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Abstract:

The purpose of this thesis has been to investigate how
librarians perceive nurses as a user group and libraries’
function for nurses. In order to achieve the study’s purpose
six qualitative interviews with librarians working at medical
libraries were conducted. The study has been performed with
a phenomenographical methodological approach.
Librarians have different perceptions of nurses’ as a user
group, however the majority of them experience that nurses’
information needs have been increasing as has their use of
medical libraries. The respondents perceive both barriers and
facilities for nurses' information practice. The barriers
include lack of time, motivation and organizational support.
Facilities include education, increased access to information
and changing attitudes. The informants perceive that medical
libraries are able to support and improve nurses’ information
practice through user customized training, target audiencefocused information delivery via the web, communication,
outreach work, cooperation and collaboration with other
actors in hospital environments and good reference service.
Three major categories of perceptions have been identified.
According to category A medical libraries and librarians
already meet nurses’ needs, overcome barriers and reach out
nurses. Librarians are teaching nurses tools and techniques to
obtain information. Nurses are given access to considerable
amount of nursing literature. Libraries have also evolved
some e-services with nurses in mind. Librarians are satisfied
with their own effort. Within category B medical libraries
aren’t able to overcome barriers completely. According to
category C medical libraries will be able to do that thanks to
nurses’, librarians’ and other actors’ changing attitudes.
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1. Inledning
Under utbildningen har vi tidigare gjort en mindre användarstudie på gruppen
sjuksköterskor. Bland annat intervjuade vi en distriktssköterska om hennes behov av
fackinformation och hennes informationsanvändning. Resultatet av intervjun visade sig
stämma väl överens med vad litteraturen säger om sjuksköterskor som
informationssökare och informationsanvändare. Behoven och kraven finns, men
sjuksköterskor söker sällan aktivt fackinformation, i synnerhet inte i databaser och på
Internet. Olof Sundin skriver i sin avhandling Informationsstrategier och
yrkesidentiteter (2003a, s. 12f.) att sjuksköterskeyrket de senaste årtiondena har
genomgått stora förändringar gällande organisering och utbildning, bland annat har det
skett en akademisering av yrket. I takt med yrkets förändring har det också skett en
ökning av informationsresurser som specifikt vänder sig till sjuksköterskor. Enligt olika
lagar och författningar inom hälso- och sjukvården är sjuksköterskor idag ålagda att
utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och
sjuksköterskor ska kunna följa, utveckla och medverka i forskning och
förändringsprocesser (SFS 1998:531; SOSFS 1993:17; SOSFS 1995:15).
Sjuksköterskor är den största yrkesgruppen på sjukhus idag och är en växande
användargrupp på medicinska fackbibliotek, vilket framgår av Sundins avhandling
(ibid., s. 116). Eftersom sjuksköterskor är en relativ ny och växande användargrupp på
medicinska fackbibliotek ställs nya krav på bibliotekens verksamhet och bibliotekariers
bemötande av denna användargrupp.

1.1 Problemformulering
Vi tror att det är betydelsefullt att sjuksköterskor söker och använder fackinformation
för sjuksköterskorna själva och deras kompetensutveckling. Vi tror också att det är
viktigt för den enskilde patienten och samhället i stort att det sker en kontinuerlig
kvalitetsutveckling av omvårdnaden, vilket, menar vi, förutsätter att sjuksköterskor i
större utsträckning söker och använder fackinformation. När vi sökte litteratur för vår
ovan nämnda studie märkte vi att det finns ett stort antal studier som handlar om
sjuksköterskors informationssökning och informationsanvändning av olika
informationsresurser utifrån användarperspektivet. Några av dessa studier presenteras i
uppsatsens tredje kapitel. Däremot finns det få studier som tar upp sjuksköterskornas
informationssökning och biblioteksanvändning utifrån de medicinska fackbibliotekens
perspektiv. Medicinska fackbibliotek har till uppgift att ge service och förmedla
information till vårdpersonal. Vi tror även att medicinska fackbibliotek och
bibliotekarier har möjlighet att medverka till att utveckla sjuksköterskornas
informationssökning och informationsanvändning. Vi anser därför att det är viktigt att
undersöka hur man arbetar på medicinska fackbibliotek idag för att nå sjuksköterskor
och vilka erfarenheter och upplevelser bibliotekarier har av detta arbete. Vi är
intresserade av att ta reda på vilka uppfattningar bibliotekarier har om sjuksköterskor
som användargrupp och arbetet gentemot denna användargrupp. Vi vill även studera
vilka förutsättningar medicinska fackbibliotek kan skapa för att förbättra
sjuksköterskornas informationssökning och informationsanvändning. Vi anser också att
det är intressant att uppmärksamma sjuksköterskor och deras förutsättningar för
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informationssökning och informations- och biblioteksanvändning men denna gång
utifrån bibliotekens och bibliotekariernas perspektiv. Det är även viktigt att synliggöra
bibliotekariers arbete med inriktning mot sjuksköterskor, då sjuksköterskor är den
största yrkesgruppen på sjukhus och en växande användargrupp. Förhoppningsvis kan
resultatet av vår studie vara till gagn för dem som arbetar med informationsförmedling
inom hälso- och sjukvården.

1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka uppfattningar bibliotekarier på
medicinska fackbibliotek har av användargruppen sjuksköterskor och arbetet gentemot
dem. Vår förhoppning är att studiens resultat kan bidra till ökad medvetenhet och
reflektion kring bemötandet av denna användargrupp.

