning och service som sjukhusbiblioteket i Lund idag
erbjuder tillräcklig?

Vi vill undersöka hur behoven yttrar sig i informationsbeteenden. De yrkes- och
utbildningsrelaterade faktorer som kan påverka dessa beteenden är forskningsaktivitet,
hur lång tid sedan man fick sin yrkeslegitimation, om man är utbildad med
problembaserat lärande och om man praktiserar evidensbaserad sjukvård.

Vi särskiljer här informationsförsörjningen från bibliotekets övriga service såsom
studieplatser, utbildningar och användardatorer.

 1.1.1 Avgränsningar och definitioner
Med sjukhusbiblioteket avses i denna studie biblioteket på Lunds Universitetssjukhus
(USiL). Sjukhusbiblioteket i Lund är ett kombinerat sådant vilket betyder att
funktionerna patient- och personalbibliotek förenas i ett och samma bibliotek. Den av
bibliotekets funktioner som vi studerat är rollen som företagsbibliotek gentemot läkare
och sjuksköterskor.

De läkare och sjuksköterskor som medverkar i studien är knutna till anestesi- och
kirurgiklinikerna på UsiL. Majoriteten av deltagarna i studien har specialistkompetens
såsom anestesiologer, kirurger, operations- och narkossjuksköterskor. Inom grupperna
finns olika hierarkiska nivåer, bland andra ST-läkare1, underläkare, överläkare och
avdelningsföreståndare. I studien ingår personer som uteslutande forskar, personer som
endast arbetar kliniskt och personer som kombinerar forskning och klinisk verksamhet.

Med information menas i denna studie uteslutande fackinformation om inget annat
anges. Vi har valt att använda den avgränsning av begreppet information som Olof
Sundin gör i sin doktorsavhandling om sjuksköterskors förhållande till fackinformation.
Han särskiljer där fackinformation från klinisk information. Den kliniska informationen
utgörs av journalanteckningar, undersökningsresultat eller annan administrativ
information (Sundin, 2003).

PBL är en förkortning av problembaserat lärande, en pedagogik som i stor utsträckning
används inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna (Se avsnitt 2.4). EBM/EBN är
förkortningar för evidence based medicine och evidence based nursing. De kan i korthet
beskrivas som ett införlivande av vetenskapliga teorier och forskningsresultat i
yrkespraktiken (Se avsnitten 2.4.3 och 2.5.3).

                                                
1 Efter legitimation påbörjar de flesta läkare sin specialiseringstjänstgöring (ST). Den tar minst fem år och leder
fram till specialistkompetens i någon av idag 62 specialiteter       (     www.ams.se     : yrken & studier).
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2 Bakgrund

I detta kapitel kommer utgångspunkterna för uppsatsen att presenteras för att ge läsaren
en god grund att stå på inför den empiriska delen av undersökningen. Det första avsnittet
i kapitlet ger en bakgrund till det forskningsområde som studerar hur yrkesverksamma
och professionella söker och använder information. Sedan ges en mycket översiktlig bild
av hälso- och sjukvårdens organisation och lagstiftning samt en statistisk
sammanfattning av de yrkesgrupper vi har undersökt. Därefter presenteras Lunds
Universitetssjukhus och de två kliniker vi valt att undersöka. Här ges även en
presentation av sjuksköterskors och läkares respektive yrken, utbildningar och
förhållande till information. Dessutom förklaras begreppen EBM, EBN och PBL.
Slutligen beskrivs verksamheten på sjukhusbiblioteket vid Lunds Universitetssjukhus.

2.1 Forskningsområdets bakgrund
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen kan det ökade intresset för yrkes- eller
professionsrelaterad (se kap. 4.2) informationsanvändning ses som en naturlig utveckling
av tidigare forskning, vars fokus ofta låg på forskare och akademiker. En annan orsak kan
vara de informationstjänster som utvecklats för specifika yrkesgrupper. I utvecklingen
av dessa saknas ofta den kunskap som behövs för att tillmötesgå reella behov. Som en
tredje orsak kan man se ett intresse för att föra den teoretiska analysen inom
användarstudier framåt och kunna förbättra modeller inom området genom att studera
yrkesverksamma människor inom olika områden och miljöer (Leckie, 1996). Den fjärde
orsaken är den förändring inom många yrken som har samband med
professionaliseringssträvanden, där allt fler yrken säger sig bygga på en teoretisk grund
(Sundin, 2003).

Tyngdpunkten inom yrkes- eller professionsrelaterad informationsvetenskaplig
forskning kan enligt Leckie, Pettigrew och Sylvain (1996) knytas till följande kärnfrågor:

•  Vilka likheter och skillnader kan man finna i informationsbehov hos
professionella jämfört med informationsbehoven hos forskare och akademiker?

• När och i vilket syfte söker yrkesverksamma information?
• Hur påverkar informationsbehov och informationssökning de yrkesverksammas

effektivitet när det gäller tillhandahållande av service (i detta fallet
tillhandahållande av vård)?

• Vilka hinder upplever yrkesverksamma när det gäller sökning och användning av
nödvändig information?
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Vår undersökning rör sig inom dessa kärnfrågor, bland annat ingår både forskare och
kliniker. Tendenser kommer att visa sig i de olika yrkesgruppernas sökande efter
fackinformation. Med hjälp av tidigare studier om informationssökning kan vi söka
förklaringar till våra resultat.

En profession definieras i Nationalencyklopedin som:

i allmänt språkbruk detsamma som yrke; i samhällsvetenskaplig terminologi
ofta snävare definierat som yrke vars auktoritet och status bygger på hög formell
utbildning, ofta universitetsbaserad. Till de klassiska, förindustriella
"statusprofessionerna" räknas medic in ,  ju r id ik  o c h  teologi
(Nationalencyklopedin: profession).

Professionalisering är den process som utmynnar i att en yrkesgrupp tillskriver sig de
kännetecken och den kompetens som är utmärkande för en profession. Det är en vanlig
strategi i professionaliseringssträvandet att föra ihop yrkesverksamhet med lång
högskoleutbildning och forskning. Professionalisering leder ofta till att yrkesgruppen blir
legitimerad, vilken innebär ett monopol på att få utöva yrket. Legitimering öppnar också
dörren för högre anspråk på samhällets belöningar i form av lön och status
(Nationalencyklopedin: profession). Läkare och sjuksköterskor är två av de
yrkesgrupper vars legitimation avgränsar yrkesutövningen till de individer som
genomfört utbildningen. Denna studie lägger dock ingen vikt vid själva
professionstänkandet.

2.2 Anestesi, IVA och kirurgi
De läkare och sjuksköterskor som ingick i studien arbetar på anestesi- och
kirurgiklinikerna vid Lunds universitetssjukhus. Under anestesikliniken ingår även
intensivvårdsenheten.

Enligt Nationalencyklopedin (NE) är anestesins ordabetydelse ”avsaknad av smärta”.
Specialiteten anestesiologi innefattar narkos, bedövning, smärtlindring,
traumaomhändertagande samt intensivvård. Anestesiklinikens uppgift är att ta hand om
patienten före, under och efter operation. Man gör en bedömning av patientens tillstånd
före operationen, en s.k. preoperativ bedömning och ger bedövning eller narkos vid
operationen. Efter operationen ser klinikens personal till att patienten är smärtfri, så
kallad postoperativ övervakning. Verksamheten utövas av anestesiologer, även kallade
anestesi- eller narkosläkare. Specialistutbildad sjuksköterska benämns anestesi- eller
narkossköterska.

Vid intensivbehandling av svårt sjuka eller skadade patienter är det anestesiavdelningen
som är ansvarig för att patientens vitala funktioner, som cirkulation, andning,
vätskebalans och näringstillförsel fungerar. Intensivvård förmedlas inom en särskild
enhet. Denna skall vara en resurs för sjukhusets samtliga specialiteter och besitta en hög
kompetensnivå såväl medicinskt som tekniskt, samt kunna arbeta multidisciplinärt.
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Organisatoriskt är intensivvårdsenheten integrerad i anestesikliniken. Med intensivvård
avses övervakning, behandling, diagnostik, och omvårdnad av patienter med akut svår
(livshotande) sjukdom. Intensivvården bedrivs på  särskilt inrättade
intensivvårdsavdelningar (IVA) med hög personaltäthet och specialutbildad personal
som handhar avancerad medicinsk teknisk utrustning. Intensivvårdsenheten skall fungera
som en resurs för hela sjukhuset (Samlade Riktlinjer, 1997).

Kirurgi är enligt NE den del inom medicinen som med hjälp av manuella ingrepp
diagnostiserar och/eller behandlar sjukliga tillstånd och skador. Från den kirurgiska
moderdisciplinen har specialiteter och subspecialiteter avknoppats, t.ex. obstetrik och
gynekologi. Egna specialiteter utgör framför allt allmänkirurgi, barnkirurgi, thoraxkirurgi,
urologi, neurokirurgi, ortopedi, handkirurgi och plastikkirurgi

Kirurgi-, anestesi- och IVA-avdelningarna är i hög grad tekniktäta och använder sig av
mycket avancerad teknisk utrustning. Både den tekniska apparaturen och läkemedlen
förnyas och förändras ständigt i likhet med informationsteknologin. Denna förändring är
konstant inom båda de sjukhusavdelningarna vi studerat. Detta medför ett kontinuerligt
behov av uppdatering av information vilket stärker arbetsplatsernas lämplighet som
studieutgångspunkt för de två valda yrkesgrupperna.

2.3 Organisation, lagar och personal
I Sverige är hälso- och sjukvårdsorganisationen decentraliserad. Det finns lagar och krav
på hälso- och sjukvården som är fastställda av riksdagen. Dessa kompletteras med
regeringsförordningar och myndighetsförfattningar. Hälso- och sjukvård bedrivs i olika
former inom ett stort antal verksamhetsområden och upprätthålls med hjälp av ett
omfattande och detaljerat regelverk. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller de mest
grundläggande bestämmelserna (Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok, 2002).

Med hälso- och sjukvård avses enligt HSL ”åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda
och behandla sjukdomar och skador” (HSL, § 1 1982:763). Målet för sjukvården är god
hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen (HSL, § 2). Den skall bedrivas så att
den uppfyller vissa specificerade krav på god vård (HSL, § 2a).

Det är också lagstiftat att hälso- och sjukvårdspersonal skall ”utföra sitt arbete i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”. (Lagen om åliggande för
personal inom hälso- och sjukvård, § 2 1994:953). Det finns också en lag om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS, 1998:351).

Det är alltså lagstadgat att sjukvårdspersonal skall följa vetenskapens utveckling inom
sin yrkesutövning. För att göra detta praktiskt möjligt måste det finnas anpassade
hjälpmedel för att tillhandahålla adekvat information i lagom mängd t.ex. ett bibliotek.
Frågan är om de resurser och den service som sjukhusbiblioteket tillhandahåller är
tillräcklig i förhållande till behoven?
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I Sverige fanns 1 november 2001 totalt 261 329 personer anställda som
sjukvårdspersonal inom landstingens samtliga befattningsområden. Av dessa var ca 30
procent (78 142 personer) sjuksköterskor eller barnmorskor. Antalet landstingsanställda
läkare uppgick till ca 10 procent (24 993 personer). Det totala antalet legitimerade
sjuksköterskor var 2001 123 914 personer i yrkesverksam ålder. Könsfördelningen var
91 procent kvinnor och 9 procent män. Av det totala antalet läkare, 32 656, var 63
procent män och 37 procent kvinnor (Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok, 2002).

2.4 Sjuksköterskor som yrkesgrupp
En legitimerad sjuksköterskas arbete styrs av hälso- och sjukvårdslagen och lagen om
åligganden. På dessa premisser måste sjuksköterskan arbeta med ett etiskt
förhållningssätt och i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Nedanstående uppgifter ingår i sjuksköterskans yrkesområde enligt Socialstyrelsen
(1995:5):

  Att ta initiativ till och vidta åtgärder som syftar till att främja hälsan och
förebygga uppkomsten av sjukdom hos enskilda patienter.

 Att ansvara för enskilda patienters omvårdnad.
 Att medverka vid och i vissa fall utföra undersökningar och behandlingar.
  Att informera och instruera enskilda patienter och deras närstående samt

handleda studenter och medarbetare.
 Att följa, utnyttja och medverka i forsknings- och utvecklingsarbete.
 Att planera sitt arbete, arbeta i grupp, leda arbetslag och samarbeta med andra

yrkesföreträdare.
  Att medverka i omhändertagande och vård av skadade vid stora olyckor,

katastrofer och krig.

Med andra ord ingår det i sjuksköterskornas uppgift att ta del av och inkorporera
forskning i praktiken. Detta borde innebära att yrkesgruppen har ett kontinuerligt behov
av forskningsrelaterad information.

 2.4.1 Utbildning
Sjuksköterskornas grundutbildning är en 3-årig högskoleutbildning och huvudämnena är
omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap. I och med 1977 års högskolereform
inkorporerades sjuksköterskeutbildningen i högskolan. Med detta avsågs att främja
relationen mellan utbildning, forskning och praktik. Dessutom lades en större betoning
på ämnet omvårdnad, men det skulle dröja ända till 1993 innan omvårdnad gjordes till
huvudämne i sjuksköterskeutbildningen.

Det finns en skillnad mellan vårdvetenskap och omvårdnadsvetenskap, de två
huvudriktningarna inom vårdforskningen. Omvårdnadsvetenskapen utvecklar och
utvärderar sjuksköterskans arbetsuppgifter på olika sätt. Dessutom är den
professionsinriktad och försöker höja sjuksköterskornas status. Vårdvetenskapen är
substansfokuserad och strävar efter att utveckla ämnet som en autonom vetenskap och
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att utveckla kunskapen om vårdandets fenomen. Omvårdnadsvetenskap (nursing
science) försöker framför allt ge svar på hur-frågor med utgångspunkt i
sjuksköterskeprofessionen, t.ex. smärtlindring. Vårdvetenskap (caring science) är en
vetenskap som genererar kunskap om vårdandet. Den kunskapen är giltig också för andra
yrkeskategorier som på olika sätt vårdar människor, t.ex. arbetsterapeuter och
sjukgymnaster. Vårdvetenskap som akademisk disciplin beskriver vårdandets substans,
alltså vad god vård är, genom att besvara vad-frågor. Forskningens fokus ligger på olika
fenomen i vården, t.ex. lidande (Wiklund, 2003).

De sjuksköterskor som ingår i vår studie är utbildade under ett långt tidsintervall, från
1960- till 2000-talet. Utbildningen har förändrats och formats parallellt med samtidens
forskning och utveckling. Detta kan påverka de olika individernas fokus och
prioriteringar i praktiserandet av yrket. Det är svårt att följa utvecklingen inom ämnet
om individen inte uppdaterar sig med ämnets forskningsutveckling. Biblioteket är en del i
kedjan för att nå ut till målgrupperna med yrkesrelaterad information.

 2.4.2 Sjuksköterskor och information
Forskningen kring informationssökning inom hälso- och sjukvården domineras inom
biblioteks- och informationsvetenskap av läkare som användargrupp. Samtidigt har
sjuksköterskor studerats alltmer under 1990- och 2000-talet. Forskningen visar att
sjuksköterskor utnyttjar sjukhusets fackbibliotek i mindre utsträckning än andra
yrkesgrupper (Sundin, 2003).

Tidigare undersökningar visar också att sjuksköterskor i liten utsträckning använder sig
av formell information och formella informationssystem. Detta till fördel för personliga
kontakter och information som finns att tillgå på avdelningen. Andra studier visar dock
att sjuksköterskors kliniska arbete genererar frågor som informationssystem kan hjälpa
till att besvara. (Sundin, 2003).

Christine Urquhart, universitetsadjunkt vid universitet i Wales, Aberystwyth, menar att
det finns en relation mellan sjuksköterskors intresse för informationssökning och
sjuksköterskors deltagande i vidareutbildningar. Det är i samband med de sistnämnda
som nya informationsvanor kan etableras. Här kan biblioteken spela en mer aktiv roll
(Urquhart et al., 1994).

Leckie et al. (1996) har identifierat vilka informationskällor som sjuksköterskor
huvudsakligen använder vid informationssökning i rutinfrågor. Uppdelat på två
övergripande kategorier används dels interpersonella källor, d.v.s. läkare, kollegor och
dels skrivna källor såsom patientjournaler och laboratorieresultat. Vid tillfälligt
uppkomna behov används olika sorters källor. Fysisk tillgänglighet ses som en viktig
egenskap hos källan, eftersom sjuksköterskan mestadels bör vara i närheten av patienten.
Det främsta hindret i sökandet efter information är alltså bristande tillgänglighet, liksom
för mycket information, information som finns på fel ställe, ofullständig, felaktig,
inkonsekvent eller svårförståelig information. Dessutom kunde man konstatera att
sjuksköterskor utgör en förhållandevis liten del av biblioteksbesökarna (6 procent), trots
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att de utgör ca 31 procent av all sjukvårdspersonal. Sjuksköterskornas frågor på
biblioteket rörde oftare andra problem än omvårdnad (Leckie et al., 1996).

Sett till sjuksköterskornas låga besöksfrekvens på biblioteket får man anta att de får sitt
informationsbehov tillgodosett på annat sätt. Detta om man har i åtanke vad som står
skrivet i hälso- och sjukvårdslagen samt de arbetsuppgifter som finns specificerade för
deras yrkesområde. En annan möjlighet är att dessa uppgifter inte är helt förankrade i
hela yrkeskåren.

 2.4.3 Evidence Based Nursing (EBN)
Enligt Socialstyrelsen skall omvårdnad inom hälso- och sjukvården vila på ”vetenskap
och beprövad erfarenhet” (Lagen om åliggande för personal inom hälso- och sjukvård, § 2
1994:953). Med andra ord är även sjuksköterskan skyldig att utgå från vetenskaplig
kunskap i sitt arbete. EBN står för Evidence based nursing och kan översättas med
evidensbaserad omvårdnad. De senaste åren har detta begreppet aktualiserats mer och
mer och det betonas, både från offentliga instanser och från forskarhåll, att vårdarbetet
måste vara vetenskapligt förankrat.

För tillfället råder ingen konsensus om evidensbegreppets innebörd. En mängd olika
definitioner florerar i litteraturen och i olika kliniska sammanhang. Evidensbaserat
vårdande eller omvårdnad utgår från vetenskapliga teorier och forskningsresultat. Att
arbeta evidensbaserat handlar om att tillämpa vissa metoder och tekniker. Det innebär
även att agera på ett medvetet sätt med utgångspunkt både i den konkreta situationen
och i vetenskaplig kunskap, att förena teori och praktik (Wiklund, 2003).

Praktiserandet och förfarandet av evidensbaserad omvårdnad går hand i hand med de
föreskrifter som ligger till grund för sjuksköterskans uppgifter. Det borde även gynna
nyttjandet av bibliotekets resurser.

Det finns en klyfta mellan omvårdnadsforskning och sjuksköterskors praktiska
yrkesutövning. Enligt Kerstin Nilsson Kajermo (1998), universitetsadjunkt vid
institutionen för omvårdnad på Karolinska institutet i Stockholm, finns det flera skäl till
detta. Många sjuksköterskor upplever att de saknar både tid och självbestämmande. De
tycker dessutom att de har otillräckligt stöd ifrån sjukvårdsorganisationen. Ett annat skäl
är kommunikationssvårigheter. Många sjuksköterskor tycker att det vetenskapliga
språkbruket och engelskan känns främmande. Dessutom är inte alltid informationen
tillräckligt fysiskt tillgänglig. Avsaknad av kunskap är också en faktor som påverkar då
många yrkesverksamma sjuksköterskor har en äldre utbildning som inte inkluderat
forskningsmetodik.
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2.5 Läkare som yrkesgrupp

 2.5.1 Utbildning
Läkarutbildningen är en akademisk utbildning som finns vid sex medicinska fakulteter i
Sverige. Den tar fem och ett halvt år att genomföra, omfattar 220 poäng och avslutas
med läkarexamen. Utbildningen skiljer sig något mellan de olika fakulteterna men är till
största delen teoretiskt inriktad även om många praktiska inslag ingår. För att få
behörighet, det vill säga läkarlegitimation, krävs dessutom minst ett och ett halvt års
genomförd allmäntjänstgöring (AT) inom sjukvården efter avslutad grundutbildning. AT-
tjänsten är handledd och obligatorisk. Ett viktigt inslag i de flesta läkarutbildningar är
undervisning med hjälp av PBL, en pedagogik som utvecklats just för medicinska
utbildningar (se vidare kapitel 2.6).

 2.5.2 Läkare och information
Ett problem för många läkare är att de överöses med information från många håll,
samtidigt som de känner sig okunniga och saknar kunskaper som är användbara i det
praktiska patientarbetet (Jaenson, 1997). Huvudsakligen gäller detta allmänläkarna, men
det visar på den mängd information som läkare utsätts för i sitt arbete och den
frustration som många känner inför detta.