1.3 Frågeställningar
För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats;
Vilka uppfattningar förekommer bland bibliotekarier på medicinska fackbibliotek
beträffande sjuksköterskors informationsbehov och biblioteksanvändning?
Uppfattar bibliotekarierna att det finns hinder, individuella och/eller organisatoriska,
för sjuksköterskors informationssökning och informationsanvändning och vilka är
dessa i sådana fall?
Hur ser bibliotekarierna på bibliotekens möjlighet att stödja sjuksköterskors
informationssökning och informationsanvändning?
Vi besvarar dessa frågeställningar genom att intervjua sex bibliotekarier som arbetar på
medicinska fackbibliotek. Det är bibliotekariernas egna uppfattningar och erfarenheter
vi är intresserade av. Vi utelämnar därmed de eventuella styrdokument och
policydokument som medicinska fackbibliotek arbetar efter.

1.4 Disposition
Inledningsvis presenterar vi bakgrund till ämnesval och problemformulering, syftet och
frågeställningarna för vår studie. Kapitlet avslutas med denna beskrivning av uppsatsens
disposition.
Det andra kapitlet innehåller uppsatsens bakgrund. Detta kapitel inleds med en kort
historik kring sjuksköterskeutbildningen, sjuksköterskeyrket och den akademisering
som yrket genomgått. Därefter följer en redogörelse av relationen mellan sjuksköterskor
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och fackinformation. Kapitlet avslutas med en beskrivning av evidensbaserad
omvårdnad och medicinska fackbibliotek.
Tidigare forskning redovisas i kapitel tre. Där presenterar vi studier som vi anser är
betydelsefulla för vår förförståelse. Efter att ha gett en beskrivning av hur vi gick
tillväga vid vår litteratursökning, redogör vi för forskning som behandlar sjuksköterskor
som informations- och biblioteksanvändare samt biblioteksservice och
bibliotekarieexpertis i två olika avsnitt.
Studiens metodologiska ansats, fenomenografin presenteras i det fjärde kapitlet. Vidare
i kapitlet beskriver vi den metod som vi har valt, vårt genomförande och
tillvägagångssätt vid insamling och analys av material.
Det femte kapitlet innehåller studiens resultatredovisning. Kapitlet inleds med en
beskrivning av studiens informanter och deras arbetsplatser. Därefter redovisas våra
informanters uppfattningar om sjuksköterskor som användare, förutsättningar för
sjuksköterskors informations- och biblioteksanvändning och bibliotekens möjligheter att
nå ut till sjuksköterskor i så kallade beskrivningskategorierna. För att överskådliggöra
beskrivningskategorierna har vi sammanställt tabeller över dessa.
I kapitel sex struktureras studiens resultat upp, då beskrivningskategorierna placeras
inom tre övergripande uppfattningskategorier.
I det därpå följande kapitlet diskuterar vi studiens resultat utifrån bakgrund och tidigare
forskning samt drar slutsatser utifrån studiens resultat. Kapitlet avslutas med ett avsnitt
där vi reflekterar över studiens genomförande och ger förslag på fortsatt forskning.
Vi sammanfattar hela studien i det avslutande kapitlet. Därpå följer källförteckningen
och bilagor med ett brev till informanter samt vår intervjumall.
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2. Bakgrund
Detta kapitel syftar till att teckna en bakgrund mot vilken empirin och analysen kan
betraktas. I de första avsnitten beskriver vi sjuksköterskeyrket och den akademisering
som yrket genomgått. Sedan försöker vi ge en bild av sjuksköterskor och
fackinformation samt begreppet evidensbaserad vård. Avslutningsvis ger vi en kort
beskrivning av medicinska fackbibliotek.

2.1 Sjuksköterskeutbildningen och akademiseringen
Sundin (2003a) behandlar i sin avhandling historiken kring sjuksköterskeutbildningen
och akademiseringen av yrket och hänvisar till ett flertal olika källor. Han beskriver hur
sjuksköterskeyrket har utvecklats från ett yrke som främst lärdes i praktiken till ett yrke
som kräver högskoleutbildning.
Med 1977 års högskolereform blev
sjuksköterskeutbildningen, med flera andra utbildningar, en högskoleutbildning och
med högskolereformen som kom 1993 blev också utbildningen akademisk, bestående av
120 poäng och med ett eget ämne, omvårdnad. Sjuksköterskeyrket började växa fram
under 1800-talets andra hälft. Länge sågs yrket som en sysselsättning för ogifta kvinnor
och under en lång period var det också endast kvinnor som kunde utbilda sig till
sjuksköterskor (Sundin 2003a, s. 12, 74, 77). Efter andra världskrigets slut ökade den
medicinska utvecklingen snabbt och sjuksköterskeutbildningen kom att bli mer
medicinskt inriktad. De arbetsuppgifter som sjuksköterskorna hade utvecklades till att
samtidigt som de vårdade patienter så skulle de även assistera läkarna (Fallström 2003,
s. 22). Utbildningen vilade sedan länge på erfarenhetskunskap och med medicinen som
kunskapssyn, fokus på omvårdnad kom i samband med reformen. Nya krav ställdes då
på sjuksköterskeutbildningen, bland annat att identifiera ett karaktärsämne som kunde
kopplas till forskning och att karaktärsämnet skulle ses som ett disputationsämne,
skriver omvårdnadsforskaren Liselotte Rooke i sin bok Omvårdnadsforskning (1997, s.
11). Idag är sjuksköterskeprogrammet 180 poäng och består av både en teoretisk och en
verksamhetsförlagd utbildning. Den verksamhetsförlagda utbildningen bedrivs på
sjukhus, vårdcentraler och sjukhem. Efter sjuksköterskeexamen och om man har arbetat
minst två år som sjuksköterska har man möjlighet att söka till ett
specialistsjuksköterskeprogram exempelvis ambulanssjukvård, distriktssköterska,
intensivvård och operationssjukvård. Det finns idag också ett stort antal
fortsättningskurser för sjuksköterskor (Karolinska institutet 2008).