Möjligheterna att lyckas upptäcka, fastställa och behandla sjukdom ökar hela tiden med
hjälp av det växande utbudet av sofistikerade metoder. Nya mediciner, utrustningar,
operationsmetoder och användningsområden ger löften om lösningar på medicinska
problem. Mängden medicinsk vetenskaplig produktion blir allt mer oöverskådlig. Någon
har räknat ut att för att hålla sig à jour med litteraturen bara inom allmänmedicin måste
man läsa mer än 130 nya artiklar varje vecka, året runt (Levi, 1998).

Inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen har man intresserat sig
för läkare mer än för någon annan grupp inom hälso- och sjukvården.
Informationsbeteenden är inte på något sätt entydiga inom läkarkåren utan skiljer sig
avsevärt mellan olika grupper av läkare. Exempelvis har studier visat att nyutbildade
läkare använder både bibliotek och kollegor som informationsresurs betydligt mer
frekvent än läkare med längre yrkeserfarenhet. Andra studier har påvisat läkarnas behov
av direkt tillgänglig information och den centrala betydelsen av kollegor som
informationsresurs. Andra avgörande faktorer är informationsresursernas användbarhet,
ålder och kvalitet (Leckie, 1996).

Läkare som har specialistkompetens har visat sig behöva en mindre mängd information
än icke specialistutbildade läkare då de arbetar inom sitt område. Det har även framgått
att de ställer hälften så många frågor för att komma fram till en diagnos. När
specialisterna behöver information har frågorna mestadels medicinsk karaktär som faller
utanför deras specialistdomän (Gorman, 1995).
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 2.5.3 Evidence Based Medicine (EBM)
Evidensbaserad eller vetenskapsbaserad sjukvård, evidence based medicine (EBM) är en
världsomfattande rörelse som försöker möta behovet av ett bättre beslutsunderlag i
vården genom att sammanställa det bästa ur den vetenskapliga medicinska litteraturen.

Enligt lag skall läkaren ”handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och
ständigt söka vidga sina kunskaper” (Lagen om åliggande för personal inom hälso- och
sjukvård, § 2 1994:953). Praktiserandet av EBM följer denna lag. Den väldiga mängden
medicinsk litteratur med sina motstridiga forskningsresultat av skiftande kvalitet blir för
många övermäktig och problematisk att förena med detta. Ju fler medicinska alternativ
som tillkommer tillsammans med krav på ekonomiska nedskärningar, desto större blir
behovet av ett tillförlitligt beslutsunderlag (Levi, 1998).

Det finns inga enhetliga definitioner av EBM och det dyker oupphörligt upp nya förslag
till definitioner. Ragnar Levi (1998) definierar dock EBM enligt följande: ”den process av
systematisk insamling, granskning och användning av bästa tillgängliga vetenskapliga
bevis som ett bättre beslutsunderlag i vården”.

Att använda vetenskapliga resultat i kliniskt beslutsfattande är ingen nyhet. Ändå kan
EBM i sin nuvarande form ses som en produkt av sin tidsålder. Den moderna
informationsteknologins utveckling har möjliggjort ett systematiskt samlande och
hanterande av stora medicinska informationsmängder (Levi, 1998).

2.6 Problembaserat lärande (PBL)
Den pedagogik som kallas problembaserat lärande, PBL (tidigare även kallad
problembaserad inlärning, PBI) används som metod inom läkar- och
sjuksköterskeutbildningar på många håll i Sverige och över hela världen. PBL går i
korthet ut på att studenterna själva skall ta aktiv del i lärandeprocessen. Metoden tog
form under 1970- och 80-talen inom läkarutbildningen i Kanada, Nederländerna och
USA. Därifrån har den spritt sig, via Hälsouniversitetet i Linköping till bl.a.
sjuksköterskeutbildningar, lärar-, tandläkar- och bibliotekarieutbildningar och används
även i offentliga verksamheter och i internutbildning av personal i företag (Egidius,
1999).

PBL är en annorlunda pedagogik än de flesta är vana vid vad gäller att planera, genomföra
och utvärdera en utbildning. Studenterna är i användandet av PBL aktivt sökande efter
sådana kunskaper, färdigheter, förhållningssätt, synsätt och värderingar som kan hjälpa
dem att få insikt i ett ämne eller verksamhetsområde. De skall också utveckla sin förmåga
att bemästra uppgifter som är typiska för det valda området. Det är både en fråga om att
söka kunskap och utveckla färdigheter självständigt och att basera förvärvet av
kunskaper på aktuella och realistiska problem inom området (Egidius, 1999).

Ansvar för eget lärande är ledordet inom PBL och det pedagogiska konceptet är att
aktivitet och gruppsamverkan får studenten att reflektera, ta ställning och formulera sina
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kunskaper i ett sammanhang. Målet med pedagogiken är att ge bättre förberedelse för det
framtida yrkeslivet, ett redskap för att självständigt och medvetet fatta beslut, ta ansvar
för sitt eget lärande och kunna bedöma sin egen förmåga. Studenterna skall få träning i att
söka information som de behöver på olika håll. De skall genom diskussionerna i gruppen
vänja sig vid att respektera andra människors åsikter och kunskaper och lära sig ett
kritiskt och självkritiskt tänkande för att kunna värdera påståenden och uppfattningar
som de möter i olika slags texter (Egidius, 1999).

När det gäller vårdutbildningar och läkarutbildningar organiseras kunskaperna i
utbildningen ofta enligt följande:

 Olika ämnen som teoretisk grund för praktiskt arbete
 Symtom och symtomgrupper
 Organsystem och sjukdomar i dessa
 Livsfunktioner som andning och blodomlopp, näringsupptagning, immunitet och

försvar, fortplantning, beteende och åldrande, etc.

De tre sista punkterna är de som lämpar sig bäst för PBL (Egidius, 1991 s.31).

Rent praktiskt innebär PBL-metoden att studenterna löser problem i grupp. Gruppen
träffas 1-2 gånger i veckan för att diskutera ett specifikt problem. Under processen får
de, lotsade av en handledare, formulera sina egna inlärningsmål och sedan applicera den
nya kunskapen på problemet.

Syftet med PBL är att utveckla förmågan till ett självständigt, livslångt lärande. Inom
hälso- och sjukvårdens forskningsområden sker en ständig förändring, utveckling och
kunskapstillväxt. I läkar- och sjuksköterskeyrkena uppkommer ideligen situationer där
tillvägagångssätt skall bestämmas. I detta ingår att välja mellan olika alternativ, bedöma
det man gör och stå för konsekvenserna. Inom hälso- och sjukvården kräver varje ny
vårdtagare flexibilitet och nya beslut, det går inte att arbeta schablonmässigt. Att arbeta
som läkare eller sjuksköterska ställer krav på god problembearbetnings- och
problemlösningar och förmåga att ständigt förnya sina kunskaper. PBL ger träning i att
systematiskt och självständigt bearbeta olika problem som anknyter till det kommande
yrket.

Det är därför intressant att försöka urskilja om det finns någon märkbar länk mellan PBL
och informationsanvändning, om erfarenhet av PBL påverkar informationsbeteenden.
Det kan också finnas en koppling mellan den problembaserade pedagogiken och det
evidensbaserade sättet att arbeta. Som tidigare nämnts är syftet med PBL att studenten
skall utveckla sitt självständiga lärande. I läkarnas etiska regelverk framgår det att man
skall handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt ständigt söka vidga
sina kunskaper. I praktiserandet av EBM skall finnas en process av systematisk
insamling, granskning och användning av bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som ett
bättre beslutsunderlag i vården. Given denna bakgrund bör sannolikt en utbildning som
tillämpar PBL ge bättre förutsättningar för praktiserandet av EBM eftersom ett snarlikt
tillvägagångssätt redan är införlivad i individens rutiner.
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2.7 Sjukhusbibliotek
Under detta kapitel ges utförlig beskrivning av det aktuella biblioteket, dess organisation
och verksamhet för att läsaren skall kunna sätta in den empiriska undersökningen i sitt
sammanhang.

I Sverige finns drygt 130 sjukhusbibliotek av olika slag. De skiljer sig dels med avseende
på målgrupp men även vad gäller huvudmannaskap. Det finns renodlade fackbibliotek
som vänder sig till personal inom vården med fackinformation. Patientbibliotekens
främsta målgrupp är patienterna. Kombinerade bibliotek har både personal och patienter
som sina målgrupper. En del patientbibliotek är kommunala och ligger inom det lokala
folkbibliotekets organisation. Somliga medicinska fackbibliotek är underordnade
universitetet eller högskolan.

Sjukhusbiblioteket på Lunds universitetssjukhus är ett kombinerat bibliotek som ligger
under sjukhusorganisationens paraply, inom landstinget. Det är den del av det
kombinerade biblioteket som riktar sig till sjukvårdspersonalen som behandlas i denna
studie.

2.7.1 Verksamhetsbeskrivning av sjukhusbiblioteket USiL
Följande avsnitt bygger på sjukhusbibliotekets interna mål- och verksamhetsdokument
samt samtal med chefen för biblioteket och annan bibliotekspersonal.

Sjukhusbiblioteket vid Lunds universitetssjukhus är hierarkiskt underordnad
sjukhuschefen i sjukhusorganisationen. Lunds universitetssjukhus står för finansieringen
av biblioteket. Därutöver är det donationer från olika stiftelser som har finansierat vissa
media avsedda för patienterna, exempelvis TV- apparater och liknande. De målgrupper
som biblioteket riktar sin verksamhet till utgörs av sjukhuspersonalen, patienterna,
anhöriga och olika handikapporganisationer. Dessutom skall sjukhusbiblioteket vara en
stödresurs för klinikbiblioteken, forskare och vårdstuderande. Den här studien kommer
att lägga fokus på bibliotekets roll som fackbibliotek för personalen. Förutom att erbjuda
relevant fackinformation vill biblioteket vara en naturlig mötesplats för USiL:s personal i
arbete och under utbildning. Biblioteket vill även bidra till en positiv arbetsmiljö genom
att erbjuda möjligheter till studier och rekreation.

I bibliotekets mål- och verksamhetsbeskrivning skildras det medicinska fackbibliotekets
funktion gentemot personalen som ett företagsbibliotek för anställda inom sjukvården.
Gruppen anställda innefattar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster,
kuratorer, arbetsterapeuter, psykologer, logopeder, dietister, administrativ personal, etc.
Biblioteket skall vara en resurs i personalens arbete, kompetensutveckling och
förbättringsarbete.

Sjukhusbiblioteket på universitetssjukhuset i Lund (USiL) ligger i det så kallade
Centralblocket (Blocket) på lasarettsområdet. Blocket är en stor, centralt belägen
byggnad som inrymmer, huvudreception, akutmottagning, kliniker, aula, andaktsrum,
restaurang, cafeteria och kiosk. Bibliotekets lokaler är 390 kvm uppdelade på tre rum
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med bok- och tidskriftshyllor, läsplatser, datorer och fåtöljer avsedda för rekreation.
Varje rum har egen funktion: ett rum tjänstgör som fackbibliotek, ett annat som
patientinformationsbibliotek och det tredje rummet innehåller skönlitteratur och andra
medier. Rummen binds samman med korridorer. För att underlätta orienteringen till
utlånings- och referensdisken har man klistrat pilar på golven.

Sjukhusbiblioteket har även en filial på S:t Lars sjukhusområde, vilken har lämnats
utanför denna studie.

2.8 Övriga informationsmiljöer
Sjukhusbiblioteket är en viktig nod i nätet av informationsresurser på sjukhuset. Många
tar sjukhusbibliotekets resurser i anspråk dagligen utan att veta om det när de använder
databaser och andra resurser som biblioteket tillhandahåller på intranätet. De använder
då den icke-fysiska delen av biblioteket. Här presenteras andra informationsmiljöer som
vårdpersonalen kan använda i sitt sökande efter fackinformation. De informationsmiljöer
utanför sjukhusbiblioteket som vi tar upp här är bland andra klinikbiblioteken,
fakultetsbiblioteken och Internet.

Klinikbiblioteken kan bestå av allt från en tidskriftsmapp och några böcker i en hylla till
mer utvecklade, mindre bibliotek belägna på klinikerna. Sjukhusbiblioteket fungerar som
en stödresurs för klinikbiblioteken och på varje avdelning finns en snurra med böcker.
Detta är ett sätt för sjukhusbiblioteket att marknadsföra sig ute på avdelningarna och på
boksnurran finns ofta information om sjukhusbibliotekets resurser och tjänster.

Medicinska fakultetens bibliotek och Vårdvetenskapliga biblioteket är till för medicin-
och sjuksköterskestuderande, forskare eller personer som på andra sätt är knutna till den
medicinska fakulteten. Genom universitetets bibliotek får man t.ex. tillgång till ELIN
(Electronic Library Internet Navigator) och andra universitetsfinansierade databaser.

Datorer med Internetuppkoppling finns vanligen på avdelningarna och läkarnas kontor.
Därifrån har man även tillgång till intranätet varigenom man kan nå de databaser och e-
tidskrifter som sjukhusbiblioteket tillhandahåller.

I övrigt är kollegor och arbetskamrater en viktig källa till information. En del kollegor har
en funktion av att vara så kallade gate-keepers. Gate-keepers är enligt NE ett uttryck
hämtat från masskommunikationsforskning. Ordet betecknar det som styr urvalet av
nyheter i massmedier och andra informationskanaler. Information kan också spridas på
konferenser eller genom kollegor i kollegiala nätverk, exempelvis Svenska
läkaresällskapet eller Svensk sjuksköterskeförening.
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3 Metod

I den empiriska studien har vi haft en kvantitativ, strukturinriktad ansats. Vi har använt
enkäter som datainsamlingsmetod för att kunna dra allmänna slutsatser om läkare och
sjuksköterskor som grupp. För att sedan få ett djup i analysen har vi i litteraturstudien
mestadels fördjupat oss i sådan tidigare forskning som är mer individ- och/eller
kontextinriktad.

3.1 Val av metod
Vi har använt en kvantitativ metod för datainsamlingen genom standardiserade enkäter
som delats ut till personer i den population vi valt att undersöka.

Det finns ett antal tekniker att tillämpa när data skall samlas in i en undersökning. Vi
skall här gå igenom ett antal tänkbara datainsamlingsmetoder för att förklara varför vi
valt bort vissa metoder till fördel för en kvantitativ metod.

En metod är observationer. Observationer har som metod många fördelar, men kan vara
svårt att genomföra. Metoden skulle i denna studie varit svår att tillämpa framför allt på
grund av att sekretessen i sjukvården hade omöjliggjort närvaron av en eller flera
utomstående personer. Denna metod är dessutom mer tillämpbar när en liten population
skall undersökas (Halvorsen, 1992).

Djupintervjuer är en metod som passar bäst vid kvalitativa forskningsansatser.
Resultaten blir ofta individinriktade och metoden används i allmänhet när det är fråga om
ett mindre antal respondenter (Halvorsen, 1992). Den kritik som riktats mot metoden är
bland annat att resultaten ibland kan bli något godtyckliga. En intervjusituation är en
konstgjord situation som inte alltid ger tid till eftertanke och genomtänkta svar. Tidigare
undersökningar har dessutom visat att det kan vara problematiskt att finna personer som
har tid att ställa upp på timslånga intervjuer (Edenholm, 2003). I vårt fall hade denna
metod kraftigt begränsat antalet personer i populationsurvalet, vilket hade lett till att vi
inte kunnat uttala oss om grupper av användare utan enbart om användare som individer.
Metoden ger subjektiva svar vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser (Bell,
2000).

Att låta respondenter föra dagböcker eller loggböcker kan vara en mycket effektiv
metod. Nackdelen är att de tar mycket tid i anspråk för respondenterna. Därmed kan det
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kan vara svårt att motivera deltagarna till deltagande eftersom det lätt kan bli ett
störningsmoment i de dagliga rutinerna (Bell, 2000).

Som tidigare nämnts ansåg vi att den metod som bäst lämpade sig för vår empiriska
studie var en enkätundersökning och det fanns många fördelar med att välja en
kvantitativ metod. Metoden möjliggör att samma frågor kan ställas till en stor mängd
människor och att de olika svarsalternativen klart kan definieras. Eftersom varje röst
väger lika tungt i undersökningen, oavsett vilken ställning respondenten har i
organisationen, anses tekniken vara demokratisk. Slutligen underlättar enkäter
jämförelsen av de olika svaren och möjliggör anonymitet och konfidentialitet på ett helt
annat sätt än metoder med få respondenter. Dessutom passar enkäter bra när det gäller
att få fram attityder, smak och åsikter (Ejvegård, 2003). Det finns naturligtvis även en
del nackdelar med metoden. En nackdel är att datainsamlingsprocessen kan bli lång och
utdragen, inte minst på grund av att man nästan alltid måste skicka ut påminnelser. En
annan är att man aldrig får några individuella svar utan mest ser tendenser åt olika håll.
En tredje nackdel är att svaren inte tillnärmelsevis får samma djup och bredd som
kvalitativa metoder eller löst strukturerande enkäter får. Däremot blir svaren jämförbara
och bearbetningsmöjligheterna mycket stora. Det är därtill större chans att
respondenterna svarar på enkäterna då det inte kräver någon större tankeförmåga eller
uppoffring av tid.

Våra enkäter hade en hög grad strukturering och standardisering, fasta svarsalternativ och
en tydlig utformning och ordning av frågorna (Patel & Davidson, 1994). Studiens
population är läkare och sjuksköterskor som arbetar på anestesi- och kirurgiklinikerna
vid Lunds Universitetssjukhus. Rent praktiskt fick läkarna enkäter i sina postfack
medan sjukhusets internpost fungerade som distributionskanal för enkäter till
sjuksköterskorna. Enkäterna spreds med hjälp av kliniksekreterarna och i samförstånd
med verksamhetscheferna vid klinikerna. Responsen från dem var positiv och stödet från
dessa nyckelpersoner var av stor vikt för projektets genomförande (Se bilaga 1).

3.2 Urval och tillvägagångssätt
De grupper vi har undersökt är läkare och sjuksköterskor som arbetar vid kirurg- och
anestesiklinikerna vid Lunds universitetssjukhus. Initiativet till denna studie kom från
sjukhusbiblioteket vid Lunds Universitetssjukhus. Sjukhusbibliotekets
målgruppssammansättning är synnerligen heterogen och alla målgrupper anses vara
intressanta. Från sjukhusbibliotekets sida hade man kunnat tänka sig en population som
utgjorde ett tvärsnitt av alla målgrupper. En sådan undersökning var emellertid inte
möjligt att genomföra inom ramen för detta examensarbete och vi var därför tvungna att
begränsa populationen till högst två av bibliotekets målgrupper. Det var naturligtvis
viktigt att de grupper som skulle ingå i undersökningen också skulle arbeta inom själva
sjukhusorganisationen. Vårt primära intresse låg hos målgrupper som hade akademisk
utbildning eftersom många har tillgodogjort sig en viss erfarenhet av informationssökning
under sina studier.
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Vi valde alltså att först avgränsa populationen med hjälp av yrke och sedan med klinik.
Vi ville undersöka personer som arbetar i en föränderlig kunskapsmiljö och vars
yrkesutövning kräver ständig informationsinhämtning. Vi sökte två olika yrkesgrupper
för att kunna jämföra deras informationsbeteende och informationsbehov. För att öka
jämförbarheten var det önskvärt att de två grupperna verkade i ett nära samarbete. Två
stora yrkesgrupper på USiL utgörs av sjuksköterskor och läkare. De arbetar nära
varandra, utsätts för information i stor omfattning och har akademisk utbildning. Därför
utgjorde de en intressant population för undersökningen. Val av kliniker gjordes efter
rekommendation från sjukhusbiblioteket.

Projektet förankrades i linjeorganisationens ledning, både i biblioteksledningen och med
de olika klinikernas verksamhetschefer (Andersen et al., 1998). Genom e-
postkorrespondens med verksamhetscheferna vid anestesi- och kirurgklinikerna
beslutades det att dessa kliniker skulle medverka. Gensvaret var positivt både från
anestesi- och kirurgikliniken.

Sjukhusets interna telefonkatalog användes för att få fram namn på läkare och
sjuksköterskor inom klinikerna. I metodböcker nämns sällan en undre gräns för hur stor
gruppen av medverkande måste vara i en kvantitativ undersökning. Rainer Nyberg
(2000) nämner dock att ett frågeformulär kräver minst 40 respondenter. Sällan överstiger
respondentantalet 200 inom ramen för ett examensarbete.  Eftersom vi strävade efter att
göra en totalundersökning, utifrån de avgränsningar vi gjort, blev totalpopulationen 301
personer. Bortfallet var dock ganska stort: 57 personer föll bort på grund av anledningar
som tjänstledighet, föräldraledighet eller byte av arbetsplats. Populationen reducerades
därmed till 244 personer och av dessa svarade 125 personer på enkäten, vilket innebär en
svarsfrekvens på 51,2 procent.