2.2 Sjuksköterskeyrket
I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras föreskrifter och allmänna
råd. I dessa står det bland annat att sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde är
omvårdnad, men i yrkesfunktionen ingår det även att medverka vid och utföra
ordinerade undersökningar och medicinska behandlingar, handleda och undervisa
studenter och annan vårdpersonal, delta i planering och utveckling samt fungera som
arbetsledare (SOSFS 1995:15). Sjuksköterskan behöver därför kunskap även från andra
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ämnesområden. Kravet på praktiserande sjuksköterskor har också förändrats. I de
författningar som reglerar hälso- och sjukvården står det att sjuksköterskor ska utföra
sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 1998:531;
SOSFS 1993:17). Det står också att hälso- och sjukvården ska vara av god kvalitet och
ha system för att fortlöpande följa upp, utveckla och utvärdera vården (SFS 1982:763;
SOSFS 1996:24). I SOSFS (1995:15) står det att på varje arbetsplats ska
sjuksköterskors möjligheter till ett kompetensinriktat lärande beaktas i arbetets
organisation, sjuksköterskor måste få tid och möjlighet till reflektion och de ska
stimuleras att ta del av och engagera sig i forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt
område.

2.3 Sjuksköterskor och fackinformation
Intresset för sjuksköterskors litteratur, tidskrifter, bibliotek, informationssökning och
informationsanvändning har funnits en lång tid hos professionens företrädare och
intresset har ökat markant i takt med akademiseringen av yrket. Att sprida normer,
värderingar och medvetenhet om fackinformationens betydelse för sjuksköterskor, har
inte bara betydelse för en ökad kvalitet av omvårdnaden, utan är också ett uttryck för
sjuksköterskors professionella projekt, skriver Sundin (2003a, s. 99f.).
I takt med den professionella utvecklingen av sjuksköterskeyrket har mängden av
böcker, tidskrifter, forskningsrapporter, databaser etc., som specifikt vänder sig till
sjuksköterskor, ökat (ibid., s. 12f.). Ett flertal studier visar att sjuksköterskor i väldigt
liten utsträckning använder sig av fackbibliotek och fackinformation i det praktiska
yrket. I stället använder de sig av personliga kontakter och avdelningsbunden
information. I en amerikansk studie jämfördes sjuksköterskestuderande och praktiskt
verksamma sjuksköterskor om hur de sökte fackinformation i elektroniska
informationssystem. Studien visade att både studenter och verksamma sjuksköterskor
hellre använde sig av personliga kontakter och böcker än att söka information
elektroniskt. Fler studenter än sjuksköterskor använde sig däremot av databaser, som
Cinahl och Medline, för att söka fackinformation (Dee & Stanley 2005). En annan
amerikansk studie (McKnight 2006), där en bibliotekarie bland annat observerade
sjuksköterskors informationssökning, visade att sjuksköterskorna i studien sällan sökte
skriftlig fackinformation när de var i tjänst. Önskade de fackinformation så frågade de
en kollega istället för att söka informationen på annat sätt. Sjuksköterskorna hade ändå
tillgång till en del referenslitteratur på avdelningen och de hade tillgång till Internet.
Tidsfaktorn var en viktig barriär men flera sjuksköterskor uttryckte också att de inte
kunde sitta och läsa på arbetstid, de upplevde att det inte var etiskt försvarbart då det tog
tid från själva patientarbetet. Ändå var sjuksköterskorna medvetna om att god
omvårdnad borde baseras på en forskningsgrund, men de kände att sådan
informationssökning fick de göra utanför arbetstid. I en svensk studie (Hjälte 2000)
intervjuades sjuksköterskor om sin syn på vårdvetenskaplig forskning, studien visar att
sjuksköterskorna har en kunskapssyn som starkt vilar på en praktisk grund och de anser
att söka forskningsresultat är något man gör under studietiden.
Sundin (2004, s. 275) menar också att den teoretiska omvårdnadsorienterade diskursen
fortfarande konkurrerar med den mer praktiska, medicinskt orienterade diskursen på
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arbetsplatserna. Barriärerna till formell information och informationssystem är enligt
flera studier brist på tid, brist på tillgång, bristande kunskaper i informationssökning, att
bibliotekens verksamhet inte är integrerad i den praktiska vården och att den
omkringliggande vårdorganisationen inte stödjer sjuksköterskors informationssökning
och informationsanvändning (Sundin 2003a, s. 13f.). Barriärerna kan alltså vara både
individuella och organisatoriska. Vid större sjukhus finns det oftast ett fackbibliotek,
traditionellt har dessa vänt sig till läkargruppen. Biblioteken benämns oftast också
medicinska bibliotek. Sjuksköterskor är en växande användargrupp, men läkarna
prioriteras genom exempelvis mängden litteratur och genom klassifikationssystemen. I
SAB-systemet 1 är V klassifikationen för medicin medan omvårdnad hamnar hierarkiskt
långt under, under Vpg (ibid., s. 116f.). Enligt Sundin (ibid., s. 15) lämnar
omvårdnadsforskningen många förslag på hur barriärer kan överbryggas och avstånd
mellan forskning och praktik minska, bland annat att den fysiska tillgängligheten kan
förbättras genom exempelvis bibliotek och tidskriftsprenumerationer samt att utbildning
i informationssökning bör ges.

2.4 Evidensbaserad omvårdnad
I författningar står det att sjuksköterskor ska arbeta efter metoder som vilar på
vetenskaplig grund kompletterat med praktisk erfarenhet. Omvårdnadsforskarna
Bengtsson och Drevenhorn (2002) skriver i en artikel att forskningen inom omvårdnad
har ökat markant och det kan vara svårt för sjuksköterskor att hitta rätt bland all ny
forskning. Rooke (1997, s. 11) skriver att en intention med forskning är att generera ny
kunskap och ställa olika problem under kritisk granskning. När det handlar om
omvårdnadsforskning finns det också ett uttalat intresse från bland annat samhället att
patientnära forskning ska förbättra omvårdnaden av patienter.
En företeelse som vuxit och används allt oftare är evidensbaserad medicin (EvidenceBased Medicine). Evidens betyder bevis, belägg eller belagd kunskap. Begreppet
beskriver en process där man systematiskt samlar in, granskar och använder bästa
tillgängliga vetenskapliga bevis som grund vid val av olika behandlingsmetoder inom
sjukvården. För omvårdnaden finns det ett liknande begrepp, evidensbaserad
omvårdnad (Evidence-Based Nursing), och det följer samma principer. Evidensbaserad
omvårdnad innebär alltså att systematiskt insamla, granska och tillämpa tillgängliga
vetenskapliga bevis som underlag för beslut om omvårdnadsmetoder, tanken är att
vården ska byggas på bästa vetenskapliga grund. Evidensbaserad omvårdnad innebär ett
kritiskt och konstruktivt sätt att förhålla sig till vetenskap och forskning och utgå ifrån
kvalitetsgranskade studier, kvantitativa såväl som kvalitativa (Bengtson & Drevenhorn
2002; Statens beredning för utvärdering av medicin 2008). Bengtson och Drevenhorn
(ibid.) skriver att om en omvårdnadsmetod som utförs rutinmässigt ifrågasätts av
sjuksköterskor på till exempel en vårdavdelning måste man veta hur man ska utvärdera
den. Ett sätt för sjuksköterskor kan vara att starta litteraturgranskning i en grupp på sin
arbetsplats. Bengtson och Drevenhorn beskriver i sin studie en modell för detta. I
modellen ingår bland annat att söka publicerade arbeten, avgränsa relevant material och
bedöma studiernas kvalitet, precision och generaliserbarhet.
1
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Sundin (2003a, s. 103) skriver att den evidensbaserade medicinen och omvårdnaden för
många bibliotekarier inom hälso- och sjukvården har ökat möjligheten att mer aktivt
kunna delta i det kliniska arbetet, då sökning, utvärdering och tillämpning av
forskningsinformation är grunden i den evidensbaserade vården.

2.5 Medicinska fackbibliotek
Sjukhusbibliotek har funnits i Sverige sedan 1920-talet men fungerade i början enbart
som folkbibliotek och vände sig till patienter. På 1960-talet kom de kombinerade
sjukhusbiblioteken, som innefattar både ett patientbibliotek och ett medicinskt
fackbibliotek. Ett ökat behov av kvalificerad biblioteksservice gentemot främst läkare
ledde till en utveckling av de medicinska fackbiblioteken (Sewall, 1990). Vid större
sjukhus finns ett medicinskt fackbibliotek som har till uppgift att förmedla information
till personal, studenter och forskare. Biblioteken har böcker och tidskrifter bland annat i
medicin och omvårdnad samt medier i digital form. De kombinerade biblioteken
benämns ofta sjukhusbibliotek, lasarettbibliotek eller bara bibliotek (Sjukhusbiblioteken
2008). År 1999 kom en rapport över ett projekt om sjukhusbibliotek i Sverige (Sveriges
Allmänna Biblioteksförening 1999). Projektet syftade till att kartlägga
sjukhusbibliotekens verksamhetsutveckling och genomfördes av sjukhusbiblioteket vid
Universitetssjukhuset i Malmö (MAS). Antal sjukhusbibliotek som medverkade i
undersökningen var 95, 65 av dessa var så kallade kombinerade, med både en medicinsk
och en allmän del och med verksamheten samlad under ett tak och med samma
personal. Tidigare var det mer vanligt med allmänna sjukhusbibliotek, men delen
kombinerade har ökat markant. Den utbyggda utbildningen inom vårdsektorn har lett till
ett ökat behov av medicinsk litteratur och har troligen påverkat utvecklingen av
medicinska bibliotek och kombinerade. Undersökningen visade att på de kombinerade
biblioteken har det skett en förskjutning av verksamheten mot den medicinska delen,
den medicinska delen av verksamheten har ökat. Vårdpersonal var en målgrupp men
även studerande räknades som målgrupp på de flesta av de kombinerade biblioteken.
Vid minst tre av fyra av de kombinerade biblioteken fanns det tillgång till elektroniska
informationskällor, vid flertalet av biblioteken fick användarna söka själva. Sökning i
sällskap med personal erbjöds endast på ett mindre antal bibliotek. Vid de kombinerade
biblioteken hade verksamhetsförändringen bestått av bland annat en ökning av
databassökningar, antal studerande, arbete med medicinska artiklar och vårdpersonalens
nyttjande av biblioteket. Arbetssättet hade också intagit en mer pedagogisk roll då man
arbetade mer mot vårdpersonal.
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3. Tidigare forskning
I detta kapitel presenterar vi den tidigare forskning som vi fann intressant och relevant
för vår studie. Inledningsvis ger vi en beskrivning av hur vi gick tillväga vid vår
litteratursökning, därefter redogör vi för forskning som behandlar sjuksköterskor som
informations- och biblioteksanvändare. Avslutningsvis redovisar vi forskning som berör
biblioteksservice och bibliotekarieexpertis.