Det var enkelt att dela ut enkäterna till läkarna eftersom deras postfack fanns samlade
vid expeditionen både på kirurgi- och anestesikliniken. Sjuksköterskorna var utspridda
över olika avdelningar vilket fördröjde distributionen något. På anestesikliniken
skickades enkäterna med internposten och på kirurgiavdelningen ansvarade
verksamhetsansvarig sjuksköterska för utdelningen. Tre insamlingslådor för enkätsvaren
placerades strategiskt ut på IVA, anestesi- och kirurgiavdelningarna. Enkätutdelningen
låg illa till rent tidsmässigt eftersom den inföll samtidigt med skolornas höstlov i
regionen. Många anställda var lediga just den veckan och vid första svarsinhämtningen
blev svarsfrekvensen 42 procent, vilket vi inte bedömde som tillfredsställande. För att
bättra på den spreds påminnelselappar och en vädjan till respondenternas positiva
sinnelag gjordes med godisskålar. Efter denna offensiv blev svarsfrekvensen 51,2 procent
vilket, inom tidsramen för undersökningen, var i stort sett tillfredsställande.

3.3 Enkätens utformning
Försättsbladet till enkäten utformades som ett följebrev, även kallat missivbrev (Trost,
2001). Detta innehöll en kort presentation av avsändarna, enkätens syfte och innehåll,



23

samt praktiska detaljer (se bilaga 1). Det var viktigt att informera respondenterna om hur
resultaten skulle användas och att deras deltagande var av yttersta vikt för slutresultatets
tillförlitlighet. Dessutom kunde motivationen för deltagandet ökas genom att vi
klargjorde att resultaten efterhand kunde vara till gagn för dem själva. En utlottning av tio
trisslotter bland de svarande utlovades och kunde eventuellt medföra en ökad
svarsfrekvens. För att underlätta hanteringen av enkäterna och för att skapa en känsla av
utvaldhet klistrades namnetiketter på enkätens baksida. Dessutom ökade chanserna att
alla verkligen fick en enkät och uppföljning i form av påminnelse respektive hantering av
eventuella fel möjliggjordes. Missivbrevet utlovade alltså ingen konfidentialitet, men
däremot anonymitet i redovisningen. Vid bearbetningen av materialet försågs varje enkät
med löpnummer för att förhindra identifiering av enskilda individer.

Enkäten inleddes med ett antal frågor av biografisk karaktär. Det råder delade meningar
om sådana frågor skall komma sist eller först i enkäten, men detta kan främst betraktas
som en smaksak. Argumentet emot att ha dem först är att de, som frågor betraktade, är
tråkiga att fylla i och därmed hämmande för motivationen. Vi föll för den senare
preferensen att ha dem inledningsvis med argumentet att frågorna fungerar bra som
uppvärmning. De är lätta att besvara och ofta känner sig respondenten delaktig i
undersökningen (Trost, 2001).

Enkätfrågornas innehåll och ordningsföljd (se bilaga 1) kan beskrivas enligt följande. I
den första frågan i enkäten frågade vi respondenterna om de var man eller kvinna. Sedan
kom yrkes- och utbildningsrelaterade frågor såsom yrke, forskningsaktivitet, vilket år de
fick sin legitimation och om de arbetar evidensbaserat. Därefter följde frågor avseende
biblioteksanvändning, informationsresurser och önskemål om förändringar på biblioteket.
I den sista frågan undersökte vi var personalen anskaffar sin yrkesrelaterade information
när de inte använde sjukhusbiblioteket.

3.4 Pilotundersökning
Innan enkäten skulle distribueras till drygt 300 personer genomförde vi en pilotstudie.
Det skulle vara närmast omöjligt att utföra undersökningen en andra gång om ett misstag
skulle ske. Från sjukhusbibliotekets sida föreslogs ett antal personer som kunde vara
intresserade av att delta i en pilotstudie. Slutligen blev det tre män som medverkade: en
sjuksköterska och två läkare. Eftersom pilotstudiens population bör motsvara
undersökningens kan man ha invändningar mot denna snedfördelning när det gäller kön
och yrke (Patel och Davidson, 1994). Vi ansåg dock att dessa faktorer inte var de mest
avgörande. Syftet med pilotundersökningen var inte bara att få en uppfattning om hur
lång tid enkäten tog att genomföra och om det var någon fråga som var svårförståelig. Det
var även en fråga om det fanns felaktiga begrepp, om det fanns några faktafel samt om
det var något som saknades (Nyberg, 2000). De tre deltagarna i pilotundersökningen var
engagerade och villiga att hjälpa till. Deras synpunkter behandlade mest formalia i
enkäten och introduktionsbrevet.
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Trots vårt försök att undvika alla felaktigheter i utformningen av enkäten genom att
genomföra en pilotstudie upptäcktes ett fel i en fråga när vi redan hade delat ut alla
enkäter.

Sista frågan i enkäten lyder; Var skaffar du dig den information du behöver i din
yrkesutövning när du inte använder sjukhusbiblioteket (se bil. 1, fråga 11)? Ett av
svarsalternativen är medicinska fackbiblioteket USiL. Detta svarsalternativ skulle
egentligen ha varit medicinska fakultetsbiblioteket USiL med vilket vi avsåg det bibliotek
som tillhör Lunds universitet och som också är beläget på sjukhusområdet.

Vi försökte dock att rätta till problemet. De personer som vi befarade hade missförstått
denna fråga var de läkare som bedrev forskning av något slag och som antagligen var
betjänt av fakultetsbibliotekets service. Om de inte kryssat i att de nyttjade detta
bibliotek kunde man misstänka att de missförstått svarsalternativet. Eftersom vi hade
etiketterat de olika enkäterna med namn kunde vi kontakta de berörda personerna. E-
post skickades till denna grupp och vi fick svar från samtliga. Totalt var det 11 personer
som inte kryssat i och det var fem personer som önskade ändra sitt svar.
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4 Teoretiska och analytiska begrepp

4.1 Informationsbeteende
I vårt syfte undrar vi vilken roll sjukhusbiblioteket spelar i läkares och sjuksköterskors
informationsförsörjning. Dessutom ingår begreppet i den första frågeställningen där
frågan, Vilka yrkesmässiga informationsbehov har sjuksköterskor och läkare, ställs.
Detta begrepp har följaktligen en central betydelse i uppsatsen.

Inom det forskningsområde inom biblioteks- och informationsvetenskapen som brukar
kallas informationsanvändningsstudier (user-studies) är en huvudfråga att undersöka hur
människor söker information. Genom användarstudier har modeller av och kunskap om
människors informationssökningsprocesser skapats. Dessa modeller betraktar
informationsvanor och informationssökningsprocesser utifrån olika aspekter och i olika
kontexter. En av komponenterna som utgör en informationssökningsprocess är
informationsbehov (Limberg, 1998).

Eftersom det inte finns någon konsensus kring begreppet information är det svårt för
forskarna att enas kring ett begrepp som informationsbehov. Begreppet behov är också
problematiskt. I sin litteraturgenomgång av begreppet behovs olika innebörder menar
Donald Case (2002), professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid University
of Kentucky, bland annat att informationsbehov kan karaktäriseras som ett inre drivande
tillstånd som framkallar tanke och handling. Behov är alltid instrumentella, de inbegriper
alltid viljan att uppnå ett mål. Kunskapen kommer att föra en närmare målet eller till ett
definitivt tillstånd som man vill uppnå.

Louise Limberg (et al.,2002), forskare vid Bibliotekshögskolan i Borås, Göteborgs
universitet, ansluter sig till denna syn på informationsbehov genom att hävda att motivet
för människors sökande efter information är att de upplever ett behov av att veta något.
Informationsbehovet uppfattas som det  fenomen som utlöser en
informationssökningsprocess och som i hög grad styr hur denna process går till.

Enligt Bryce Allen från School of Library and Information Science vid University of
Missouri, Columbia, är informationssökning det beteende som är det direkt observerbara
beviset på informationsbehov. Det är också den enda grunden på vilken man kan avgöra
behovens natur och dess tillfredsställelse (Allen, 1996).
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Professor emeritus vid Sheffields universitet, Tom Wilson menar i sin artikel från 1981
att informationsbehov bör ses som ”information-seeking towards the satisfaction of
needs” (s. 8). Det är alltså en dynamisk process snarare än ett psykologiskt eller
fysiologiskt tillstånd.

Wilson har undersökt olika modeller som beaktar informationsbeteenden. Nästan 20 år
senare introducerar han en modell som bygger på att problemlösningen är ett målinriktat
beteende. Nyckeln till denna modell är att man hela tiden minskar osäkerheten. Wilson
föreslår att det behövs något som uttrycker strukturen och den process som innefattar
det successiva sökandet. Han menar att grunden till en sådan modell kan vara ett
problem och att en problemsituation definieras som ett tillstånd av osäkerhet. Problem
kan förklaras utifrån fenomenologiska termer som någonting i individens verklighet som
har lett till en diskrepans mellan det som finns i individens verklighet och det upplevda
fenomenet. Fenomenet kan inte passas in i det som finns lagrat hos oss själva. Lösningen
till problemet, lösningen till diskrepansen, framgången från osäkerhet till säkerhet blir ett
mål för personen och man kan symbolisera beteendet som ett målsökande beteende. Han
hävdar med andra ord att det finns en väg till målet, individen går från osäkerhet till en
ökande säkerhet och att det under resans gång finns nivåer i processen som är
identifierbara och upptäckbara för individen. Dessa olika nivåer är problemidentifiering,
problemdefinition, problemlösning och uttalande om lösningen (Wilson, 1999a).

Birger Hjörland, chef för Danmarks bibliotekshögskola skriver att informationsbehov
kan vara utbildningsrelaterade, forskningsrelaterade, professionellt orienterade, etc. Han
menar också liksom andra forskare att det är viktigt att inte förväxla behov (needs) med
efterfrågan (demands). Efterfrågan kan nämligen vara tillgodosedd men
informationsbehovet likväl existera (Hjörland, 1995, 1996).

Informationsbehov skiljer sig från de mer primära behoven som mat, trygghet och sex
(Wilson, 1981). Det finns dock psykologer som hävdar att behovet av kunskap kan
betraktas som ett primärt behov (Case, 2002).

Enligt Lars Höglund, professor vid Bibliotekshögskolan i Borås, Göteborgs universitet
och Olle Persson, professor i sociologi vid Umeå universitet är informationsbehov inte
direkt mätbara men kan klarläggas genom att man analyserar olika problemsituationer.
Informationsbehov kan vara både objektiva och subjektiva. Objektiva behov är det som
utifrån anses rimligt eller nödvändigt för att lösa vissa typer av uppgifter. De behov som
individen själv uppfattar sig ha är de subjektiva behoven. Behovet kan således belysas
utifrån individen eller från problemsituationen (Höglund & Persson, 1985).

Det finns en skillnad mellan regelbundna och oregelbundna behov (Höglund & Persson,
1985). Inom medicinen är det viktigt att kontinuerligt hålla sig à jour med forskning och
utveckling utan att informationen omedelbart behöver omsättas i en specifik
problemlösningssituation. Detta benämns här som àjourhållning (Sundin, 2003).
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Oregelbundna informationsbehov uppstår inför mer specifika problem där
kunskapsbehovet kan tillfredsställas genom informationssökningar. När man försöker ta
reda på sina befintliga kunskaper om ett problem talas det om retrospektiva eller
tillbakablickande sökningar. Det är viktigt att skilja på regelbundna och oregelbundna
behov eftersom det innebär olika krav på informationssystem och service.  Faktorer som
ämnesinnehåll, fysisk form och tillgänglighet, svårighetsgrad, bearbetningsnivå och
tillförlitlighet kan användas för att beskriva informationsbehov. Eftersom det är viktigt
att anpassa informationssystemen till informationsbehoven måste hänsyn tas till
behovens komplexitet (Höglund & Persson, 1985).

Höglund och Persson gör följande översikt över informationsbehovens karaktär:

REGELBUNDNA BEHOV
Aktuell bevakning – att hålla sig à jour med nyheter.
Information för dagligt bruk – att få tag i uppgifter som behövs
löpande, t.ex. handböcker, tekniska data, metoder, etc.
Stimulans – att få nya uppslag och idéer.
Återkoppling – att få reaktioner på eget arbete från kollegor.

TILLFÄLLIGA BEHOV
Retrospektiva sökningar –att lära känna tidigare arbeten inom
området.
Instruktion – att skaffa sig ny kompetens eller friska upp gamla
kunskaper.
Konsultation – att få färdiga lösningar eller expertråd.

(Höglund & Persson 1985, s.45. Källa: Orr 1970)

Informationsbeteenden kan ses som de aktiviteter en person ägnar sig åt när hans eller
hennes informationsbehov är identifierat: att söka, använda eller överföra information
(Wilson, 1999b).

Informationsanvändning kan definieras som en aktivitet för att ”söka, identifiera,
anskaffa och bearbeta budskap i syfte att reducera osäkerhet i en problemsituation”
(Höglund & Persson, 1985).

 4.1.1 Informationsutbud
Sjukvårdspersonal arbetar i en ständigt föränderlig värld och för att kunna följa med i
utvecklingen är de alltid beroende av aktuell information.

Informationsutbud är en samlingsterm för ett stort antal informationskällor av betydelse
för problemlösning och kunskapsinhämtning och avser både tryckta, elektroniska och
muntliga källor. Dessa kan delas in i formella och informella informationskällor. Formella
avser främst skrivet material och de informella avser i huvudsak muntlig information. De
informella källorna är ofta av utomordentligt stor betydelse för olika gruppers
informationsinhämtning.
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Ytterligare en indelningsgrund, som sammanhänger med informationens tillgänglighet är
att skilja på interna och externa informationskällor. De interna källorna avser sådan
information som skapats inom den egna organisationen, som till exempel interna
rapporter och kollegor. Externa informationskällor utgörs av tryckta och muntliga
informationskällor som finns i organisationens omgivning och som måste överträda
organisationens gräns (Höglund & Persson, 1985).

 4.1.2 Fackinformation
Vi skiljer mellan fackinformation och klinisk information. Klinisk information innefattar
journalanteckningar, undersökningsresultat eller annan administrativ information
(Sundin, 2003). Med information menar vi fackinformation om inget annat anges.

Man kan även skilja på formell och informell fackinformation. Formell fackinformation
kan sägas vara skriftlig information i tryckta eller digitala dokument, medan informell
fackinformation är muntlig information i form av personliga möten, föreläsningar och
konferenser.

Olof Sundin, forskare vid biblioteks- och informationsvetenskapliga institutionen i
Borås, delar in fackinformationen enligt följande modell:

Intern Extern

Formell
Interna
dokument,
skriftliga rutiner,
intranät

Tidskrifter,
böcker,
rapporter,
databaser,
Internet

Informell

Interaktion med
kollegor och
patienter, möten,
interna
föreläsningar,
demonstrationer.

E-post, brev,
konferenser,
kurser, kollegor
utanför org.,
virtuella
gemenskaper.

        (Sundin 2003 utifrån Höglund och Perssons modell 1985)

4.2 Professionella yrken och information
Leckie, Pettigrew och Sylvain har utarbetat en allmän modell över yrkesmässiga
informationsbeteenden. Gloria Leckie är professor vid University of Western Ontario,
Karen Pettigrew är assistant professor vid University of Washington och Christian
Sylvain är verksam vid AUCC (Association of Universities and Colleges of Canada).
Modellen är applicerbar på alla professionella men utarbetades utifrån ingenjörer,
sjukvårdspersonal och advokater. Den skapar en god kontext för professionellas
informationsbeteenden. Den består av sex komponenter: yrkesroll, arbetsuppgifter som
genereras av yrkesrollen, informationsbehovens karaktär och tre faktorer som påverkar
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informationssökning: informationsmedvetenhet, informationskällor och utfall. Varje
komponent innehåller variabler beskrivna med utgångspunkt i litteraturen. Den generella
utgångspunkten i modellen är att yrkesrollen och de arbetsuppgifter som är kopplade till
denna genererar vissa informationsbehov. Dessa leder i sin tur till en
informationssökningsprocess. Informationssökningen påverkas av ett antal interagerande
variabler som i slutändan kan påverka resultatet av sökningen. Modellens alla
beståndsdelar kan interagera och uppträda parallellt, vilket tillsammans med utfalls- och
återkopplingsmekanismerna påvisar komplexiteten i informationssökningsprocessen.
Nedan visas modellen.

Modell enligt Leckie, Pettigrew och Sylvain 1996 s. 180

Yrkesroller och arbetsuppgifter
Den första entiteten i modellen är yrkesrollen. Rollerna som relateras till yrket kan
betraktas som komplexa och mångfacetterade. Enligt Leckie et al. finns det fem typer av
yrkesroller som ofta berörs:

• den som tillhandahåller service och tjänster
• chef/administratör
• forskare
• lärare
• student

Kopplade till var och en av ovanstående yrkesroller finns karaktäristiska
arbetsuppgifter. Sjuksköterskors och läkares roller går vanligtvis till stor del åt till att
tillhandahålla tjänster och service (dvs vård) och det borde vara så även för
respondenterna i denna studie. De arbetsuppgifter som hör ihop med patientvård skapar
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det största informationsbehovet, bland annat avseende diagnoser, behandlingsalternativ,
och medicinering.

Den andra yrkesrollen som Leckie behandlar är den administrativa rollen/chefsrollen.
Inom denna roll finns ofta behov av information om personal, arbetsbelastning och
budgetering. Hos sjuksköterskor och läkare i administrativa befattningar uppstår ett
behov av institutionsspecifik information. Detta kan innebära lokalisering av utrustning,
medicinering, rapporter och människor såväl som information om avgifter, förflyttningar,
utskrivningar etc.

De arbetsuppgifter som sammankopplas med forskarrollen är främst skrivandet och
publicerandet av vetenskapliga artiklar, men även att hålla föredrag på konferenser.
Många läkare och sjuksköterskor på Lunds Universitetssjukhus bedriver någon form av
forskning.

Lärarrollen kan handla om att informera patienter, närstående eller allmänhet eller att
hoppa in som gästlärare på universitets- eller högskolekurser.

Den sista rollen som tas upp är studentrollen. Den syftar till yrkesmässig inläsning på
specifika problem, àjourhållning och att närvara vid konferenser och möten.

Informationsbehovens karaktär
Generellt uppstår yrkesmässiga informationsbehov i situationer då man utför uppgifter
som kan kopplas till olika yrkesroller. Yrkesmässiga informationsbehov är inte
konstanta utan påverkas av ett antal faktorer.

1 . )  Personlig demografi (ålder, yrke, specialisering, var man befinner sig på
karriärstegen och var man befinner sig geografiskt).

2.) Frekvens (återkommande eller nytt behov).
3.) Förutsägbarhet (behov man kan förutspå eller oförutsägbara behov).
4.) Angelägenhet (grad av relevans, tidsmässiga faktorer).
5.) Svårighetsgrad (om det är lätt- eller svårlöst).

Läkares och sjuksköterskors informationsbehov kan variera avsevärt i fråga om
komplexitet. Det kan röra sig om direkta frågor som kan besvaras med hjälp av
patientens journal men även mer komplexa frågor som kräver medicinsk kunskap eller
omvårdnadskunskap. Behoven hos sjukvårdspersonalen är skiftande och det kan råda
olika förutsättningar för att kunna tillgodose dem.

Faktorer som påverkar informationssökning
Det finns olika faktorer som påverkar informationssökningen och enligt modellen är det
informationsresurser, informationsmedvetenhet och utfallet av sökningen. Detta är av
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vikt med hänsyn till vår andra frågeställning; hur påverkas deras informationsbeteende av
faktorer som är relaterade till utbildning och yrke?

Informationsresurser – inom yrket använder läkare och sjuksköterskor information från
en mängd resurser av olika slag såsom kollegor, bibliotekarier, handböcker, journaler,
artiklar och sin egna personliga kunskap och erfarenhet.

Informationsmedvetenhet – direkt eller indirekt kunskap om informationsresurser, hur
man uppfattar informationssökningsprocessen och informationsåtervinningen spelar en
avgörande roll i informationssökningen. Några viktiga faktorer som bestämmer vilken väg
informationssökningen skall ta är hur förtrogen användaren är med resurser, tidigare
framgång, källornas tillförlitlighet, användbarhet, lämplighet, kostnad (relativ
kostnadseffektivitet), kvalitet och tillgänglighet.

Utfallet – är resultatet av informationssökningsprocessen. Det optimala är att
informationsbehovet är tillfredsställt och den aktuella uppgiften kan genomföras. Det är
dock tänkbart att informationssökningens utfall inte är tillräckligt och ytterligare
information krävs. Då får man göra en återkoppling till informationssökningen. När en
andra omgång av informationssökning genomförs kan de påverkande faktorernas
gestaltning förändras. Kanske tar man med andra källor i den andra
informationsinhämtningen om den första sökningen inte gav tillräckliga resultat.
Återkopplingen kan också illustrera att informationssökningen inte är en envägsprocess.
Det är möjligt att utfallet från en uppgift knuten till en specifik roll även kan vara till
nytta i en annan yrkesroll (Leckie et al, 1996).

Andra faktorer som påverkar informationssökningen är tillgänglighet, relevans och form,
informationsmättnad och etablerade vanor, attityder och kunskaper om information
(Höglund & Persson, 1985).
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5 Tidigare forskning

5.1 Informationsbehov hos läkare och sjuksköterskor
Vi har i föregående kapitel talat om att yrkesrollen och de arbetsuppgifter som hör ihop
med den även skapar informationsbehoven hos professionella. Grovt applicerat på
läkare och sjuksköterskor kan man alltså säga att deras roller till stor del går ut på att
tillhandahålla tjänster och service, det vill säga patientvård. De arbetsuppgifter som har
med patientvård att göra skapar deras största informationsbehov. Hos läkare är
behandlandet av patienten den arbetsuppgift som skapar informationsbehov i fråga om
diagnoser, behandlingsalternativ, och medicinering medan sjuksköterskans primära roll
innebär omvårdnad av patienten (Leckie et al., 1996). De flesta av sjuksköterskornas
informationsbehov är sannolikt relaterade till patienter, omvårdnad, personligt intresse
och uppdatering av kunskaper (Roddham, 1995).

Ytterligare en roll som Leckie et al. menar att professionella inom vården har är
studentrollen, till exempel när man utför arbetsuppgifter som syftar till att hålla
kunskaperna inom ens speciella expertisområde uppdaterade. Dessa arbetsuppgifter kan
vara yrkesmässig inläsning och deltagande i konferenser och möten. Andra roller som tas
upp av samma författare är forskarrollen och den administrativa rollen.

Leckie et al. menar dock att de yrkesmässiga informationsbehoven inte är konstanta utan
påverkas av ett antal faktorer. Hos sjuksköterskeprofessionen är yrkesrollen
komplicerad. I och med akademiseringen av utbildningen har sjuksköterskans yrke
förändrats över tid, samtidigt som många traditionella, yrkesrelaterade värderingar lever
kvar för att blandas med nya. Olof Sundin, forskare i biblioteks- och
informationsvetenskap vid Göteborgs universitet, urskiljer tre grupper av sjuksköterskor
bland dem han intervjuat i sin doktorsavhandling som handlar om sjuksköterskors
förhållande till fackinformation. Han delar in sjuksköterskorna i kliniker, akademiker och
resenärer. Klinikerna kännetecknas av att de tar den traditionella, mer medicinskt
inriktade yrkesidentitetens normer och värderingar i anspråk. Även om de delvis
behärskar den terminologi och kunskapssyn som är utmärkande för den nya
yrkesidentiteten, är de inte fullt ut delaktiga i den. De har ofta en negativ attityd till
akademiseringen av sjuksköterskeutbildningen. Många är specialistutbildade men ingen
har avlagt kandidat- eller magisterexamen. Sjuksköterskorna inom gruppen akademiker
utmärks av att de har studerat till kandidat- eller magisterexamen. Många är intresserade
av forskarutbildning. De sätter stort värde på den nya teoretiska
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sjuksköterskeutbildningen som givit dem ett nytt förhållningssätt till yrket. Resenärerna
är en grupp sjuksköterskor som inte känner sig hemma i vare sig akademiker- eller
klinikerkategorin. De flesta är på väg mot en akademisk examen, de talar ofta om behovet
att utbilda sig, men mer utifrån omgivningens krav än eget intresse (Sundin, 2003).

Det finns även andra faktorer som påverkar yrkesrollen. Inom olika sorters tjänster
varierar yrkesrollerna och genererar därmed arbetsuppgifter som frambringar
informationsbehov av skiftande slag. Informationsbehoven skiljer sig avsevärt mellan
olika grupper av läkare (Leckie et al., 1996). Allmänläkare har andra informationsbehov
än specialister och kirurger har andra behov än psykiatriker. Att praktisera
evidensbaserad sjukvård är en annan faktor som inverkar på informationsbehoven. De
flesta läkare som arbetar på sjukhus har mycket stor kunskap inom sitt ämnesområde.
Många prenumererar på specialtidskrifter, införskaffar fackböcker och underhåller
personliga kontakter. Mike Roddham (1995) bibliotekschef vid West Sussex Health
Libraries lägger fram i en studie att en del läkare uppdaterar sig till och med fortare än
vad biblioteket har möjlighet att göra, men deras kunskap om relevant information inom
andra specialiteter är sannolikt liten. Paul N Gorman (1995) som är medicine doktor vid
hälsouniversitet, Oregon, i Portland har undersökt informationsbehoven hos läkare.
Läkare med specialistkompetens har enligt Gorman visat sig behöva en mindre mängd
information än icke specialistutbildade läkare när de arbetar inom sitt eget område. Det
har även framgått att de ställer hälften så många frågor för att komma fram till en
diagnos. När specialisterna behöver information har frågorna mestadels medicinsk
karaktär som faller utanför deras specialistdomän har

Informationsbehov kan också ses utifrån objektivitet eller subjektivitet. Objektiva behov
är de som utifrån anses vara rimliga eller nödvändiga för att lösa en uppgift eller ett
problem. Subjektiva behov är de en individ själv uppfattar sig ha. Behovet kan således
bestämmas antingen utifrån individens upplevelser eller från den aktuella
problemsituationen (Höglund & Persson, 1985). I en kvantitativ studie som denna är det
inte möjligt att se till respondenternas subjektiva behov.

Ett sätt att närmare ange olika typer av behov är, som vi såg i teorikapitlet, att skilja på
regelbundna och oregelbundna behov. Många verksamheter är av ett sådant slag att man
kontinuerligt behöver följa utvecklingen inom ett problemområde eller uppdatera sina
kunskaper utan att man för den skull omedelbart behöver tillämpa informationen i en
specifik problemlösningssituation. Detta kallas i olika sammanhang för löpande eller
aktuell informationsbevakning, här använder vi uttrycket àjourhållning (Sundin, 2003).
Till de regelbundna informationsbehoven kan man också föra vad som behövs för dagliga
uppgifter t.ex. enstaka faktauppgifter.

Vid olika tillfällen kan man behöva göra större informationssökningar för att öka sina
kunskaper om mer specifika problem. Att skilja på regelbundna och tillfälliga behov är
viktigt eftersom det innebär olika typer av krav på informationssystem och – service.
Informationsbehov kan även beskrivas med avseende på ämnesinnehåll och de krav som
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ställs på fysisk form och tillgänglighet, svårighetsgrad, bearbetningsnivå, tillförlitlighet
etc. (Höglund & Persson, 1985).

Gränsen mellan särskilda och regelbundna informationsbehov uppfattas dock inte alltid
som distinkt i det kliniska arbetet. Behoven går in i varandra och den information som
hanteras i särskilda behovssituationer innebär automatiskt en aktualisering av
kunskaperna. Helena Edenholm kom, i en magisteruppsats (2003) i Biblioteks- och
informationsvetenskap vid Göteborgs universitet, fram till att de regelbundna
informationsbehoven hos läkare ofta blir åsidosatta på grund av tidsbrist även om de
flesta ägnar sig åt àjourhållning mer eller mindre kontinuerligt.

Sundin (2003) gör ytterligare distinktioner i sjuksköterskors informationsbeteende. Han
skiljer mellan arbetsplatsinriktad àjourhållning och yrkesgruppsinriktad àjourhållning
samt kliniskt och akademiskt inriktad informationssökning. Med arbetsplatsinriktad
àjourhållning menar Sundin att man håller sig uppdaterad med frågor som berör
arbetsplatsens arbetsuppgifter, förändringar i rutiner, dess påverkan på
arbetsuppgifterna, etc. Denna typ av àjourhållning är starkt dominerad av den
medicinska professionen. Informationens väg kommer mestadels från  läkarna till
sjuksköterskorna. Den yrkesgruppsinriktade àjourhållningen är när sjuksköterskor deltar
i yrkesgruppens kunskapsutveckling. Kliniskt orienterad informationssökning är när
man söker information utifrån ett kliniskt problem eller en klinisk situation, medan
akademiskt inriktad informationssökning oftare används i uppsatsskrivande eller projekt
som skall dokumenteras i arbetet.

5.2 Informationsbeteenden
Informationsbeteenden kan ses som de aktiviteter en person ägnar sig åt när hans eller
hennes informationsbehov är identifierat: att söka, använda eller överföra information
(Wilson, 1999b).

 5.2.1 Informationsresurser
Sjukvårdspersonal använder sig av olika sorters informationsresurser vid olika
informationsbehov. Både läkare och sjuksköterskor använder och kombinerar ofta
formella och interpersonella källor. I grova drag kan man se att formella källor används
vid àjourhållning och kollegor vid tillfälliga behov (Roddham, 1995, Leckie et al., 1996,
Haug, 1997).

Kollegor är lättillgängliga och svaret blir skräddarsytt för problemet. Att använda dem
kräver en minimal kostnad av tid och ansträngning. Vid särskilda informationsbehov, i
samband med patientfall, är läkarnas primära val av informationskälla en kollega med
specialistkunskaper inom det aktuella området. Helena Edenholm (2003) menar att
kollegorna betraktas som tillförlitliga källor och att detta tillvägagångssätt är i samklang
med många klinikers behandlingsrutiner. Ett genomgående tema i litteraturen har visat
vikten av kollegor framför formella informationsresurser (Roddham). Detta reflekterar
också ett behov som inte kan lösas på annat sätt, ett psykologiskt behov av stöd och
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uppmuntran såväl som den underförstådda kunskap som följer med en annan persons
erfarenhet (Dawes et al., 2003). Roddham (1995) lägger fram att yngre personal tycks ha
störst intresse i medicinsk/klinisk litteratur.

För de mer regelbundna behoven används generellt fackböcker och tidskrifter. Det
varierar dock mellan olika specialiteter och situationer. Enligt Roddhams (1995) studie är
den generella prioriteringsordningen när man skall hålla sig à jour med den professionella
kunskapen artiklar, kollegor och sedan böcker. Studien visar att de flesta läkares
förstahandsval när det gäller informationsresurser är medicinsk litteratur där tidskrifter
och böcker används lika ofta. Nästföljande kategori som läkarna föredrog var
konsultation med kollegor. James D Haug, som är filosofie doktor vid East Carolina
University, genomförde en litteraturstudie 1997 och kom i den fram till att dessa två
kategorier, böcker/tidskrifter och kollegor, ofta kombinerades med varandra.

I den undersökning som Roddham genomförde kunde man se att vid regelbundna
informationsbehov anlitades främst medicinska fackböcker men också tidskrifter.
Tradition och gammal vana hade grundlagt användandet av fackböcker för att lösa
medicinska problem. Dessutom uppfattades fackböckerna som lättöverskådliga. I
forskningsverksamheter användes främst vetenskapliga tidskrifter. Den stora mängd
information som publiceras medför problem när det gäller àjourhållning och specifik
informationsinhämtning. Tryckta källor som läkare använder finns ofta i de egna
samlingarna. Privata litteratursamlingar är dock ofta dåligt organiserade och inaktuella.
Dessutom saknar läkare ofta kunskaper i informationsinhämtning vilket leder till att
kollegor i högre grad konsulteras framför tryckta källor (Roddham, 1995).

Inom de olika yrkena finns liknande tillvägagångssätt vid informationssökning.
Skillnaderna har mer sin grund i geografiska, utbildningsrelaterade eller organisatoriska
faktorer än skillnader mellan yrken. Den enda professionsrelaterade faktorn är hur
frekvent man söker information (Roddham, 1995).

Dawes et al.s (2003) och Haugs (1997) redovisar undersökningar som sträcker sig under
en lång tidsperiod. Under denna period har det hänt mycket både inom den teknologiska
utvecklingen och inom utbildning och yrkespraktik. Informationsbeteendet hos läkare
tenderar ändå att vara oförändrat över tid, i alla fall två decennier bakåt, vad gäller
användandet av tryckta och mänskliga resurser.

Leckie et al. (1996) har identifierat informationskällor som sjuksköterskor huvudsakligen
använder vid informationssökning. Uppdelat på två övergripande kategorier används
dels interpersonella källor, det vill säga läkare eller kollegor, dels skrivna källor såsom
patientjournaler och laboratorieresultat (klinisk information). Vid mer tillfälligt
uppkomna behov användes fler olika källor (Leckie et al., 1996). Förutom kollegor
använder sjuksköterskor mest närliggande informationsresurser, såsom klinikbibliotek
(Roddham, 1995).
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När det gäller att lära sig nya behandlingsmetoder föredrar läkare generellt praktiska
inlärningstillfällen som ges på möten, kurser och konferenser, framför skriftliga källor.
Man kan också se att äldre läkare föredrar kurser framför medicinsk litteratur medan
yngre läkare tenderar att använda biblioteket oftare (Roddham, 1995).

 5.2.2 Faktorer som påverkar informationsbeteenden
Det finns många faktorer förutom själva informationsbehoven som styr vilka
informationsresurser som används. Dessa faktorer kan vara både hämmande och
gynnande. Bland de hämmande faktorerna, så kallade informationsbarriärer (Höglund &
Persson, 1985), kan räknas brist på tid och kunskap, tillgång och tradition, den enorma
mängden information att söka i, glömska, tro att man inte kommer hitta något svar och
brist på angelägenhet. Gynnande faktorer, sådana som gör att informationssökning
kommer till stånd, kan vara god (bekväm) tillgänglighet, vana vid att söka, pålitlighet, hög
kvalitet, snabbhet och applicerbarhet (Dawes et al, 2003).

Tiden är det vanligast återkommande problemet när det gäller problem i hur man
förhåller sig till den formella fackinformationen. Tiden är också en av de återkommande
informationsbarriärerna som tidigare forskning uppmärksammar (t.ex. Höglund &
Persson, 1985). Med tid avses möjligheter att i tjänsten kunna ägna sig åt att söka och
läsa, delta i utvecklingsarbeten, gå på föreläsningar och liknande aktiviteter.

Tidsbrist och redan inarbetade rutiner medför att den muntliga informationen spelar en
betydande roll i det dagliga kliniska arbetet. Databaser används sällan i den kliniska
verksamheten. De nyttjas emellertid oftare i regelbundna behovssituationer och i
forskningsverksamhet (Roddham, 1995).

Som tidigare nämnts är det primära valet av informationskälla bland kliniskt verksam
sjukvårdspersonal ofta kollegor. Detta är inte unikt för sjukvårdsrelaterade yrken. Vikten
av snabbhet och relevant och tillförlitligt innehåll betyder att en informell källa oftare
tillfrågas än en formell källa. Den källa som innebär minsta möjliga ansträngning föredras
mer sannolikt framför en som ger mer information men kräver större uppoffring. Även
om en läkare får kännedom om nya behandlingar genom artiklar eller reklam är en
kollegas åsikter i praktiken en faktor med högre påverkan. Detta inkluderar även
diskussioner med läkemedelsrepresentanter. En del läkare ses av sina kollegor som
ämnesspecialister, informationsspridare eller opinionsledare. Opinionsledarens råd och
aktiviteter kan ha mätbara effekter på kollegornas praktiserande (Roddham, 1995).

Sofia Calmborg Täreby genomförde en användarundersökning på Södersjukhusets
fackbibliotek 2003, som syftade till att få en bild av informationsbehovet hos läkare och
sjuksköterskor vid kirurgkliniken på sjukhuset. Hon kom fram till att sjuksköterskor
ofta har svårt att frigöra den tid det tar att leta efter information. Även Sundin
poängterar vikten av patientfri tid, dels för möjligheten till schemalagt utvecklingsarbete
på jobbet, dels som viktigt för den personliga kompetensutvecklingen. Jämfört med
läkare är sjuksköterskor mer fysiskt bundna till avdelningen och dess patienter. Det kan
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vara svårt att följa socialstyrelsens kompetenskrav på àjourhållning när det inte finns tid
att hinna med det i den löpande vårdverksamheten. Samarbete med läkare t.ex. i ett
projekt kan dock löna sig i form av ekonomiska anslag och tidsmässigt utrymme i
tjänsten för informationssökning. Detta kan ses som ett uttryck för det medicinska
kunskapsföreträdet på arbetsplatsen (Sundin, 2003).

Kliniskt orienterad informationssökning begränsas ofta av tid eller bristande erfarenhet.
När man söker information utifrån ett kliniskt problem eller en klinisk situation i arbetet
är det inte alltid som de formella akademiska informationsvägarna är adekvata. Dels kan
det vara svårt att få tillgång till artiklar i fulltext, men det finns också en utbredd misstro
mot forskningsartikelns användbarhet i det kliniska arbetet. Samtidigt är det en
självklarhet att använda formella akademiska informationsvägar som redskap. Det kan
dock vara problematiskt att anpassa professionens intressen till avdelningens
verksamhet. Det är inte alltid så att samma fackinformation värderas lika på
yrkesgruppsnivå som arbetsplatsnivå. En del har anammat den omvårdnadsorienterade
yrkesidentitetens kunskapssyn men i arbetsplatsens yrkespraktik är det de mer
medicinskt inriktade kraven som regerar (Sundin, 2003).

I undersökningen som gjordes på Södersjukhuset i Stockholm menade många läkare att
det var ett problem att det inte fanns tillräcklig tid för studier på arbetstid och att det
oftast inte heller blev av när man kom hem. En följd av detta blev att man
kompetensutvecklade sig genom kurser. Det fanns ett behov att hålla sig uppdaterad
men det fanns ingen direkt tidspress för detta. Vid specifika informationsbehov
tillfrågades först klinikbiblioteket. Därefter uppsöktes fackbiblioteket. Gick man bet
även här sökte man i en lämplig databas som Medline. Dessutom framkom att böcker
inte användes vid specifika informationsbehov, utan mer vid àjourhållning. Det flesta
informationsbehoven hade läkarna på kliniknivå och inte på individnivå. Man behövde
läsa olika studier för att tillhandahålla den bästa behandlingen. Detta kan ses som en
långsiktig uppdatering som man ägnade sig åt flera gånger i veckan. Uppdateringen sker
på kurser, kongresser och med diskussion med kollegor (Calmborg Täreby, 2003).

Åldern tycks påverka biblioteksanvändandet bland medicinsk personal. Yngre
medlemmar av professionen är mer benägna att använda biblioteket medan de äldre hellre
frågar en kollega. Detta kan naturligtvis också vara ett resultat av att utbildningen har
förändrats över tid, mer än en regelrätt åldersfråga. Nyutbildade läkare förlitar sig främst
på tryckta källor och använder biblioteket som arbetsplats medan mer erfarna läkare
vänder sig till sina personliga informationssamlingar framför sjukhusbibliotekets
(Roddham, 1995). För läkare är det mer eller mindre självklart att det ingår i yrket att
uppdatera sig genom läsning. Sjuksköterskeyrket, som av hävd är ett praktiskt yrke,
upplever däremot inte samma självklarhet. Sjuksköterskeyrkets traditionella värderingar
påverkar informationssökningen bland sjuksköterskor. Många är medvetna om de
informationsbehov som den nya yrkesidentiteten medför, men de traditionella
värderingarna i yrket ger inte plats för dem i praktiken. Många känner sig onyttiga när de
inte utför praktiskt arbete, att sitta framför en dator leder till dåligt samvete. Detta är en
konflikt mellan gamla och nya värderingar. Många värderar den medicinska kunskapen
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högst och underordnar därmed sig själva (Sundin, 2003). I detta spelar även en faktor
som ålder in. Det är oftast inte åldern i sig som är den springande punkten utan snarare
när man är utbildad. Beroende på vilken utbildning sjuksköterskorna har skiljer sig
förhållandet till information. Många sjuksköterskor som har ett tidsmässigt avstånd till
sin examen upplever att det finns en lucka mellan dagens informationsteknik och det som
de en gång lärde sig. Äldre kollegor använder ofta informella informationsvägar i den
arbetsplatsinriktade àjourhållningen medan yngre i högre grad förlitar sig på egenhändigt
anskaffad fackinformation (Sundin, 2003). Det finns också en större självständighet i
samband med yrkesgruppsinriktad än vid arbetsplatsinriktad àjourhållning. Det är inte
alla som har erfarenhet av regelbunden informationssökning på yrkesgruppsnivå. Främst
hos gruppen kliniker kan man se att det i många fall inte är en integrerad del av
yrkeslivet. Akademikerna däremot ser formell fackinformation som en mer naturlig del
av det vardagliga arbetet.

Sjuksköterskeutbildningens status har höjts genom professionssträvanden inom
utbildningen. Äldre sjukvårdspersonal har inte använt bibliotek särskilt mycket under sin
utbildning och saknar ofta färdigheter i informationssökning. Den traditionella
sjuksköterskekunskapen har identifierats som övervägande trial and error. Forskning och
auktoritet är numera på uppgående men det finns fortfarande en allmän uppfattning
bland sjuksköterskor att läsning inte ingår i arbetet (Roddham, 1995).

Bristande kunskaper, att inte behärska fysiska och intellektuella redskap för
informationssökning, är en informationsbarriär. Det gäller praktiskt kunnande om
Internet, databaser, etc. och intellektuellt kunnande t.ex. språkkunskaper i engelska.
Kunskaper om t.ex. tesaurus och boolesk logik krävs för att kunna söka effektivt. Här
har biblioteket en betydelsefull stödjande roll (Sundin, 2003). Det kan också vara svårt
att veta vilken databas man ska söka i för att få relevanta träffar. Om det dessutom går
för lång tid mellan söktillfällena kan det kännas som första gången varje gång man söker.
Källkritiken är ett problem, man ifrågasätter vilka källor man egentligen kan lita på, och
många sjuksköterskor har dåligt självförtroende för sina färdigheter att genomföra en
effektiv sökning (Calmborg Täreby, 2003).