3.1 Litteratursökning
För att hitta litteratur och tidigare forskning i anknytning till vårt ämnesområde sökte vi
i olika bibliotekskataloger och databaser. Vi började med att söka i högskolans
uppsatsdatabas, BADA där vi hittade några intressanta texter. Vidare sökte vi i LIBRIS,
Google Scholar, LISA, LISTA och Nordiskt BDI-index. Vi använde bibliotek,
bibliotekarier, sjuksköterskor, uppfattningar, libraries, librarians, conceptions,
experiences, perceptions och nurses som sökord i olika kombinationer. I databasen
LISA hittade vi några relevanta och användbara studier, bland annat Dee och Stanleys
samt Wakehams studier med bibliotekarieperspektiv. Artiklarna av McKnights är
hämtade från databasen LISTA. Magisteruppsatserna av Karlsson-Lod och Kraft samt
Nolin och Uggla hittade vi i Nordiskt BDI-index. Vi hittade också referenserna till
Sundins avhandling om sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen i
den sistnämnda databasen. Calmborg-Tärebys rapport från en användarundersökning
samt Nilsson Kajermos avhandling som handlar om sjuksköterskors användning av
forskningsresultat hittade vi i LIBRIS. Vi tittade även i relevanta studiers referenslistor.

3.2 Sjuksköterskor som informations- och biblioteksanvändare
Här redovisar vi studier som handlar om sjuksköterskor som informations- och
biblioteksanvändare. Vi tycker att det relevant att referera till dessa studier då de bland
annat ger inblick i hur förutsättningarna för sjuksköterskors informationspraktik 2 ser ut.
Dessa studier tar också upp sjuksköteskors förhållande till medicinska fackbibliotek,
deras önskemål om olika bibliotekstjänster och service samt förslag på olika
förbättringar av dessa.
I magisteruppsatsen Sjukhusbiblioteket som en resurs, behandlar Maria Karlsson-Lod
och Jenny Kraft (2004) hur sjukhusbiblioteket på Södra Älvsborgs sjukhus tillgodoser
sjuksköterskornas informationsbehov genom sina tjänster. Resultatet visar att de flesta
av sjuksköterskorna vände sig gärna till biblioteket när behov av fackinformation
2