Sundin (2003) menar att den moderna informationstekniken är den största
kunskapsbristen, särskilt bland klinikerna som fortfarande ser sjuksköterskeyrket som
ett traditionella praktiskt yrke (Sundin, 2003). Att anamma nya tekniker innebär att man
måste avsätta tid till reflektion och utvärdering. Bland både läkare och sjuksköterskor
finns en medvetenhet om att detta är viktigt men det finns ingen tid för den intellektuella
fördröjning som det innebär att ifrågasätta det egna tillvägagångssättet. Många reserverar
sig för hur användbar information ur böcker och tidskrifters egentligen är i kliniska
situationer och tenderar att föredra erfarenheter framför forskning (Roddham, 1995).
Tanya Pyne et al.s undersökning visade att läkarna har bättre kunskaper om
sökstrategier som en kvarleva från studietiden. De har dock andra problem, såsom att de
inte har någon vana vid att be om hjälp och följaktligen inte frågar bibliotekarierna om
assistans vid behov. På det hela taget var läkarna i studien något så när förtrogna med att
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utföra en litteratursökning. Det var dock många som trodde sig behöva hjälp av
bibliotekarier vid användandet av elektroniska databaser (Pyne et al., 1999).

I Sundins doktorsavhandling framgår det att de olika arbetsplatserna skapar olika
förutsättningar för informationssökning och informationsanvändning.
Operationsavdelningar har ofta ojämn arbetsbelastning och tvingas ibland stänga p.g.a.
personalbrist, medan det under vissa perioder kan finnas tid till aktiviteter som
informationssökning.

Den fysiska tillgången till informationskanaler och informationskällor kan vara ett hinder
i sjukvårdspersonalens relation till fackinformation. Fysisk tillgång hänger ihop med tid
och kunskap, har man brist på tid är det extra viktigt var man hittar informationen och
hur man skall bära sig åt för att hitta rätt. Det är dock ett större problem att
sjuksköterskornas fackinformation betraktas som en uttunnad variant av den medicinska.
Därmed är den hierarkiskt underordnad i stället för en motsvarighet till densamma. Det
kan vara svårt att få tillgång till omvårdsorienterad fackinformation i en medicinskt
färgad kontext (Sundin, 2003). Detta kan innebära att det blir svårt att följa hälso- och
sjukvårdslagen, om inte utbudet finns tillgängligt försvinner efterfrågan.

5.3 Sjukvårdspersonalen och biblioteket

Flera studier (t.ex. Edenholm, 2003, Pyne et al., 1999) har visat att varken läkare eller
sjuksköterskor använder sjukhusbiblioteket i någon större utsträckning.
Biblioteksanvändning bland kvalificerade sjuksköterskor som inte studerade är
överhuvudtaget förhållandevis sällsynt (Pyne et al., 1999). Läkarna använder de
medicinska biblioteken något mer än sjuksköterskorna men anlitar oftare exempelvis
klinikbiblioteken (Edenholm, 2003).

Enligt undersökningen som gjordes på Södersjukhuset (2003) vände sig läkarna först till
kollegor, klinikdokumentation (klinisk information) och teknikböcker från
klinikbiblioteket för att inhämta information. Därefter sökte man information på Internet
och först på fjärde plats kom sjukhusbiblioteket. Anledningen till att inte
sjukhusbiblioteket användes i så hög utsträckning berodde till största delen på att man
under jourtid behövde ha snabb tillgång till ett närliggande ställe där man kunde söka
information. Detta grundlade dessa preferenser för andra informationsresurser trots att
det fanns ett öppet bibliotek och bibliotekspersonal att tillgå under övriga tider
(Calmborg Täreby, 2003).

Sjukhusbibliotekets roll verkar inte vara glasklar. Vi intresserar oss för att se vilken roll
biblioteket kan tänkas spela i läkare och sjuksköterskors yrkespraktik och vilka faktorer
som styr användningen av biblioteket. Dessutom vill vi ta reda på vad som kan göras
från sjukhusbibliotekets sida för att optimera sjukhusbibliotekets roll som resurs i
vården.
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Sjukvårdspersonalens preferens av resurser påverkar nyttjandet av biblioteket. Tidigare
forskning (se 5.2.1) visar att de flesta läkares förstahandsval när det gäller
informationsresurser är medicinsk litteratur, (tidskrifter och böcker används lika ofta)
och kollegor, ofta i kombination med varandra. Det faktum att läkare föredrar dessa
informationsresurser reflekterar ett informationsbeteende som onekligen påverkar
medicinsk biblioteksverksamhet. Om läkares val av informationsresurser baseras på
effektivitet och applicerbarhet på praktiska problem är det ganska naturligt att de vänder
sig till medicinsk litteratur och kollegor för svar. En konsekvens av ett sådant beteende är
att medicinska bibliotekarier och bibliotek ofta utelämnas i de kommunikativa nätverken
inom vården. Inhämtandet av klinisk information från kollegor involverar av naturliga
skäl sällan bibliotekarier eller bibliotek.

En del av den informellt kommunicerade informationen kan dock vara indirekt överförd
från bibliotekets resurser och tjänster då den konsulterade kollegan kan ha nyttjat
bibliotekets resurser. Läkare som aktivt tar del av forskning fungerar ofta som
mellanhänder för att sprida den aktuella informationen till sina kollegor. Det gäller för
bibliotekarier att identifiera dessa personer och förse dem med utvärderad information.
James D Haug menar att detta skulle kunna förstärka positionen för bibliotekarier i
nätverket av informationsresurser som används av läkare.

Eva Alopaeus, bibliotekschef för sjukhusbiblioteket på Sahlgrenska sjukhuset i
Göteborg, visar i en studie (1999a) att de medicinska sjukhusbiblioteken är av stort
värde för medicinskt beslutsfattande. Alopaeus undersökte endast biblioteksanvändare.
Hon menar att de var de enda som kunde besvara frågorna i hennes enkät. Närmare
hälften av respondenterna hade kontakt med biblioteket minst en gång i veckan och 74
procent av respondenterna uppgav att deras ärende i biblioteket var av klinisk betydelse.
Hon anser att de medicinska fackbibliotekens huvudsakliga roll är att underlätta i den
kliniskt verksamme läkarens sökande efter evidensbaserad information genom att
tillhandahålla och hänvisa till relevanta informationskällor. Enligt Alopaeus är det lätt att
se sambandet mellan vårdkvalitet och bibliotekets informationsutbud om man utgår från
att läkarens kunskap styr den medicinska behandlingens kvalitet. Hon menar dock att
om biblioteken skall kunna hävda sin existens måste de synliggöra sitt värde genom att
utvärdera biblioteksinformationens betydelse för det medicinska beslutsfattandet.

I Alopaeus undersökning ansåg majoriteten, 85 procent, att de agerat annorlunda i den
kliniska situationen på grund av den information de inhämtat från biblioteket. Nästan alla
bedömde att informationen gav bättre stöd för det medicinska beslutsfattandet.
Alopaeus är dock kritisk till sitt eget förfaringssätt, eftersom tidigare studier bl.a. Haugs
litteraturstudie från 1997 visar att långt ifrån alla läkare använder biblioteket. Alopaeus
studie kom just till därför att det fanns ett behov att påvisa sjukhusbibliotekens nytta
och inte helt förvånande visar hennes resultat att biblioteket är av stor betydelse för
biblioteksanvändarna. Studien visar också att det är skillnad på hur läkarna värderar
informationen. En tydlig tendens pekar på att informationen från ett medicinskt
fackbibliotek värderas högre, är mera tillförlitlig, än den från ett kombinerat bibliotek.
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Alopaeus (1999b) har även undersökt vilka av sjukhusets personalkategorier som
använder de medicinska biblioteken på Sahlgrenska universitetssjukhuset och om
användarnas biblioteksbesök är relaterade till forskning eller kliniskt arbete. Resultaten
visar att sjukhusets läkare var bibliotekets största användargrupp, därefter kom
sjuksköterskor och på tredje plats sekreterare/assistenter som kom till biblioteket i rollen
som ombud för forskare/läkare. Dessutom visade det sig att den vanligaste grunden för
besöken var forskning, därefter utbildning och sist kliniskt arbete. Det framkom dock att
användarna såg ett nära samband mellan forskning, utbildning och kliniskt arbete och
hade svårigheter att skilja på de olika delarna (Alopaeus, 1999b).

De faktorer som negativt påverkar läkares och sjuksköterskors biblioteksanvändande
består i stort sett av samma faktorer som utgör hinder för användningen av andra
informationsresurser: tid, kunnande, tradition och tillgång (se kap. 5.2.2).

Tidigare studier där såväl internationella (Roddham, 1995) som nationella studier
(Alopaeus, 1999b) har visat att sjuksköterskor i allmänhet använder sjukhusbiblioteken i
mindre utsträckning än vad läkare gör. Det vanligast förekommande hindret för
sjuksköterskors biblioteksanvändning är tidsbrist eftersom de kan ha svårt att lämna
avdelningen på arbetstid. Ibland passar inte bibliotekets öppettider med de tider som
sjuksköterskorna har möjlighet att gå dit. Att använda biblioteket under arbetstid är inte
en kostnadseffektiv användning av sjukvårdspersonalens arbetstid just för att
patientvården då måste avbrytas (Roddham, 1995). Calmborg Täreby menar i sin
undersökning att specifika frågeställningar och konkreta patientfall ofta medför tidspress
vilket kan ses som en annan orsak till att biblioteket inte används.

Bristande tillgänglighet är en begränsande faktor som i mångt och mycket hänger ihop
med bristen på tid. Tillgängligheten till biblioteket associeras förutom med fysisk
lokalisering kanske mest med bibliotekets öppettider. Ett begränsat öppethållande är i
allra högsta grad en barriär när det gäller att få tillgång till de informationsresurser man
efterfrågar (Pyne et al., 1999). Behovet av information uppstår lika ofta under jourtid,
exempelvis under natten, utanför bibliotekets öppettider som inom dem (Calmborg
Täreby, 2003). I en studie gjordes följande uttalande om biblioteket ”They are very
good, and very helpful and they will do the search for me. But they’re only open from
9-5” (Pyne et al., 1999, s. 8).

För sjuksköterskor har en ökad biblioteksanvändning ofta sitt upphov i vidareutbildning.
Relationerna till biblioteket varierar dock. Många tror att fackbiblioteken bara är till för
läkare och somliga vet inte ens om dess existens. Anledningen till att de främst ses som
läkarnas bibliotek är att i många fall fick andra yrkesgrupper än läkare inte tillgång till
fackbiblioteken förrän på 1970-talet. Annars är attityden till biblioteket för det mesta
positiv, även bland dem som sällan använder det. Biblioteket nämns ofta i samband med
akademiskt orienterad informationssökning vilket kan innebära ett avstånd för många
som har en äldre utbildning (Sundin, 2003). Det är endast ett litet antal sjuksköterskor
som ofta söker efter forskningsresultat för att påverka kliniska beslut (Pyne et al.,
1999). Sjuksköterskor har ofta en annan attityd till forskning och forskningstillämpning i
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det kliniska arbetet än läkare, framför allt bland dem som har ett stort tidsmässigt
avstånd till sin utbildning. Det finns dock fortfarande ett stort glapp mellan forskningen
och tillämpningen av resultaten i praktiken (Björkström & Hamrin, 2001). Detta
påverkar säkerligen biblioteksanvändandet bland sjuksköterskor.

Undersökningen från Södersjukhuset i Stockholm visar dock att sjuksköterskorna är en
växande användargrupp. Tyvärr är biblioteksbeståndet till stor del riktat mot läkarna.
Undersökningens sjuksköterskor var inte vana vid att prenumerera, läsa eller efterfråga
vetenskapliga artiklar eller tidskrifter i samma utsträckning som läkare. Ett välförsett och
tillgängligt bibliotek är alltså viktigt för att kunna säkerställa god tillgång till
forskningsresultat. Men även ett väl utrustat bibliotek får begränsat användande om inte
sjukvårdspersonalen har kunskaper och färdigheter att finna den information som
behövs. Även läkarna har blandade erfarenheter av biblioteket. Vissa läkare på
Södersjukhuset visste inte om att biblioteket fanns representerat på Intranätet
(Calmborg Täreby, 2003).

Sundin framhåller att det naturligtvis också finns positiva faktorer som gynnar
biblioteksanvändandet bland sjukvårdspersonalen. Biblioteket kan ses som en oas i
jämförelse med det löpande arbetet, där möjlighet till informationssökning i ostördhet
sällan ges. Många använder biblioteket särskilt vid uppgiftsinriktad informationssökning.
Den fysiska tillgången till biblioteket är oerhört betydelsefull för användningen. För
sjuksköterskor kan biblioteket också ges en roll som ett symboliskt rum som erövrats
från den medicinska disciplinen (Sundin, 2003).

Högskolekurser har också förmedlat kontakten med sjukhusens fackbibliotek för många
sjuksköterskor och är också en inkörsport till kunskaper i formellt orienterad
informationssökning. Fackbiblioteken kan överbrygga klyftan mellan teori och praktik
genom att stödja sjuksköterskornas väg in i den akademiska världen där redskap för
informationssökning är viktiga faktorer. Det är dock inte alla som utnyttjar sina nya
kunskaper från användarutbildningen i arbetslivet.

Roddham (1995) menar att bibliotekarier och informationsspecialister behöver utveckla
sina tjänster för att vara behovsanpassade och kunna uppnå de målsättningar som finns.
Dessutom måste man klargöra vilka användargrupper som finns, vilken sorts service och
servicenivå som ska tillhandahållas och hur man definierar kvalitet på bibliotekstjänster.
De flesta biblioteksanvändare är kliniskt yrkesverksamma. Yrkesrelaterad stress leder till
att kliniska arbetsuppgifter prioriteras framför àjourhållning. Personalen förlitar sig på
tidigare kunskap och professionella färdigheter. Detta gör att kliniker försakar att finna
och bearbeta ny information, vilket i sin tur försenar ett införlivande av nya
forskningsrön i sjukvården. Som tidigare tagits upp har forskare och studenter olika
användarroller. Studien visar att om man skall skapa ett effektivt bibliotek måste man
antagligen se till de olika roller som användarna har. Dessutom är det viktigt att
biblioteksledningen klarlägger vem de servar; kliniker, forskare, studenter, lärare, chefer,
eller bestämma vilken mix de eftersträvar för att kunna tillhandahålla en adekvat service
(Roddham, 1995).
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Calmborg Tärebys (2003) och Sundins (2003) undersökningar visar båda vikten av att
sjukhusbiblioteket måste arbeta mer aktivt för att nå ut till sjuksköterskor som grupp.
Sjukhusbiblioteket kan ha en roll i att stödja professionens utveckling och vara en
partner i professionaliseringsprocessen. Sundin (2003) menar att biblioteket kan skapa
behov hos sjuksköterskor att läsa facklitteratur och därigenom sprida intresset för och
användningen av fackinformation. Många sjuksköterskor som har ett tidsmässigt avstånd
till sin examen upplever att det finns en lucka mellan dagens informationsteknik och det
som de en gång lärde sig. Här kan olika kurser och vidareutbildningar fungera som en
nyckel till kunskaper om informell informationssökning. I dessa ingår ofta
användarundervisning i informationssökning, forskningsmetodik och uppsatsskrivande,
vilket medför nya förhållningssätt till lärande och kunskapsutveckling. Man kan också
lyfta fram fackbiblioteken som en länk till den nya yrkesidentiteten där de fungerar som
portaler till de formella informationssystemen och bibliotekarierna dess guider (Sundin,
2003).

Sjuksköterskorna på Södersjukhuset menade att tidskriftsbeståndet på biblioteket var
mycket bra men att de hade svårigheter att veta i vilken ände de skulle börja en sökning.
Dessutom ansåg de att det var glest mellan undervisningstillfällena för användare på
biblioteket. Sjuksköterskorna uttryckte även ett behov att de ville ha skräddarsydda
användarundervisningstillfällen och vid dessa inte arbeta med hypotetiska problem. Det
föreslogs att deltagarna skulle skicka in aktuella problem som sedan kunde användas som
undervisningsmaterial (Calmborg Täreby, 2003). Användarundervisningstillfällena bör
komma ofta eftersom många yngre medlemmar av den kliniska personalen byter
avdelning relativt frekvent, exempelvis AT – läkare (Ward et al., 2001).

På Södersjukhuset ansågs det att det vore bra med informationsbrev om bibliotekets
verksamhet och service, men helst inte över nätet utan i pappersform. De som kommer
till tals i denna undersökning är yrkesverksamma på kirurgkliniken och som säkerligen
kommit en bit i sin yrkeskarriär. Antagligen är de inte uppvuxna med
informationsteknologin och därför inte helt familjära med den. För att möta denna
övergångsgrupp kan man till en början skicka informationsbrev både elektroniskt och
pappersburen för att på sikt begränsa utskicket till den elektroniska versionen.
Dessutom kom det på förslag att biblioteket skulle deltaga i klinikmöten och informera
om sin verksamhet där. Det fanns även en önskan om att biblioteket skulle lägga upp
användbara länkar på klinikens hemsida (Calmborg Täreby, 2003).

Bibliotekarier har högt utvecklade informationssökningsfärdigheter som kan vara
ovärderliga för sjukhusorganisationen. Där avdelningar har svårt att följa utgivningen av
tryckt information kan bibliotekarien agera som en intern konsult. Han eller hon kan
använda professionella färdigheter för att lösa informationsproblemen. Det handlar alltså
inte enbart att tillhandahålla användbar information utan man måste även vara förpacka
sina tjänster på ett snyggt sätt. Precis som andra yrkeskategorier attraherar
affärsverksamheter som är baserade på personlig expertis och professionens rykte, borde
bibliotekarier inom hälso- och sjukvården marknadsföra sina färdigheter till
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målgrupperna bättre. Biblioteken möter idag ett nytt managementklimat och om de inte
anpassar sig till detta blir de lätt sårbara i en nedskärningssituation. För att överleva och
fortsätta utvecklas måste biblioteken rättfärdiga sin existens. Detta ska inte bara göras i
årliga rapporter eller verksamhetsplaner utan genom en utveckling av tjänster (Roddham,
1995).

Det är viktigt att fundera över ett par aspekter rörande bibliotekets tillgänglighet, inte
minst när det gäller att förse sjukvårdspersonalen med uppdaterad information. Närheten
till bibliotekslokalen kan betraktas som mycket betydelsefullt, det anses vara a och o i
frågan om huruvida bibliotekets resurser används eller inte. En annan viktig faktor som
nämnts tidigare men som man inte nog kan betona vikten av är bibliotekets öppettider.
För att de bästa tillgängliga forskningsresultaten skall kunna implementeras i sjukvården
är det en absolut nödvändighet att biblioteket är öppet dygnet runt. Bibliotekets bestånd
bör ha en stor variation i den pappersburna informationen, där både nationella och
internationella tidskrifter samt uppdaterad information för alla yrkesgrupper bör finnas.
Elektroniska resurser inkluderar CD-rom och Internet. Dessa ska vara lätta att tillgå utan
långa väntetider och det måste finnas fast uppkoppling och goda utskriftsmöjligheter.
Kliniskt verksam vårdpersonal har även behov av att ha IT-utrustning till sitt förfogande
på sina kontor och på klinikerna. Detta möjliggör sökningar efter forskningsresultat som
ska integreras i den dagliga yrkespraktiken. Dessutom krävs tillgång till erfaren
bibliotekspersonal som kan utföra sökningar åt läkare vid behov. Därutöver ska
bibliotekspersonalen kunna utbilda sjukvårdspersonal i att genomföra noggranna
litteratursökningar (Pyne et al., 1999).

En uppgift som biblioteket kan fylla är att höja informationskompetensen. Som tidigare
nämnts är en möjlighet att arrangera kurser på olika nivåer där målgrupperna får
anpassad undervisning med autentiska fall att studera. För att kurserna skall nå ut till
målgrupperna måste de marknadsföras ordentligt. Överhuvudtaget måste bibliotekets
tjänster marknadsföras mer offensivt. Användarundervisningarna kan föra fram
bibliotekets profil. Dessutom bör bibliotekets tjänster vara anpassade efter personalens
behov. En annan möjlighet vore att starta en nationell ämnesbevakning. Detta skulle
kunna vara ett samarbete mellan olika sjukhusbibliotek för att tillsammans bevaka
litteratur, tidskrifter, artiklar och databaser. Detta skulle bland annat kunna motverka
dubbelarbete (Calmborg Täreby, 2003). Det finns andra sätt att serva sina målgrupper än
att begränsa servicen till biblioteket. Sedan 1970-talet har bibliotekarier i USA deltagit i
ronder och klinikmöten och genom att backa upp med litteratur hjälpa till att besvara
kliniska frågor (Ward et al., 2001).
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6 Resultatredovisning

6.1 Respondentgruppernas  sammansättning
Enkäterna distribuerades till 301 sjuksköterskor och läkare knutna till anestesi- och
kirurgklinikerna vid Universitetssjukhuset i Lund. Som tidigare beskrivits i
metodavsnittet föll 57 personer bort ur totalpopulationen vilket resulterade i en
population på 244 personer. Av dessa svarade drygt hälften, 125 personer, på enkäten
vilket resulterade i en total svarsfrekvens på 51,2 procent. Svarsfrekvensen skiljer sig
mellan kliniker och yrkesgrupper vilket visas i tabell 1. Organisatoriskt ingår IVA under
anestesikliniken och därför är grupperna läkare och sjuksköterskor inom denna avdelning
mycket större än inom kirurgi. Varje röst från kirurgkliniken väger tyngre än en röst från
anestesikliniken när man jämför svaren. Detta kan medföra implikationer för tolkningen
av resultaten.