Det används olika begrepp för att beskriva hur människor förhåller sig till och interagerar med
information, exempelvis informationsbeteende och informationspraktik. Pamela J. McKenzie (2003)
använder begreppet informationspraktik som ett samlingsbegrepp för informationsaktiviteter. I den här
uppsatsen förekommer begreppet informationspraktik som en sammanfattande term för begreppen
informationssökning och informationsanvändning.
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uppkom. Däremot tyckte de att de inte hade fått tillräcklig information om vad
biblioteket hade för tjänster att erbjuda. Några av sjuksköterskorna hade också
efterfrågat detta varpå personal från biblioteket kommit till vårdavdelningarna och
informerat om sin verksamhet. Andra önskemål som sjuksköterskorna hade var mer
omvårdnadstidskrifter i biblioteket och en databas som innehåller forskning och
uppsatser från svenska omvårdnadsinstitutioner. Då sjuksköterskor har på grund av sina
arbetsuppgifter svårt att lämna avdelningen hade en sjuksköterska önskemål om att det
skulle finnas bokhyllor på vårdavdelningen. Personal från biblioteket skulle sedan
komma en eller två gånger i månaden och byta och förnya beståndet. På så sätt kunde
avdelningens personal få tillgång till aktuell litteratur utan att behöva gå ifrån
avdelningen. Denna studie fokuserar på sjuksköterskors användning av
sjukhusbiblioteket och tar upp vilken service och vilka tjänster sjuksköterskor förväntar
sig från biblioteket och bibliotekarierna. Den ger oss möjlighet att resonera kring
sjuksköterskors förväntningar och våra informanters strategier för att möta dessa.
Emma Nolin och Emelie Uggla (2004) visar i sin magisteruppsats, Sjukhusets hjärta,
informationsbeteenden hos läkare och sjuksköterskor på Universitetssjukhuset i Lund.
Bland annat tillfrågades respondenterna om de använde informationsresurser i
sjukhusbibliotekets regi. Resultatet visar att 40 procent av sjuksköterskorna aldrig
utnyttjade biblioteket då de använde vissa informationsresurser (exempelvis
vetenskapliga tidskrifter, fackböcker, Internet) i sin yrkesutövning. Önskemål om
förändringar och förbättringar fanns, bland annat uttrycktes en önskan om ökad
tillgänglighet (bättre öppettider, kodlås), mer användarutbildning, förbättring av
tillgången till e-tidskrifter och databaser, fler studieplatser och bättre läge av biblioteket.
Även i vår studie återfinns uppfattningar om bibliotekens fysiska tillgänglighet, dock
utifrån biblioteks och bibliotekariers perspektiv. Studien ger oss möjlighet att ställa
sjuksköterskors och bibliotekariers uppfattningar om fysiska tillgänglighet mot
varandra.
På Södersjukhusets kirurgklinik genomförde fackbiblioteket en användarundersökning
som sedan utmynnade i en rapport (Calmborg-Täreby 2003). Syftet var att få en bild av
hur informationsbehoven bland läkare och sjuksköterskor såg ut. Sjuksköterskorna i
studien uttryckte att de hade svårt att hitta det man söker när man söker i databaser. De
var också medvetna om att de själva måste aktivt söka information och de menade att
man fortfarande gör mycket utan att veta om det är det bästa sättet att göra det på. Det
var en stor del av sjuksköterskorna som aldrig eller sällan besökte fackbiblioteket.
Många sjuksköterskor hade heller aldrig varit inne på bibliotekets sida på intranätet eller
använde olika bibliotekstjänster, anledningen var att de inte kände till dem eller visste
hur de fungerade. När det gällde undervisning i informationssökning önskade
sjuksköterskorna att undervisningen knöt an till ett aktuellt område, de ville inte ha
påhittade problem. Undersökningen genererade en del förslag, bland annat att kurser i
informationssökning ska ske på olika nivåer och rikta sig till olika målgrupper och att
bibliotekets tjänster måste marknadsföras. I rapporten står också att personalen på
biblioteket måste vara medveten om att sjuksköterskegruppen är en växande
användargrupp men att de har ett annat informationsbeteende än läkarna.
Medan studien ovan ger oss kunskap om sjuksköterskor som användargrupp i en svensk
kontext
beskriver
studierna
nedan
sjuksköterskors
informationsoch
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biblioteksanvändning i en amerikansk kontext. I dessa studier behandlas olika faktorer
som försvårar sjuksköterskors informations- och biblioteksanvändning. Även i vår
studie undersöks informanternas uppfattningar av barriärerna. Dessa studier ger oss
möjlighet att diskutera vår egen studies resultat i relation till resultaten av dessa studier.
I den amerikanska observationsstudien av Michelynn McKnights (2004) beskrivs
sjuksköterskor som den största yrkesgruppen på sjukhuset men inte som
sjukhusbibliotekets största användargrupp. McKnight hänvisar till andra studier som
visar att sjuksköterskor vänder sig till sina kollegor när de behöver information och att
de inte använder information från källor som biblioteket erbjuder. Även om
sjuksköterskor lär sig att söka information har de inte tid och möjlighet för
informationssökning och informationsinhämtning i praktiken. De kan inte lämna
vårdavdelningen och arbetar när biblioteket är stängt. Resultatet av studien visar att
sjuksköterskorna inte har tid att läsa, oavsett om informationen finns i tryckt eller
elektronisk form.
I en senare studie av McKnight (2006) upplevde sjuksköterskorna att det inte fanns tid
att söka, läsa eller reflektera över fackinformation. Författaren till studien, som själv är
bibliotekarie, föreslår att det ska finnas en referensservice för sjuksköterskorna, ett slags
”klinisk informatör” som ska tillhandahålla värdefull och relevant fackinformation efter
önskemål från sjuksköterskorna.
I studien av Cheryl R. Dee och Ellen E. Stanley (2005a) förklarar intervjuade
sjuksköterskor varför de använder sig av fackbiblioteket i liten utsträckning med bland
annat bibliotekslokalens läge, det vill säga biblioteket ligger inte centralt. Ett annat skäl
som sjuksköterskor angav är att de känner sig osäkra när det gäller att kunna använda
medicinska fackbibliotek och dess resurser. De kände inte till vilka informationsresurser
som är tillgängliga för dem och de är inte medvetna om att de kan få hjälp av
bibliotekarier på fackbiblioteket. I studien föreslås framförallt att bibliotekarier
marknadsför biblioteket och dess resurser på ett bra sätt. Intervjuade sjuksköterskor
berättar också att deras chefer eller ansvariga själva inte är så engagerade i
informationssökning, så sjuksköterskorna upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd
av dem. Författarna föreslår att bibliotekarier utvecklar relationer med sådana personer
som i sin tur kan uppmuntra sjuksköterskor till informationsökning och
informationsanvändning.
I en annan studie undersöker Dee och Stanley (2005b) sjukhusbibliotekariers
uppfattningar av sjuksköterskor som användare samt bibliotekets service och tjänster.
Studiens resultat visar att service och tjänster som erbjuds för sjuksköterskor är
adekvata och värdefulla men dessa bör marknadsföras på ett effektivt sätt. För att nå ut
till sjuksköterskor föreslår bibliotekarierna bland annat utveckling av relationer med
personer i ledande positioner och deltagande i schemalagda möten på avdelningarna.
Vikten av bra bemötande betonas också eftersom ett gott rykte gärna sprids.
Bibliotekarierna i denna studie ger även rådet att tänka på att sjuksköterskor är praktiker
och lär sig genom att göra. Författarna till studien anser att sjuksköterskor och
bibliotekarier kan överbrygga barriärerna genom samarbete.
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Medan vi i studien av Dee och Stanley (2005a) får en inblick i sjuksköterskornas
uppfattningar ger studien av Dee och Stanley (2005b) oss kunskap om vilken syn
sjukhusbibliotekarier
har
på
sjuksköterskornas
informationssökning
och
biblioteksanvändning samt hur bibliotekarierna uppfattar bibliotekets service och
tjänster som erbjuds för sjuksköterskorna. Studien ger oss möjlighet att resonera kring
våra informanters uppfattningar i förhållande till uppfattningar som förekommer i denna
studie.
Den andra studien som visar vilka uppfattningar och erfarenheter bibliotekarier har av
sjuksköterskors informationspraktik är Maurice Wakehams studie (1994). I studien
diskuteras bland annat på vilka sätt bibliotekarier kan förbättra sjuksköterskors
biblioteksanvändning och en slutsats som dras är att den kan förbättras genom
samarbete mellan sjuksköterskor, bibliotekarier, utbildningsansvariga och chefer.
I Sundins avhandling (2003a, s. 178ff., 184f.) diskuteras också sjusköterskornas
förhållande till sjukhusets medicinska fackbibliotek. Några av sjuksköterskorna besökte
biblioteket ofta medan andra knappt minns när de var där senast. Om sjuksköterskorna
genomgått en vidareutbildning verkar ha haft betydelse för användningen av biblioteket.
En sjuksköterska menade att fler av hennes kollegor inte kände till att det fanns ett
fackbibliotek dit även sjuksköterskor kan gå, fackbiblioteket sågs främst som läkarnas
bibliotek. Det fanns ett samband mellan vanan av informationssökning och att använda
biblioteket. Fanns det erfarenhet av formell informationssökning fanns det också goda
erfarenheter av sjukhusets fackbibliotek. Den fysiska tillgängligheten av biblioteket
bedömdes också som viktig. Ett problem är att sjuksköterskor har svårt att ta sig till
fackbiblioteket, det kan vara svårt att lämna vårdavdelningen. En sjuksköterska menade
att fackbiblioteket måste arbeta mer utåtriktat gentemot sjuksköterskorna. Behovet av
nära och enkel tillgång betonas.
I Kerstin Nilsson Kajermos avhandling Research utilisation in nursing practice (2004,
s. 4) var syftet att studera hinder och möjligheter för sjuksköterskor att använda
forskningsresultat i sitt arbete. Sjuksköterskorna som deltog i studien uppgav bland
annat brist på tid och resurser, brist på inflytande över arbetet samt bristande
tillgänglighet som hinder för användandet av forskningsresultat. Även organisatoriska
faktorer, ledarskap och sjuksköterskors utbildning, intresse och läsvanor ansågs som
viktiga faktorer. För att öka möjligheten för sjuksköterskor att använda
forskningsresultat i sitt arbete behövs utbildning av både sjuksköterskor och
chefssjuksköterskor, organisatoriska insatser samt stöd från chefer och ledare.
Både Sundins (2003a) och Nilsson Kajermos studier ger oss en fördjupad förståelse om
sjuksköterskors förutsättningar för informationssökning och informationsanvändning.
Dessa två studier ger oss möjlighet att diskutera kring våra informanters medvetenhet
om sjuksköterskors förutsättningar, exempelvis eventuella barriärer.