Läkare
anestesi

Sjuksköterskor
anestesi

Läkare
kirurgi

Sjuksköterskor
kirurgi

Population 57 120 22 45
Svar 23 61 22 19
Svarsfrekvens 40 % 51 % 100 % 42 %

Tabell 1: Yrkesfördelningen på klinikerna bland respondenterna.

Den grupp som har lämnat in procentuellt flest svar är läkare som arbetar på kirurgen.
Där har alla svarat på enkäten och har därmed en svarsfrekvens på 100 procent. De
resterande grupperna har inbördes mer lika svarsfrekvenser. Anestesisjuksköterskornas
svarsfrekvens ligger på 51 procent följt av sjuksköterskor som arbetar på kirurgen med
en svarsfrekvens på 42 procent. Sist kommer läkarna inom anestesi, där 40 procent har
svarat. Det finns alltså en tydlig skillnad i representativitet mellan läkare och
sjuksköterskor vilket kan ha betydelse för resultatet. Vi kan alltså med säkerhet uttala
oss om läkare som arbetar med kirurgi medan representativiteten inte är lika god för de
andra grupperna.
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            Diagram 1: Yrkes- och könsfördelning bland respondenterna.

 

Jämförelse mellan yrkesgruppsfördelningen bland 
respondenterna och Landstingsanställda i Sverige.
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             Diagram 2: Jämförelse mellan yrkesgruppsfördelningen bland respondenterna
               och landstingsanställda i Sverige.

Diagram 2 visar hur de olika yrkesgrupperna är fördelade i denna undersökning jämfört
med hur de är fördelade inom landstinget i hela Sverige. Bland respondenterna är mer än
en tredjedel läkare och två tredjedelar sjuksköterskor (36 mot 64 procent). Motsvarande
fördelning bland landstingsanställda i Sverige är en fjärdedel läkare och tre fjärdedelar
sjuksköterskor (24 mot 76 procent). Vår svarsgrupp har alltså en relativt hög frekvens
av läkare jämfört med de nationella siffror som finns att tillgå från 2001 (Hälso- och
Sjukvårdsstatistisk årsbok, 2002).
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Fördelningen över tid när respondenterna 
erhållit yrkeslegitimation.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1960 1970 1980 1990 2000

Decennium

P
ro
c
e
n
t

Sjuksköterskor

Läkare

           Diagram 3: Fördelningen över tid när respondenterna fick sin yrkeslegitimation.

Ovanstående diagram (3) visar fördelningen över tid när sjuksköterskor och läkare fått
sin yrkeslegitimation. Diagrammet visar att en större andel av läkarna utexaminerats
senare än sjuksköterskorna. Många av sjuksköterskorna utexaminerades under 70 – och
80- talet medan de flesta av läkarnas utbildningar avslutades på 80- och 90 – talet.

Följaktligen finns det en skillnad i när respondenterna från de olika yrkeskårerna fått sin
läkar- respektive sjuksköterskelegitimation. 42 procent av läkarna fick sin legitimation
före 1990 medan motsvarande siffra för sjuksköterskorna är 68 procent. 58 procent av
läkarna och 32 procent av sjuksköterskorna fick alltså sin legitimation 1990 eller senare.

I diagram 4 nedan jämförs forskningsaktiviteten hos de läkare och sjuksköterskor som
svarat på enkäten. Här ser vi en stor skillnad mellan yrkesgrupperna. Mer än varannan
läkare 53,3 procent, bedriver någon form av forskning, antingen inom tjänsten, utanför
tjänsten eller både och. Det är alltså 46,7 procent som inte bedriver någon forskning alls.
Bland sjuksköterskorna är det endast fem av hundra som forskar inom tjänsten eller både
inom och utanför tjänsten; det är ingen sjuksköterska som bedriver forskning utanför
tjänsten. Detta innebär att det är 95 procent av sjuksköterskorna som inte forskar
överhuvudtaget. Av de 5 procent sjuksköterskor som kryssat i att de forskar är det två
personer som har kommenterat svaret med att de skriver uppsats på 41 – 60
poängsnivå. Eftersom det är så få sjuksköterskor av de svarande som forskar, och av
dessa är det dessutom bara någon enstaka som bedriver högre forskning, är det svårt att
dra generella slutsatser om forskning som påverkande faktor i sjuksköterskors
informationsbeteende.

Diagrammet (4) åskådliggör de procentuella siffrorna över forskningsaktiviteter hos
respondenterna visuellt. Här konkretiseras skillnaderna mellan läkare och sjuksköterskor
än mer tydligt.
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     Diagram 4: Forskningsaktivitet i procent bland respondenterna.

6.2 Yrkeskårernas bekantskap med problembaserat lärande
I diagram 5 kan man se att många fler sjuksköterskor procentuellt sett är utbildade med
PBL än vad läkarna är. 60 procent av sjuksköterskorna är utbildade med PBL vilket ger
40 procent som inte är det. Bland läkarna är siffrorna i stort sett omvända: 36 procent är
utbildade med problembaserat lärande och 64 procent är det inte.

Diagram 5: Läkare och sjuksköterskors utbildning med PBL.

6.3 Yrkeskårernas relation till EBM och EBN
Om man ser till hur många läkare och sjuksköterskor som arbetar evidensbaserat skiljer
sig resultaten åt mellan de båda yrkesgrupperna. I diagram 6 nedan kan vi utläsa att
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nästan nio läkare av tio, men bara varannan sjuksköterska tillämpar evidensbaserad
medicin/omvårdnad. Gruppen läkare som inte praktiserar EBM är liten, 4 procent, och
endast 7 procent vet inte. Bland sjuksköterskorna är det 28 procent som inte praktiserar
EBN och 21 procent som inte vet.
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Diagram 6: Hur många procent av läkarna och sjuksköterskorna som tillämpar     
evidensbaserad sjukvård, EBM/EBN.

I tabell 2 nedan kan vi utläsa att det är fler läkare som är utbildade med PBL som
praktiserar evidensbaserad medicin än bland dem som inte är utbildade med PBL. Nästan
alla  läkare som är utbildade med PBL, 94 av 100, arbetar evidensbaserat. Något färre, 86
av 100, av dem som inte är utbildade med PBL praktiserar EBM. Skillnaden är dock
ännu större bland sjuksköterskorna. Medan EBM är väl etablerat bland läkare oavsett
om de haft PBL under sin utbildning eller ej, har inte sjuksköterskorna alls anammat
EBN på samma sätt. Drygt två tredjedelar av de sjuksköterskor som är utbildade med
PBL, men bara en tredjedel av dem som inte är det, praktiserar EBN.

        Yrke/PBL
EBM/EBN

Läkare PBL Läkare
inte PBL

Sjuksköterskor
PBL

Sjuksköterskor
inte PBL

EBM/EBN 94 % 86 % 67 % 28 %
Inte EBM/EBN 6 % 4 % 13 % 50 %

Vet inte - 10 % 20 % 22 %

Summa 100 % 100 % 100 % 100 %
Tabell 2: Hur utbildning med PBL korrelerar med tillämpandet av EBM/EBN.

6.4 Hur ofta använder sjuksköterskor och läkare biblioteket?
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För att få ett svar på denna fråga har vi använt sex olika svarsalternativ som vid
resultatbearbetningen har omkodats till siffror. Följande siffror motsvarar följande
svarsalternativ:

1 = ett par gånger i veckan
2 = en gång i veckan
3 = ett par gånger i månaden
4 = en gång i månaden
5 = någon gång om året
6 = aldrig

Bland läkare är den genomsnittliga användningssiffran av sjukhusbiblioteket 3,3, vilket
motsvarar minst en gång i månaden. Sjuksköterskorna däremot använder biblioteket mer
sällan. Medelvärdet ligger på 5,0 vilket motsvarar någon gång om året.2

Tabellen nedan visar hur ofta sjuksköterskor använder sjukhusbiblioteket och vilket
decennium de har fått sin sjuksköterskelegitimation.

                   Examen
Besöksfrek.

60-tal 70-tal 80-tal 90-tal 2000-tal Procent

1.Ett par ggr i veckan - - - - - 0 %
2.En gång i veckan - - - - 2 2,5%
3.En gång i månaden - 1 2 3 - 7,5%
4.Ett par ggr i
månaden

1 4 2 1 - 10%

5.Någon gång om året 3 10 14 9 4 50%
6.Aldrig - 7 10 6 1 30%
Antal

4 22 28 19 7
     100%
80

Tabell 3: Sjuksköterskors besöksfrekvens på biblioteket relaterat till vilket decennium de avslutat sin
sjuksköterskeutbildning.

Tabellen nedan visar läkares användningsfrekvens av sjukhusbiblioteket kopplat till
vilket decennium de har fått sin läkarlegitimation.

                                                
2 Standardavvikelsen bland läkarna var 1,58 och bland sjuksköterskorna 0,91. Detta mått
visar det genomsnittliga avvikelsen ifrån medelvärdet. Skillnaden mellan grupperna är
statistiskt säkerställd (T-test, p <0.001).
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                 Examen
Besöksfrek.

60-tal 70-tal 80-tal 90-tal 2000-tal Procent

1.Ett par ggr i veckan - 1 2 5 1 20%
2.En gång i veckan - - 3 2 - 11%
3.En gång i månaden - 1 3 2 - 13%
4.Ett par ggr i
månaden

- 2 3 3 3 25%

5.Någon gång om året 1 2 1 7 1 27%
6.Aldrig - - - 2 - 4%
Antal 1 6 12 21 5      100%

45

Tabell 4: Läkares besöksfrekvens på biblioteket relaterat till vilket decennium de avslutat sin
läkarutbildning.

Ovanstående tabeller (3 och 4) visar alltså hur ofta sjuksköterskor och läkare använder
bibliotekets resurser och service korrelerat till vilket decennium de fått sin
yrkeslegitimation. Oavsett år som sjuksköterskorna utexaminerades går trenden mot att
de nyttjar biblioteket någon gång om året. Det är också en stor grupp, 30 procent, som
aldrig besöker biblioteket.  Den högsta besöksfrekvensen är inte alls representerad bland
svaren.

Tabell 4 visar att det endast är en liten andel av läkarna som aldrig besöker biblioteket.
Man kan även se att läkare utbildade under 80- och 90-talen tenderar att besöka
biblioteket ofta, så mycket som ett par gånger i veckan, medan detta inte gäller för läkare
som avslutat sin utbildning i början av 2000-talet. Gruppen som besöker biblioteket ett
par gånger i månaden är relativt jämn och stor.

Forskningsaktivitet och nyttjandefrekvens av 
bibliotekets resurser och service.
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Diagram 7: Forskningsaktivitet hos läkare relaterad till deras genomsnittliga nyttjandefrekvens av
sjukhusbibliotekets resurser och service. 1= ett par gånger i veckan, 2= en gång i veckan, 3= ett par
gånger i månaden, 4= en gång i månaden, 5= någon gång om året , 6= aldrig
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Diagrammet (7) ovan visar att den grupp som oftast nyttjar biblioteket är de läkare som
forskar både inom och utanför tjänsten. Denna grupp använder biblioteket flera gånger i
månaden till en gång i veckan. De läkare som antingen forskar inom tjänsten, utanför
tjänsten eller inte alls besöker biblioteket i stort sett lika ofta vilket ungefär motsvarar
minst en gång i månaden.

Eftersom det bara är 5 procent av sjusköterskorna som forskar har vi inte ansett det
meningsfullt att jämföra den gruppens besöksfrekvens på biblioteket med de 95 procent
som inte forskar.

Bland de läkare som svarat kan man se att de som arbetar evidensbaserat använder
biblioteket mycket oftare än de som inte gör det. Läkare som tillämpar EBM använder i
genomsnitt sjukhusbiblioteket flera gånger i månaden (medeltal 3,08). För läkare som inte
tillämpar eller inte vet om de tillämpar EBM är medeltalet 5,0 vilket motsvarar någon
gång om året. De två sistnämnda grupperna utgör endast 11 procent av läkarna.

Hos sjuksköterskorna är sambandet inte lika tydligt. Sjuksköterskor som praktiserar
EBN tar bibliotekets resurser och service i anspråk något oftare än de som inte gör det.
Besöksmedeltalet för sjuksköterskor som praktiserar EBN är 4,80, det vill säga flera
gånger om året, och för de som inte praktiserar EBN är medeltalet 5,36, vilket motsvarar
mycket sällan eller aldrig. De som inte vet besöker biblioteket någon gång om året: i
medeltal 5,06.

Både läkare och sjuksköterskor som är utbildade med PBL använder bibliotekets resurser
eller service oftare än de som inte är utbildade med PBL. Läkare som är utbildade med
PBL nyttjar biblioteket i genomsnitt flera gånger i månaden vilket motsvaras av siffran
2,94. Den grupp av läkarna som inte haft denna pedagogik i sin utbildning har
medelvärdet 3,48 och använder alltså i genomsnitt biblioteket minst en gång i månaden.

Sjuksköterskornas medeltal för biblioteksanvändning uppgår till 4,87 respektive 5,31.
Detta betyder flera gånger om året för dem som är utbildade med PBL och mycket sällan
för dem som inte är det.

6.5 Användningen av informationsresurser
I enkätens fråga 8 uppmanades respondenterna att rangordna fem resurser av 13 givna
alternativ som de använde i sin yrkesutövning. De olika alternativen var databaser,
Internet, tidskrifter, dagstidningar, fackböcker, skönlitteratur, fackvideo/dvd,
bibliotekspersonal, läkemedelsreklam, kollegor, professionellt nätverk, konferenser och
patienterna.
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Diagram 8 och 9: visar sjuksköterskors och läkares preferens av informationsresurser.

Ovanstående diagram visar alla de informationsresurser respondenterna kunde välja
mellan och utfallet av rankningen. Diagrammen är uppdelade på sjuksköterskor och
läkare och visar vilka informationsresurser dessa grupper i medeltal använder mest i sitt
dagliga yrkesutövande. Skalan går mellan 0 och 5, men i diagrammen visas bara skalan
upp till 3, eftersom inget medelvärde överstiger detta tal. Andelen sjuksköterskor utgör
en avsevärt större grupp än läkarna. Antalet sjuksköterskor uppgår till 80 individer
medan läkargruppen består av 45 personer. I stort ser det ut som de båda
yrkesgrupperna nyttjar liknande resurser men med skillnader i prioriteringsgrad.
Sjuksköterskorna använder alla av de föreslagna informationsresurserna, medan läkarna
inte använder dagstidningar och skönlitteratur överhuvudtaget.

I resultatet över den genomsnittliga användningen av informationsresurser kan man se
likheter mellan de båda yrkesgrupperna. De tre resurser som rangordnas högst av läkarna
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är i nämnd ordning kollegor, tidskrifter och Internet. Även hos sjuksköterskorna kommer
kollegorna på första plats medan fackböcker rankas som tvåa. Internet kommer även hos
sjuksköterskorna på tredje plats.

Nedan redovisas de tre informationsresurser som nyttjas mest av läkare respektive
sjuksköterskor, relaterat till vilken decennium man slutfört sin utbildning. Tabellen är
uppdelad på yrke och examinationsår.

Utexamin. Rang Sjuksköterskor Läkare

1960-talet 1
2
3

Internet
Fackböcker
Tidskrifter

Internet
Fackböcker
Professionellt nätverk

1970-talet 1
2
3

Fackböcker
Kollegor
Internet

Kollegor
Konferenser
Tidskrifter

1980-talet 1
2
3

Internet
Tidskrifter
Kollegor

Internet
Tidskrifter
Kollegor

1990-talet 1
2
3

Internet
Fackböcker
Kollegor

Tidskrifter
Kollegor
Fackböcker

2000-talet 1
2
3

Kollegor
Fackböcker
Databaser

Kollegor
Tidskrifter
Fackböcker

Tabell 5: Informationsresurser som de olika yrkeskårerna använder mest relaterat till vilket
år de avslutat sin utbildning.

Ovanstående tabell (5) visar att det finns en skillnad i de båda yrkeskårernas användning
av informationsresurser som kan komma sig av när man är utbildad. Det intressantaste
resultatet är kanske det att både läkare och sjuksköterskor utbildade på 1960-talet rankar
Internet som den informationsresurs de använder allra mest. Detta medan de mest
nybakade inte alls har Internet bland sina topp tre-resurser. Det kan också konstateras
att bland dem som tog sin examen på 60-talet finns inte kollegorna med bland de tre
högst rankade resurserna.

Sjuksköterskor utexaminerade på 70-talet rangordnar fackböcker högst och därefter
kollegor och sist Internet. Läkarna har en annan ordning på preferenserna; kollegor
rankas högst följt av konferenser och tidskrifter. Sjuksköterskor och läkare som tog sin
examen på 80-talet föredrar exakt samma resurser; Internet, tidskrifter och kollegor.
Sjuksköterskor som examinerades på 90-talet rankar Internet högst följt av fackböcker
och kollegor. Jämförlig grupp hos läkarna tar främst tidskrifter i anspråk, därefter
kollegor och på tredje plats fackböcker. De som utexaminerades senast, det vill säga på
2000-talet, föredrar kollegor som främsta informationsresurs. Detta gäller för de båda
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yrkesgrupperna. Sjuksköterskorna rangordnar därefter fackböcker och databaser medan
läkarna rankar efter kollegor tidskrifter och fackböcker

Läkare som forskar inom och utanför tjänsten rankar informationsresurser enligt
följande; 1) Internet, 2) Tidskrifter och 3) Konferenser. Den grupp läkare som inte
bedriver någon forskning prioriterar sina kollegor högst och därefter följer fackböcker och
sedan tidskrifter. De läkare som bedriver forskning inom tjänsten konsulterar först
tidskrifter och på delad andraplats kommer databaser och kollegor och sist Internet. Den
grupp som bedriver forskning utanför tjänsten använder sig mest av databaser, vilket
följs åt av kollegor och sist tidskrifter.

Läkare Sjuksköterskor

EBM / EBN Tidskrifter
Kollegor
Internet

Kollegor
Fackböcker
Internet

Inte EBM / EBN Fackböcker
Kollegor
Konferenser

Internet
Kollegor
Fackböcker

Tabell 6: Yrkeskårernas nyttjande av informationsresurser relaterat till om man arbetar
evidensbaserat.

Ovanstående tabell (6) visar de olika preferenserna utifrån om yrkesgruppen tillämpar
eller inte tillämpar evidensbaserad medicin (EBM) eller evidensbaserad omvårdnad
(EBN). De som praktiserar EBM alternativt EBN använder sig av ungefär samma
resurser: kollegor, Internet och tryckt material såsom tidskrifter och fackböcker. Det
finns dock en skillnad i rangordningen. De som inte använder evidensbaserad medicin
eller omvårdnad använder sig även av kollegor och bland de tryckta källorna finns det en
preferens för fackböcker. Sjuksköterskor föredrar Internet medan läkarna föredrar
konferenser. Även bland dessa finns det skillnad när det kommer till rangordningen.

Vad beträffar kopplingen mellan PBL och användandet av olika informationsresurser är
det svårt att se några markanta skillnader.

Läkare Sjuksköterskor

PBL Internet/Tidskrifter
Kollegor
Fackböcker

Fackböcker
Kollegor
Internet

Inte PBL Kollegor
Tidskrifter
Databaser/Internet

Internet
Kollegor
Fackböcker

   Tabell 7: Yrkeskårernas användning av informationsresurser kopplat till PBL.

Det som är noterbart är att alla grupper använder ungefär samma informationsresurser
fast man prioriterar olika. Den grupp som skiljer ut sig är de läkare som inte är utbildade



56

med PBL eftersom de är de enda som rankat databaser bland de tre mest använda
resurserna.

6.6 Yrkeskårernas nyttjande av biblioteket
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Diagram 10: Yrkeskårernas användning av  vissa informationsresurser
 i sjukhusbibliotekets regi.

De svarande ombads också att kryssa i hur ofta de använde vissa av de ovan nämnda
resurserna i bibliotekets regi. De resurser som frågan berörde var Internet, tidskrifter
(vetenskapliga), dagstidningar, fackböcker, skönlitteratur, fackvideo/dvd,
bibliotekspersonal. De svarsalternativ som respondenterna kunde välja mellan var ja,
alltid, ja ofta, ja ibland och aldrig. Närmare en femtedel av läkarna nyttjade aldrig
biblioteket då de använde dessa informationsresurser i yrkesutövningen. Motsvarande
siffra för sjuksköterskorna är två femtedelar. Två tredjedelar av läkarna och hälften av
sjuksköterskorna tog ibland bibliotekets tjänster i anspråk då de använde sig av dessa
resurser. En femtedel av läkarna men bara en tjugondel av sjuksköterskorna använde sig
ofta av biblioteket. Lika många sjuksköterskor tog alltid bibliotekets tjänster i anspråk då
de nyttjade någon av ovan nämnda resurser. Det var dock inte en enda av läkarna som
alltid gjorde det.
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6.7 Önskemål om förändringar och förbättringar
Sjuksköterskor och läkares önskemål om förändringar på 
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         Diagram 11: Önskemål om förändring och förbättring på biblioteket.

I diagrammet (11) ovan kan man se vilka önskemål om förändringar och förbättringar av
sjukhusbibliotekets utbud och service som finns bland de som svarat på enkäten. Det
svarsalternativ som procentuellt sett fått flest kryss (29 procent) av dem som besvarat
denna fråga, uttrycker en önskan om ökad tillgänglighet. Detta innefattar bättre
öppettider, kodlås och annat som kan tänkas bidra till att underlätta användandet av
biblioteket. Det alternativ som sjukvårdspersonalen därnäst önskar mer av är
användarutbildningar (15 procent). Vid dessa utbildningstillfällen kan biblioteket lära ut
t.ex. databassökningar och informationssökning på Internet. Därefter kommer önskemål
om förändring och förbättring av elektroniska medier som e-tidskrifter och databaser (12
procent). Lokalerna vill 10 procent av de svarande förändra medan 7 procent önskar
förändra bibliotekets studieplatser, i dagsläget finns det fem studieplatser att tillgå. Lika
många önskar förbättra de tryckta medierna. Fem procent vardera har sedan fler datorer,
bibliotekets läge och förbättrade förutsättningarna för att biblioteket skall kunna fungera
som en informell mötesplats fått. Tre procent önskar att bibliotekets hemsida ska
förbättras och två procent vill utöka beståndet av fackvideo/dvd.
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Inhämtning av information utanför sjukhusbiblioteket (USiL)
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Diagram 12: Yrkeskårernas inhämtning av information utanför sjukhusbiblioteket (USiL).

Ovanstående diagram visar var sjuksköterskor och läkare vänder sig för att erhålla den
information de behöver i sin yrkesutövning när de inte vänder sig till sjukhusbiblioteket
på Blocket. När man läser detta diagram bör man veta att ikryssning är frivillig, d.v.s. alla
har inte kryssat i, och att sjuksköterskegruppen är större i antal än läkargruppen. De
resultat som skiljer sig markant åt är att sjuksköterskorna använder sig av det
vårdvetenskapliga biblioteket. Resultatet är föga förvånande eftersom detta bibliotek har
sjuksköterskorna som målgrupp. Medicinska fakultetsbiblioteket i Lund nyttjas mer av
läkarna än av sjuksköterskorna. Det medicinska fakultetsbiblioteket UMAS används i
mycket liten utsträckning och då bara utav sjuksköterskor. Biblioteket Hälsa & Samhälle
i Malmö nyttjas i stort sett inte alls av någon grupp. De båda yrkesgrupperna nyttjar
frekvent klinikbiblioteket, och allra mest nyttjar de Internet hemma och Internet på
arbetet för att tillgodose sitt informationsbehov i sin dagliga yrkesutövning.
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7 Analys

Analysen utgår från uppsatsens frågeställningar och avser att besvara dessa frågor
utifrån de empiriska resultaten och tidigare forskning. Uppsatsens tre frågeställningar är
som följer:

• Vilka yrkesmässiga informationsbehov har sjuksköterskor och läkare?
•  Hur påverkas deras informationsbeteende av faktorer som är relaterade till

utbildning och yrke?
• Är den informationsförsörjning och service som sjukhusbiblioteket i Lund idag

erbjuder tillräcklig?

7.1 Yrkesmässiga informationsbehov hos läkare och sjuksköterskor.
De informationsbehov som är knutna till ett yrke genereras och formas i det
yrkesmässiga sammanhanget (Sundin, 2003). I sammanhanget kan det inte nog
poängteras att en professions yrkesroller och arbetsuppgifter skapar vissa typiska
informationsbehov som i sin tur leder fram till olika informationsbeteenden (Leckie,
1996). Det är därför viktigt att studera hur yrkesroller och informationsbehov hänger
ihop, för att skapa en förståelse för informationsbehov i en specifik kontext. Därmed
skapas en förståelse för hur behoven kan tillgodoses. Tidigare forskning har visat att
läkare som yrkeskår har ett stort behov av att ta till sig ny fackinformation och kunskap
i sin yrkespraktik för att kunna hålla sin kunskap aktualiserad om nya sjukdoms- och
behandlingsrön som ständigt uppkommer (Edenholm, 2003). För många sjuksköterskor
skapar konkreta frågeställningar ett dagligt behov av fackinformation (Calmborg Täreby,
2003). Många av läkarna och sjuksköterskorna i vår undersökning är specialister inom
sitt område och detta genererar, som tidigare nämnts, andra behov än om man är
allmänpraktiserande (Gorman, 1995).

För att se vilka yrkesmässiga informationsbehov som finns hos läkare och
sjuksköterskor i denna studie kan vi börja med att titta på vilka informationsresurser de
använder i sin yrkesutövning. I våra empiriska undersökningsresultat framgår att läkarna
främst använder kollegor som informationsresurs, tidskrifter kommer på andra och
Internet på tredje plats. Detta stödjs till viss del av tidigare undersökningar som ger vid
handen att tryckta och interpersonella informationsresurser ofta kombineras. I Haugs
(1997) litteraturstudie stod medicinsk litteratur (tidskrifter och fackböcker) högst i rang
av resurserna och kollegor kom på andra plats. Han menar att detta val av resurser är
naturligt om valet styrs av effektivitet och huruvida men kan applicera informationen på
praktiska problem. Haug hävdar att läkares informationsbeteende tenderar att vara
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oförändrat över tid. Eftersom Haugs artikel behandlar undersökningar gjorda mellan 1978
och 1992 finns Internet överhuvudtaget inte med bland informationsresurser som
används. I Dawes (2003) studie behandlas undersökningar från 1978 till 2001. Även här
kombineras textkällor (tryckta eller elektroniska) med kollegor, men kollegorna rankas
som den mest använda resursen. Det kan dock vara svårt att dra gränsen mellan
elektroniska tidskrifter, Internet och databaser. Att läkarna i vår undersökning väljer
kollegor som främsta informationsresurs kan spegla de ekonomiska nerdragningar i
vården som leder till allt mindre tid för informationssökning och läsning på arbetstid.
Kollegor är en ”snabb” informationsresurs.

De sjuksköterskor som ingick i vår undersökning valde liksom läkarna kollegor som mest
använda informationsresurs. Tidigare undersökningar pekar på att sjuksköterskor i liten
utsträckning använder sig av formell information eller informationssystem. Istället
används personliga kontakter och information som finns att tillgå på avdelningen. Andra
studier visar dock att sjuksköterskors kliniska arbete genererar frågor som
informationssystem kan hjälpa till att besvara (Sundin, 2003). Sjuksköterskorna rankade
Internet som tredje mest använda resurs, men skiljde sig från läkarna i och med att de
placerade fackböcker på en andraplats i stället för tidskrifter. Detta tyder på att läkare är
mer beroende av aktuell information än sjuksköterskor och det stödjer de resultat som
visar att praktiserande av evidensbaserad sjukvård är mer förankrat hos läkarna än hos
sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna tog även dagstidningar och skönlitteratur i anspråk,
informationsresurser som läkarna överhuvudtaget inte använde i sin yrkesutövning.

Dessa skillnader beror mestadels på olikheterna i de båda yrkesgruppernas yrkesroller
och arbetsuppgifter. Läkare har t.ex. auktoriteten att ställa diagnos och skriva recept
vilket medför ett stort ansvar. Självklart kan skillnaderna också styras av andra faktorer
såsom yrkesgruppens etablerade vanor och attityder. Dessa vanor och attityder skapas
inte bara under yrkespraktiken utan även under utbildningens gång och längden på
utbildningen. Resultatdelen visar även på att det är en mycket större andel läkare, 53,3%,
som ägnar sig åt någon form av forskning jämfört med sjuksköterskorna där siffran är 5
procent. Forskningsförfarandet bidrar troligen till en ökad förtrogenhet med
informationsresurserna och barriärerna inför resurserna minskar.

Vid rutinfrågor använder sjuksköterskor huvudsakligen kollegor, läkare och andra
interpersonella källor. De använder även klinisk information såsom journaler och
laboratorieresultat. Sjuksköterskor använder informationskällor med god fysisk
tillgänglighet. Våra siffror visar att 80 procent av sjuksköterskorna nyttjar biblioteket
sällan: någon gång om året eller aldrig. Detta kan bero på att biblioteket brister i
tillgänglighet för denna grupp. Bristande tillgänglighet är det största problemet i
sjuksköterskors informationssökning eftersom de är mer begränsade än läkarna i sin
rörelsefrihet under arbetstid (Leckie et al. 1996).

Läkares förstahandsval bland informationsresurser utgörs ofta av kollegor (t.ex.
Roddham, 1995). Detta är inte på något sätt unikt för läkarprofessionen. Kollegor och
andra informella källor betraktas som mycket värdefulla informationsresurser. Att
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konsultera en kollega betyder minsta möjliga ansträngning. Detta kan relateras till
faktorer som styr informationssökningen, det vill säga tid, tillgänglighet, relevans, form,
informationsmättnad, etablerade vanor, attityder till och kunskap om informationen. En
kollega är lättillgänglig, finns nära till hands och svaret blir skräddarsytt till
frågeställningen. Att konsultera kollegor är det vanligaste tillvägagångssättet när man vill
ha en specifik fråga besvarad. Det är också en väl etablerad vana. Alla dessa faktorer styr
tidskostnaden; att ha lite eller ingen kunskap om effektiva tillvägagångssätt vid
informationssökning är tidskrävande.

Användningen av olika informationsresurser styrs av vilken karaktär läkaren och
sjuksköterskans informationsbehov är av. Sundin (2003) skiljer på tillfälliga och
regelbundna behov hos sjuksköterskor genom att tala om uppgiftsinriktad
informationssökning och àjourhållning. Dessa begrepp kan även appliceras på läkare. Vid
tillfälliga behov används mest kollegor som resurs. Tillfälliga behov kräver ofta att man
snabbt och effektiv finner adekvat information i lagom mängd. Därför utgör kollegor det
primära valet av informationsresurs hos kliniskt verksam sjukvårdspersonal. Ett annat
skäl är att kollegors åsikter ofta påverkar mer än t.ex. tidskriftsartiklar (Roddham, 1995).
Enligt Sundin (2003) kan den uppgiftsinriktade informationssökningen vara kliniskt eller
akademiskt orienterad. I den kliniskt orienterade informationssökningen kan svårigheter
uppstå på grund av tidsbrist eller bristande erfarenhet. Det är inte alltid de formella
informationsvägarna som är bäst i detta sammanhang. Dels kan det uppstå problem när
det gäller att finna relevanta artiklar i fulltext, men det finns även en utbredd misstro
bland sjuksköterskor mot forskningsartikelns användbarhet i det kliniska arbetet. Den
akademiskt orienterade informationssökningen kan ibland införlivas i den praktiska
vårdverksamheten, men används mest vid uppsatsskrivande (forskning) eller andra
projekt. Här är oftast inte tidsbrist ett problem på samma sätt som när man söker
information i anslutning till ett kliniskt problem (Sundin, 2003).

Vid regelbundna behov konsulteras främst tidskrifter och fackböcker (Edenholm, 2003,
Roddham, 1995). Dessa två informationsresurser rankas på andra plats av både
sjuksköterskor och läkare. Det är ganska vanligt att man får information genom en
kollega men vill bekräfta informationens riktighet genom att uppsöka mer auktoritativa
och formella resurser, såsom tryckta källor (Haug, 1997). Man kan också se gränsen
mellan särskilda och regelbundna informationsbehov suddas ut något, eftersom den
kunskap man får i en tillfällig situation inkorporeras i det allmänna vetandet.

7.2 Hur påverkar faktorer som är relaterade till utbildning och yrke?

I den empiriska studien har vi undersökt olika faktorers påverkan på
informationsbeteendet hos läkare och sjuksköterskor. De faktorer som vi undersökt är
när man är utbildad, om man forskar, om man praktiserar evidensbaserad sjukvård och
om man är utbildad med PBL. Yrkeskategorierna är dock inte direkt jämförbara med
varandra, framför allt eftersom det finns stora skillnader i yrkesroller och
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arbetsuppgifter. Som ett exempel på detta kan man fråga sig i vilken utsträckning en
sjuksköterska förväntas läsa facklitteratur på arbetstid i förhållande till en läkare
(Sundin, 1999).

En faktor som kan påverka informationsbeteendet är när i tiden man utbildades.
Tidsmässig närhet till utbildningen tycks ha ett samband med ökad besöksfrekvens på
biblioteket. Biblioteken fungerar inte bara som en vanlig studieplats under
utbildningstiden utan ger även god och billig tillgång till information i form av böcker,
databaser och bibliotekspersonal. En annan orsak kan även vara att de som är
nyutexaminerade inte etablerat informationsvanor eller hunnit bygga upp egna privata
samlingar av användbara resurser.

Många sjuksköterskor med ett långt tidsmässigt avstånd till sin utbildning upplever att
det finns ett gap mellan dagens informationsteknik och det de en gång lärde sig (Sundin,
2003). Sundin menar att äldre och yngre sjuksköterskors förhållande till
arbetsplatsinriktad àjourhållning är olika. Bland de yngre används egenhändigt anskaffad
fackinformation medan de äldre frågar kollegor. Det finns, som tidigare nämnts, enligt
Sundin fortfarande en utbredd åsikt att läsning av tradition inte ingår i sjuksköterskans
yrke. Våra resultat bekräftar detta om man ser till yrkeskårernas användning av
biblioteket. Det är 18 procent av läkarna som inte använder biblioteket och motsvarande
siffra för sjuksköterskor är hela 41 procent. Många får dåligt samvete av att läsa på
arbetstid när det inte finns avsatt tid för det. Ett problem är att sjuksköterskeyrket
fortfarande i stor utsträckning ses som ett praktiskt yrke. Det kan vara problematiskt att
anpassa professionens intressen till avdelningens verksamhet. Det är inte alltid så att
samma fackinformation värderas lika på yrkesgruppsnivå som arbetsplatsnivå. En del
har anammat den omvårdnadsorienterade yrkesidentitetens kunskapssyn men i
arbetsplatsens yrkespraktik är det de mer medicinskt inriktade kraven som regerar. I vår
undersökningsgrupp är det 74 procent av läkarna som examinerades under 80- och 90 –
talet. Motsvarande period för sjuksköterskorna är 70- och 80 – talet som utgör 63
procent. Läkarna är i vår undersökningsgrupp mer nyutbildade än sjuksköterskorna.

Däremot är fler av sjuksköterskorna, 60 procent, utbildade med PBL jämfört med
läkarna, av vilka 36 procent är utbildade med PBL. PBL är ytterligare en faktor som
skulle kunna inverka på informationsbeteendet. I båda yrkesgrupperna föredrar de flesta
kollegor framför andra informationsresurser. Sjuksköterskorna rangordnar fackböcker på
andra plats och läkare tidskrifter som nummer två. Båda yrkesgrupperna sätter Internet
på tredje plats. Det är alltså ingen skillnad i användning av resurser mellan de som är
utbildade med PBL och den totala gruppen. Däremot kan man se en liten skillnad i
biblioteksanvändning där både läkare och sjuksköterskor utbildade med PBL går till
biblioteket något oftare än de som inte är utbildade med PBL. Man kan dock fråga sig om
det är PBL som är den påverkande faktorn eller om det är andra faktorer såsom
utbildningstid och yrkestraditioner som spelar den mest avgörande rollen.

En tredje faktor som kan inverka på yrkeskårernas informationsbeteende är EBM
(evidensbaserad medicin) och EBN (evidensbaserad omvårdnad). Sett till hela
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läkargruppen är det 89 procent som praktiserar EBM. Bland sjuksköterskorna
praktiserar 51 procent EBN.

EBM praktiseras av närmare 9 av 10 läkare i studien. Tillämpningen av EBM kan sägas
följa Lagen om åliggande för personal inom hälso- och sjukvård §2 1994:953. Denna
lag gäller ju även för sjuksköterskor, men är inte riktigt lika förenlig med
sjuksköterskornas traditionella yrkesroll som med läkarens. Dessutom är det ofta
läkarens uppgift att ställa diagnoser, ge förslag till olika behandlingsalternativ och
medicinering, olika arbetsuppgifter som skapar bättre förutsättningar för att arbeta
evidensbaserat.

En anledning till att bara hälften av sjuksköterskorna praktiserar EBN kan vara den
klyfta som finns mellan omvårdnadsforskning och sjuksköterskornas praktiska
yrkesutövning. Faktorer som kan ge upphov till denna klyfta är sjuksköterskornas brist
på tid och självbestämmande och förväntningar att de skall befinna sig i närheten av
patienten (Nilsson Kajermo, 1998). Dessutom är EBN en tillämpning som inspirerats
och påverkats av EBM. Detta kan vara ett skäl till att den inte slagit igenom och
förankrats i sin yrkeskår på samma sätt som EBM inom läkarkåren. Leckie et al. (1996)
menar att många sjuksköterskor som har en administrativ roll inom sjukvården har behov
av institutionsspecifik information. Där finns inga eller mindre behov av att inkorporera
forskningsresultat i arbetet. Naturligtvis besitter läkare i likhet med sjuksköterskor
administrativa roller.

Bland de sjuksköterskor som inte är utbildade med PBL praktiserar en tredjedel EBN
medan av dem som har haft PBL i sin utbildning praktiserar två tredjedelar EBN. Här
kan man anta att akademiseringen av yrket har vunnit mer gehör och förankrats bättre
hos de sjuksköterskor som är utbildade senare.

Vid en jämförelse mellan den grupp läkare som är utbildad med PBL och den grupp som
inte är utbildad med PBL i relation till praktiserandet av EBM, ser vi att skillnaden är
marginell. 86 procent av de läkare som inte är utbildade med PBL praktiserar EBM och
94 procent som haft PBL praktiserar EBM. Motsvarande siffror för sjuksköterskorna
skiljer sig som vi sett avsevärt mera. Med detta som bakgrund kan man förmoda att PBL
haft en större inverkan på själva yrkesutövningen för sjuksköterskor. Ledorden inom
PBL, ”det livslånga lärandet” kan antas ha fått gott gehör hos denna grupp. Man kan
dock inte utesluta andra påverkande faktorer, både på det individuella planet men även
andra utbildningsrelaterade orsaker. Dessutom fastställde Socialstyrelsen (1995)
sjuksköterskornas uppgifter där den ena punkten lyder ”Att följa, utnyttja och
medverka i forsknings- och utvecklingsarbete”. Även om man inte praktiserar EBN
kräver yrkespraktiken en stark förankring i teorin.

Vi tyckte det vore intressant att undersöka huruvida forskningsaktivitet påverkade
yrkeskårernas informationsbeteende. I ett sammanhang där man undersöker hur
pågående forskningsaktivitet påverkar informationsbeteenden är det mycket svårt att
göra en jämförelse mellan yrkesgrupperna läkare och sjuksköterskor. Det är endast 47
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procent i vår undersökningsgrupp som inte bedriver forskning. Resten (53 procent) är
utspridda på att forska inom tjänsten, utanför tjänsten eller i kombination av dessa två.
Ser man till sjuksköterskorna är det bara 2,5 procent som forskar inom tjänsten och 2,5
procent både inom och utanför. Dessa 5 procent utgör i verkligheten bara 4 personer av
de 80 sjuksköterskor som ingick i studien. Av dessa är det två som forskar på högre nivå
och två som skriver uppsats 41 – 60 poäng. Det är svårt att dra generella slutsatser om
en hel yrkesgrupp på så få personer.

Anledningen till att så få sjuksköterskor forskar kan vara att det är problematiskt för
dem att förena professionens intressen med avdelningens verksamhet, det vill säga det
akademiska med det praktiska. En del har tillägnat sig den omvårdnadsorienterade
yrkesidentitetens syn på kunskap och fackinformation, men i praktiken är det de
kliniska kraven som har betydelse på arbetsplatsen.

Vid en korrelation mellan forskningsaktivitet och biblioteksanvändningsfrekvens hos
läkare kan man dock utläsa en liten höjning av besöksfrekvensen vid vissa typer av
forskningsaktivitet. I genomsnitt besöker alla läkare biblioteket ett par gånger i månaden.
Den grupp som bedriver forskning både inom och utanför tjänsten ökar sin
besöksfrekvens upp till mellan en gång i veckan till ett par gånger i månaden. Hos de
andra grupperna ser man ingen tydlig skillnad. Detta kan naturligtvis förklaras med det
faktum att läkare som forskar har tillgång till Medicinska fakultetens bibliotek. I
Alopaeus (1999b) studie visade resultaten på att den vanligaste grunden för
biblioteksbesök var forskning, därefter kom utbildning och sist kliniskt arbete.
Användarna hade dock svårt att skilja mellan dessa olika delar. De arbetsuppgifter som
sammankopplas med forskarrollen är i första hand att skriva vetenskapliga artiklar och få
dem publicerade. Det kan även handla om att hålla föredrag på konferenser (Leckie et al.,
1996).