3.3 Biblioteksservice och bibliotekarieexpertis
Här tar vi upp studier som behandlar bibliotekens och bibliotekariernas roller och hur
dessa har förändrats över tid. Bland annat vilka utmaningar och möjligheter som
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förändringarna
i
omvärlden
har
medfört
för
biblioteksservicen
och
bibliotekarieexpertisen. Vi refererar till dessa studier för att kunna föra en diskussion
om hur våra informanter uppfattar arbetet gentemot sjuksköterskor, vilka utmaningar
och möjligheter de upplever och erfar i arbetet gentemot användargruppen
sjuksköterskor.
Bibliotekarier har genom århundraden samlat, organiserat och bevarat information.
Förvärv, katalogisering och hantering av cirkulationen av dokument har utgjort och
utgör bibliotekaries kärnkompetenser. Utveckling av den moderna informations- och
kommunikationstekniken, digitalisering av information, nya publikationsformer,
mängden av information och Internet, har förändrat förutsättningarna för människors
informationssökning,
informationsanvändning
och
deras interaktion
med
informationssystem (Sundin 2004). Flera yrkesutbildningar, bland annat
sjuksköterskeutbildningen och bibliotekarieutbildningen, har akademiserats. Dessa
utvecklingsprocesser har haft konsekvenser, medfört utmaningar och nya möjligheter
för biblioteksverksamhet och bibliotekarieexpertis (Sundin, Limberg & Lundh 2008).
Exempel på utmaningar kan vara att bemästra informationstekniken, bygga hybrida
samlingar av tryckta och digitala resurser, marknadsföring av bibliotek och dess tjänster
med tanke på konkurrensen från andra informationskanaler på marknaden.
Utvecklingen har också medfört nya möjligheter, bibliotek och bibliotekarier är idag
tillgängliga på ett annat sätt tack vare den nya informationstekniken. Att välja relevanta
databaser, sluta avtal genom vilka databaser blir tillgängliga, betala licensavgifter,
bygga upp och erbjuda länksamlingar till relevanta webbsidor, bygga upp samlingar av
täckande, aktuella dokument och bevara det över tid samt digitalisering av värdefulla
tryckta dokument utgör bibliotekaries arbetsuppgifter utöver att ge användarstöd,
skriver Kerstin Sevón i sin avhandling Bibliotekarierollen i en ny
utbildningsorganisation (2007, s. 51).
Informationsteknikens utveckling, den stora tillväxten av tillgänglig information och
människors genom utbildning förbättrade möjligheter att kunna ta del av denna har
förändrat förutsättningarna för lärande. Människor har fått tillgång till kraftfulla verktyg
för lärande. De nya verktygen för lärande betonar betydelsen av människors förmåga att
söka, kritiskt värdera och använda information. När människors lärande sätts i samband
med informationssökning får exempelvis bibliotekens pedagogiska roll större betydelse
än till exempel organisering av tryckt material, skriver Sundin (2004). Bibliotek och
bibliotekarier förväntas att stödja sina användare i informationssökning och
informationsanvändning. Flera forskare, exempelvis Carol C. Kuhlthau diskuterar i sin
bok Seeking meaning bibliotekaries pedagogiska roll i detta sammanhang. Hon
beskriver
tre
befintliga
dominerande
förhållningssätt;
källorienterat,
sökstrategiorienterat och processorienterat och föreslår en mer utvecklad, komplex roll
för bibliotekarier, från informationsorganisatör till rådgivare (2004, s. 10f.). Louise
Limberg, Frances Hultgren och Bo Jarneving hänvisar i forskningsöversikten
Informationssökning och lärande till ett antal studier som säger att bibliotekarier lägger
för mycket fokus på teknik och procedurer vid användarundervisningar (2002, s. 125).
Olof Sundin, Louise Limberg and Anna Lundh (2008) beskriver tre expertroller för
bibliotekarier. De talar om en teknisk-administrativ expertroll, då det förväntas att
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bibliotekarier ger användare stöd i databassökningar och lär dem olika funktioner i
databaser. Bibliotekarien förväntas också att hjälpa sina användare att skilja på
vetenskapligt granskade artiklar från andra artiklar och ge stöd när det gäller att bedöma
impact factor 3 av tidskrifter, vilka också kopplas till bibliotekariers tekniskadministrativa expertroll. Att bibliotekarier söker och lokaliserar information utgör den
andra expertrollen; informationssökningsexperten, då handlar det om att hitta
information i olika informationssystem vilket har att göra med sökstrategier och
söktekniker. Den tredje experten är källutvärderingsexperten, i enlighet med vilken
bibliotekarier ska kunna bestämma källans tillförlighet, relevans och om informationen
är vetenskaplig eller ickevetenskaplig, vilket förutsätter att bibliotekarier måste ha en
förståelse för kunskapsdomänen och kontexten.
I studien av Sundin et al. (2008) intervjuas sjuksköterskestudenter, en bibliotekarie och
en omvårdnadsprofessor beträffande bibliotekariers expertis. Studien visar att
användares och bibliotekariers uppfattning om bibliotekaries roll som
källutvärderingsexpert skiljer sig från varandra. Bibliotekarien i studien vill inte framstå
som en kognitiv auktoritet 4 utan vill bara visa vägen, informera om källorna och ge stöd
i sökningarna. Bibliotekarien känner sig osäker beträffande kunskaper i andra ämnen,
ämnesexpertis tillskrivs lärare. Bibliotekarien i studien har uppfattningen att varje
individ har personligt ansvar, bibliotekariens ansvar ligger i att ge stöd och verktyg till
användaren så att den kan hantera insamling av information själv.
Jenny Hedman (2006) skriver i sin artikel som handlar om högskolebibliotekariers
informationssökning att förväntningar på professionell kompetens och kvalificerad hjälp
är skapade utifrån normer och värderingar hos både användare och bibliotekarierna
själva. Även Åse Hedemark (2005) betonar att bibliotek som en institution och dess
uppfattning av sin användare kan påverka hur användare agerar till exempel vid
informationssökning. Användare och även bibliotekarier kan anpassa sig omedvetet
efter bibliotekets värderingar och normer. Andra aktörers uppfattningar av bibliotek kan
också ha betydelse.
I studierna av Hedman (2006) och Limberg, Hultgren och Jarneving (2002) betonas
vikten av bibliotekariers egen kompetensutveckling. En viss kontextöverskridning
förväntas av bibliotekarien. Exempel på kontextöverskridning i vårt sammanhang kan
vara att utveckla förståelse för kunskapsområdet omvårdnad, vårdarbetet,
sjuksköterskors arbetssituation, utveckla relationer och samarbete med vårdavdelningar
och chefer samt delta i introduktioner för nyanställda sjuksköterskor.