En faktor som dessutom kan påverkar informationsbeteendet är att det traditionellt inte
ingår i sjuksköterskornas yrke att förkovra sig genom läsning. Sjuksköterskeyrket ses
fortfarande i stor utsträckning som ett praktiskt yrke. Det kan dock vara problematiskt
att anpassa professionens intressen till avdelningens verksamhet. Det är inte alltid så att
samma fackinformation värderas lika på yrkesgruppsnivå som arbetsplatsnivå. En del
har anammat den omvårdnadsorienterade yrkesidentitetens kunskapssyn men i
arbetsplatsens yrkespraktik är det de mer medicinskt inriktade kraven som regerar.

Ytterligare en anledning till att sjuksköterskorna inte besöker biblioteket i någon större
utsträckning kan vara att det övervägande beståndet representeras av medicinsk
litteratur. För att attrahera sjuksköterskorna kanske biblioteket måste satsa mer på
litteratur som vänder sig till denna målgrupp.

7.3 Är informationsförsörjningen som erbjuds idag tillräcklig?



65

Alopaeus (1999b) menar att den grupp som nyttjar sjukhusbiblioteket mest är läkare.
Leckie et al. (1996) hävdar att informationsbeteendet inom läkarkåren inte är enhetligt
utan skiljer sig avsevärt inom gruppen; nyutbildade läkare använder sig mer av kollegor
och bibliotek än läkare med längre yrkeserfarenhet. Det stämmer med
biblioteksbesöksfrekvensen i vår undersökning. Av de läkare i undersökningen som
examinerats på 2000-talet är det 60 procent som nyttjar bibliotekets resurser och service
ett par gånger i månaden. Bland dem som tagit sin examen på 70-talet är motsvarande
siffra 33 procent. För gruppen examinerade under 80-talet ligger procentsatsen på 25.
För läkare utexaminerade under 1990-talet ligger procenten på 14 men i denna subgrupp
är det å andra sidan 24 procent som besöker biblioteket ett par gånger i veckan.

Den näst största biblioteksanvändargruppen bland sjukvårdspersonal är enligt Eva
Alopaeus undersökning (1999b) sjuksköterskor. De som är utexaminerade på 2000-talet
är den grupp som har högst besöksfrekvens bland de olika grupperna. Detta indikerar ett
samband till det nära tidsmässiga avståndet till utbildningen. Ungefär 16 procent besöker
biblioteket en gång i veckan, 67 procent besöker biblioteket någon gång om året och 16
procent besöker aldrig biblioteket. De grupper som examinerats tidigare har däremot en
mycket större andel som aldrig besöker biblioteket. Andelen ligger på runt 30 procent
bland dem som är examinerade på 70-, 80- och 90-talet. Av dem som utexaminerades på
60-talet går 75 procent till biblioteket någon gång om året. Bland dem som gick ut på 70
talet är det 46 procent som besöker biblioteket någon gång om året. Bland de
sjuksköterskor som examinerades på 80-talet är det 50 procent som går till biblioteket
någon gång om året. Motsvarande siffra för dem som gick ut under 90-talet är 47
procent.

Detta visar på ganska låga besökarantal från sjuksköterskornas sida. En bidragande orsak
till det låga besöksantalet kan ligga i Sundins (2003) förklaring att många fackbibliotek
var stängda för andra yrkesgrupper än läkarna fram till 70 – talet. Sjuksköterskor är
dessutom bundna till avdelningen och dess patienter på ett annat sätt än vad läkare är,
vilket försvårar för dem att gå till biblioteket för att söka och sätta sig in i informationen.
Biblioteket är helt enkelt inte tillgängligt för dem under arbetstid.

En informationsbarriär som hänger ihop med tillgängligheten är tiden. Många anser sig
inte ha tid att, inom tjänstens ramar, ägna sig åt sökning och läsning vilket visar på en
konflikt mellan nya och gamla värderingar.

Sundin (2003) tar även upp att bristande tekniska kunskaper kan vara en anledning till
att sjuksköterskorna inte nyttjar bibliotekets tjänster i den utsträckning som de skulle
kunna göra.

Diagram 10 visar att det är ca 30 procent som önskar att biblioteket skall öka sin
tillgänglighet. En ökad tillgänglighet inbegriper förlängda öppettider och möjligheter att
ha tillgång till biblioteket utanför dess egentliga (bemannade) öppettider. Detta skulle
enkelt kunna lösas med hjälp av kodlås och passerkort. Att ge användarna tillgång till det
fysiska biblioteket under tider när inte personalen är där skulle naturligtvis öka risken för
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svinn. Passerkort skulle dock kunna möjliggöra att man kan hålla uppsikt över vilka som
passerar in och ut i biblioteket utanför stängningsdags. Sjukhusbiblioteket har i dagsläget
öppet mellan 10 och 16 men sjukvården ska kunna tillhandahålla sjukvård 24 timmar om
dygnet. Pyne et al. (1999) betonar att dygnet-runt-öppethållande ska tillhandahållas för
sjukvårdspersonalen för att uppnå en tillfredställande service. Det bibliotek som låg till
grund för den undersökning som Pyne et al. genomförde hade öppet en timme längre
varje dag än sjukhusbiblioteket i Lund, vilket ger 5 timmar mer i veckan.

15 procent av de tillfrågade vill ha fler användarutbildningar. Användarutbildningar är
något som även tas upp i Sofia Calmborg Tärebys undersökning från kirurgkliniken på
Södersjukhuset i Stockholm (2003). I denna undersökning tyckte sjuksköterskorna att
det gick för lång tid mellan undervisningstillfällena. Dessutom önskade de att
undervisningen skulle utgå ifrån autentiska fall istället för hypotetiska fall. Det var också
önskvärt att användarutbildningarna hade olika svårighetsgrad.

Christine Urquhart (1994) menar att deltagandet i vidareutbildningar styr
sjuksköterskors intresse för informationssökning. Det är i samband med dem som nya
informationsvanor kan etableras. Här kan biblioteken spela en mer aktiv roll.

Det är 12 procent som önskar att tillgången till de elektroniska tidskrifterna skall
förbättras. Tidigare undersökningar visar att många upplever det som svårt att veta i
vilken databas som man skall söka i för att få relevanta träffar. Dessutom kan
fulltextmaterialet vara svårt att hantera (Calmborg Täreby, 2003).

Det framgick också av Calmborg Tärebys undersökning att det vore välkommet att
biblioteket lade upp länkar till varje kliniks hemsida anpassade utifrån klinikens
specialområde (2003). I Pyne et al:s (1999) undersökning lades det fram önskemål om en
faxtjänst. Detta skulle ökat tillgängligheten till bibliotekets resurser och service för
sjukvårdspersonalen. Numera kanske den tjänsten skulle kunna lösas digitalt. För att
tjänster av dessa karaktärer skall få genomslagskraft krävs en offensiv
marknadsföringsstrategi. Strategin måste vara väl genomtänkt och sjukvårdspersonalen
behöver möta den från olika håll för att införliva tjänsterna i praktiken.

Det är 10 procent som vill förbättra och ändra på sjukhusbibliotekets lokaler. Lokalernas
belägenhet är väldigt viktig (Pyne et al., 1999). Sjukhusbiblioteket vid Lunds
Universitetssjukhus är mycket centralt beläget på sjukhusområdet. Lokalernas
utformning är dock mindre användarvänliga eftersom de är ganska små till ytan och
dessutom uppdelade på tre olika rum som sammanbinds med korridorer. Många läkare
och sjuksköterskor har svårt att förstå hur biblioteket är organiserat och detta kan
försvåras av en ogenomtänkt utformning av lokalerna (Calmborg Täreby, 2003).
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8 Slutdiskussion

Uppsatsens första delsyfte var att undersöka om läkare och sjuksköterskor vid Lunds
universitetssjukhus får adekvat informationsförsörjning relaterat till sina yrkesmässiga
behov.

Läkare och sjuksköterskor yrkesverksamma vid Lunds universitetssjukhus verkar för det
mesta ha tillgång till den information de behöver i sin yrkesutövning, genom
sjukhusbiblioteket, andra institutioner som tillhandahåller information eller via mer
informella informationskanaler. Det är heller inget fel på kvaliteten på
sjukhusbibliotekets informationsutbud. Däremot är det osäkert om kanalerna för
informationsförsörjningen räcker till.

Personal inom hälso- och sjukvård utsätts många gånger för stora mängder information.
Detta i kombination med yrkesmässig stress kan leda till såväl tidsmässiga som
intellektuella svårigheter att skilja ut aktuell och användbar information i rätt mängd.
Både läkare och sjuksköterskor föredrar att fråga kollegor om råd och fakta i sin dagliga
yrkesutövning framför att konsultera andra, mer formella informationsresurser. Man kan
därmed säga att kollegor, som informationsresurser betraktade, är de största
konkurrenterna till sjukhusbiblioteket. Kollegorna är tillgängliga, effektiva och det svar
man får är skräddarsytt till det aktuella problemet. Detta påverkar onekligen den
medicinska biblioteksverksamheten eftersom biblioteket många gånger exkluderas ur
vårdens kommunikativa nätverk. Det kan även påverka kvaliteten på vården då felaktig
eller inaktuell information kan spridas. Biblioteket behöver underlätta för användarna
genom att skaffa sig de egenskaper som gör kollegor attraktiva som informationsresurser,
för att kunna bli ett lika självklart alternativ.

Som det ser ut i dagsläget har biblioteket öppet på vardagar mellan 9 – 16, då det är som
mest att göra på sjukhusets avdelningar med inplanerade patienter och ronder. Skall
biblioteket bli ett alternativ till kollegan som informationsresurs, är en möjlighet för
biblioteket att bli en oas för sjukvårdspersonalen. Genom att vara en oas för
sjukvårdspersonalen kan biblioteket fungera som en stressfri plats för personalen i en
annars mycket påtagligt stressig miljö. Detta kan göras genom ökad tillgänglighet, t.ex.
längre öppettider och kodlås för dygnet-runt-öppethållande utan bemanning. Om
biblioteket är utrustat med kodlås kan personalen alltså själv välja när de ska fylla de
kunskapsluckor som eventuellt finns. Sköna läsplatser eller studieplatser, vilket det i
dagsläget är ganska ont om, skulle kunna öka attraktiviteten hos biblioteket. Dessutom
skulle t.ex. möjligheter till förtäring av varma drycker vara ett plus då en avkopplande
paus med en varm kopp kaffe kan kombineras med förkovring. Biblioteket skulle med
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dessa förbättringar kunna vara en användbar lokal t.ex. när personalen går jour. Under
jourtid, förutsatt att det är lugnt, kan personalen gå till biblioteket för att tillfredsställa
de regelbundna behoven, ta sig en kopp kaffe och samtidigt vara anträffbar med sin
sökare.

Marknadsföring har länge varit ett fult ord i biblioteksvärlden. Det är dock nödvändigt
för biblioteket att visa att man finns och vad man erbjuder. Användarutbildningar är ofta
ett utmärkt sätt att marknadsföra sig på, inte minst bland sjuksköterskor, en yrkesgrupp
där många har visat sig vara osäkra på sin egen förmåga att behärska fysiska och
intellektuella redskap för informationssökning. Man skulle kunna anta att
yrkesgrupperna föredrar skräddarsydda användarutbildningar precis som personalen vid
Södersjukhuset (Calmborg Täreby, 2003).

Många vet idag inte om att de elektroniska informationstjänster de, kanske dagligen,
använder via sjukhusets intranät, i praktiken tillhandahålls genom sjukhusbiblioteket. De
vet kanske inte heller att de till och med är beroende av sjukhusbiblioteket i sitt dagliga
arbete. Det är därför viktigt att sjukhusbiblioteket visar vilka tjänster de i praktiken
tillhandahåller och vilken kompetens som finns bland personalen. Annars finns en risk
att användarna först efter en nedläggning eller omorganisation av biblioteket förstår hur
mycket de faktiskt hade behov av bibliotekets tjänster. Man kan även tänka sig
skräddarsydda söksidor, om inte på individ- så kanske på kliniknivå, som skulle kunna
öka användarantalet. Detta kräver också en offensiv marknadsföringsstrategi för att få
genomslagskraft bland användarna. Strategin måste vara genomtänkt och
sjukvårdspersonalen behöver möta den från olika håll för att införliva tjänsterna i
praktiken.

Uppsatsens andra delsyfte var att undersöka vilken roll sjukhusbiblioteket spelar i
läkares och sjuksköterskors informationsförsörjning. Läkarna i den empiriska
undersökningen använder bibliotekets resurser och service ett par gånger i månaden,
sjuksköterskorna mer sällan. Deras användningsfrekvens uppgår i medeltal endast till
någon gång om året. Många sjuksköterskor vet inte om att sjukhusbiblioteket även är till
för dem. Tidigare var många av de medicinska fackbiblioteken enbart öppna för läkare.
När biblioteket är till för alla yrkesgrupper är det viktigt att det finns relevanta
tidskrifter för bibliotekets alla målgrupper. Biblioteken kan inspirera till läsande av
fackinformation och därigenom stödja professionens utveckling. Sjuksköterskorna är en
stor yrkesgrupp som biblioteket borde rikta in sig på.

Om man utgår ifrån att läkarens och sjuksköterskans kunskap styr vilken standard vi har
på hälso- och sjukvården är det lätt att se sambandet mellan sjukhusets
informationsförsörjning och vårdkvaliteten. Det är även angeläget för biblioteket att
identifiera den eller de eventuella personer som fungerar som gate-keepers på
avdelningarna. En god kontakt med dem kan hjälpa till att förmedla aktuell och angelägen
information sprids vidare till respektive avdelning och yrkesgrupp
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Det som undersökningen visar på är att både läkare och sjuksköterskor i viss
utsträckning rankar det tryckta ordet, antingen i tidskrifter eller böcker, som nummer två
i valet av resurs. Man kan dessutom utläsa att dessa resurser fyller en viktig funktion då
det gäller att tillfredsställa de regelbundna behoven. För biblioteket gäller det att
identifiera och ta till vara på de regelbundna behoven och möta dem genom att
tillhandahålla ett adekvat och behovsorienterat bestånd.

Uppstår situationen att det blir ett fack- och ett kombinerat bibliotek, som skall
samarbeta under samma tak men med olika huvudmän, borde sjukhusbiblioteket rikta in
sig på de yrkesgrupper som inte självklart går till fackbiblioteket. Biblioteken borde med
andra ord renodla målgrupperna mellan sig. Sjuksköterskorna skulle i en sådan situation
vara en stor och viktig målgrupp för sjukhusbiblioteket på USiL att rikta sig till.

Man kan anta att närheten till universitetet gör att forskningsfrekvensen är högre än den
är på vanliga allmänsjukhus. Det framgår av studiens resultat att forskning är en faktor
som påverkar informationsanvändningen i hög grad. Därmed kan val av sjukhus ses som
en begränsning gällande studien.

En annan begränsning är att de undersökta klinikerna inte är slumpmässigt utvalda och
resultaten hade haft en större generaliserbarhet om de undersökta klinikerna t.ex. hade
varit fem slumpmässigt utvalda kliniker. En styrka däremot är att det finns få gjorda
svenska studier på just detta område och med de urvalskriterier som vi har valt att ha.

En tredje begränsning med studien är att initiativet till den kom från sjukhusbiblioteket
på USiL. Även om vi som författare har varit självständiga under arbetets gång så skulle
möjligen frågeformuläret till viss del utformats annorlunda utan en uppdragsgivare.

Studiens styrka är att resultaten i stort stämmer överens med både nationella och
internationella studier. Flera studier visar liknande resultat då sjukhuspersonal många
gånger föredrar kollegor som den primära informationsresursen, eller kombinerar
kollegor/skrivna källor. Detta visar på en samstämmighet över inte bara tid utan även
rum, vilket innebär att preferenserna inte ändrats oavsett om den tidigare forskningen är
fem eller tio år gammal. Detta ger en fingervisning om att sjukvårdspersonalen föredrar
faktorer som närhet, applicerbarhet och tidsmässig kostnad. Skall informationsbeteendet
ändras till fördel för biblioteket måste man kunna visa sig jämförbart stark på dessa
områden.

Ytterligare en styrka som studien besitter är att i skrivande stund råder det en het debatt
inte bara om sjukhusbiblioteket utan även om sjukhuset. I biblioteksdebatten berör
debatten sjukhusbibliotekens vara eller icke vara och därmed kan denna studie ses som
ett inlägg och ge ett djup till debatten. Sjukhusbibliotekets existens borde inte vara ett
självändamål utan en resurs till sjukhuspersonalen.
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Bilaga 1
Enkät om Dina informationsvanor i Ditt dagliga arbete

Denna enkät syftar till att undersöka hur sjuksköterskor och läkare  tillgodoser sitt
yrkesmässiga behov av information. Vi vill få en överskådlig bild av vilka

informationsresurser och vilken service som efterfrågas för att på sikt kunna bidra till
sjukhusbibliotekets utveckling av en mer behovsanpassad service åt dessa grupper.

Undersökningen ingår i en magisteruppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap och
utgör det sista momentet av Bibliotekarieutbildningen i Lund.

Alla svar kommer att behandlas strikt konfidentiellt. Ditt namn kommer alltså inte att
kopplas till de uppgifter Du lämnat, eller på annat sätt publiceras i uppsatsen.
Det tar 5 - 10 minuter att fylla i svaren. Enkäten har distribuerats till drygt 300

personer.

10 trisslotter kommer att lottas ut bland dem som lämnar in enkäten!

Din medverkan är väldigt viktig för att vi ska få ett tillförlitligt underlag för vår
undersökning!

SVAREN ÖNSKAS SENAST 2003-11-03 I UTSATT LÅDA PÅ

ARBETSPLATSAVDELNINGEN

Tack på förhand!

Emma Nolin & Emelie Uggla

Magisterstuderande vid Biblioteks- och Informationsvetenskapliga institutionen
i Lund.

Frågor kan e-postas till

Emma Nolin Emelie Uggla

emma.nolin.760@student.lu.se emelie.uggla.145@student.lu.se

eller ställas per telefon

0731-50 23 85
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1.  Man � Kvinna �

2.  Vilket år fick du din legitimation? ____

3. Är Du Sjuksköterska     �                     Läkare �

4. Bedriver du för närvarande någon forskning?

Ja, inom tjänsten � Nej �
Ja, utanför tjänsten �

 Kommentar

5. Använder du dig av evidensbaserad medicin alternativt evidensbaserad
omvårdnad?

Ja � Nej � Vet ej �

6.    Är du utbildad med problembaserat lärande (PBL/PBI)?

       Ja � Nej �

Kryssa för det svarsalternativ som passar dig bäst i nedanstående fråga.

7. Jag använder sjukhusbibliotekets (i Blocket) resurser eller service

• ett par gånger i veckan             �         • en gång i månaden          �
• en gång i veckan                �             • någon gång om året         �
• ett par gånger i månaden          �             • aldrig         �     

Följande frågor avser den information (fakta, data och råd) som Du använder i din yrkesutövning.

8. Nedan listas exempel på informationsresurser som sjukhuspersonal kan använda i sin
yrkesutövning. Rangordna de fem alternativ du använder mest i din
yrkesutövning.
5 representerar det du använder mest och 1 det du använder minst ofta bland de
fem alternativen.

• Databaser __ • Läkemedelsreklam __
• Internet __ • Kollegor
__
• Tidskrifter (vetenskapliga) __ • Professionellt nätverk   __
• Dagstidningar __ • Konferenser __
• Fackböcker __ • Patienterna __
• Skönlitteratur __
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• Fackvideo/dvd __
• Bibliotekspersonal __

9. Om du valt resurser ur vänstra kolumnen i föregående fråga, tar du då
sjukhusbibliotekets tjänster i anspråk?

Ja, alltid � Ja, ibland �
Ja, ofta � Nej, aldrig �

Kommentar...........................................................................................................
.............................................................................................................................

Kryssa för ett eller flera svarsalternativ i nedanstående frågor

10. Finns det delar av sjukhusbibliotekets utbud och service som du skulle vilja
förändra?

• Läge �
• Lokaler �
• Utbildningar (i t.ex. databassökningar) �
• Informell mötesplats �
• Datorer med Internetuppkoppling, ordbehandlare, e - post �
• Bibliotekspersonalen �
• Ökad tillgänglighet (t.ex. öppettider, kodlås etc.) �
• Tryckta medier t.ex. böcker, tidskrifter, dagstidningar �
• Elektroniska medier (t.ex. e-tidskrifter, databaser) �
• Bibliotekets hemsida �
• Fackvideo/dvd �
• Studieplatser �
• Annat................................................................................................................
.............................................................................................................................

11. Var skaffar du dig den information du behöver i din yrkesutövning när du inte
använder sjukhusbiblioteket?
•Medicinska fackbiblioteket UMAS �
•Medicinska fackbiblioteket USiL �
•Vårdvetenskapliga biblioteket i Lund �
•Bibliotek Hälsa & Samhälle i Malmö �
•Klinikbiblioteket �
•Internet hemma �
•Internet på arbetet �
•Annat ................................................................................................................
.............................................................................................................................

Tack för din medverkan!
Emma Nolin & Emelie Uggla
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