3

En metod inom citeringsanalys med syfte att utvärdera vetenskapliga tidskrifter. Ett mått på hur ofta den
genomsnittliga artikeln i en tidskrift inom ett ämnesområde är citerad inom en tvåårsperiod.
4

Patrick Wilson i Second-hand knowledge skriver att vi inte kan ha förstahandskunskap om allting, för att
förstå världen får vi lita på andras kunskap, alltså måste vi vända oss till böcker och andra människor. De
källor som vi finner tillförlitliga och lyssnar på och lär oss av identifieras som kognitiva auktoriteter
(1983, s. 14f.).
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4. Metod
I detta kapitel presenteras först vårt val av metod och sedan ger vi en beskrivning av
forskningsansatsen fenomenografi som är vår analysmetod. Vidare ger vi en
beskrivning av vad som är viktigt att tänka på vid kvalitativa intervjuer, presentation av
vårt urvalsförfarande och genomförande av studien samt hur vi gick tillväga vid
analysen.

4.1 Val av metod
För att ta reda på bibliotekariers uppfattningar, upplevelser och erfarenheter av arbetet
gentemot sjuksköterskor har vi valt kvalitativa intervjuer som metod. För att samla in
vårt empiriska material bestämde vi oss för att genomföra halvstrukturerade intervjuer,
där samma frågor ställs till alla informanter och där det finns möjlighet att följa upp
svaren med stödjande ord och komma med sonderande frågor. Då vi studerar
bibliotekariers uppfattningar och tankar av ett fenomen anser vi att fenomenografin är
en lämplig analysmetod. Fenomenografin är en metodansats som är inriktad på att
beskriva människors sätt att uppfatta olika fenomen i sin omvärld och data insamlas
oftast genom halvstrukturerade intervjuer. Enligt Staffan Larsson (1986, s. 23) sker
arbetet med en fenomenografisk ansats utan en på förhand bestämd teori om det
fenomen som behandlas. Inom ansatsen är det viktiga att arbeta med det manifesta
innehållet och att förstå innebörden. Med en bestämd tolkningsteori finns en risk att
innehållet i intervjuerna översätts till en annan innebörd än den som uttrycks av
informanterna. Vårt förhållningssätt till vårt empiriska material är att identifiera olika
uppfattningar och utveckla kategorier. Vi kommer därför inte använda oss av någon
teori i analysarbetet eller i diskussionen. Vid redovisningen av metoden, genomförandet
och analysen tar vi hjälp och stöd av relevant litteratur inom området kvalitativ
forskning och fenomenografi.

4.2 Fenomenografi
Fenomenografi är en kvalitativt inriktad empirisk forskningsansats. Utgångspunkten är
intervjuer med enskilda människor, det är den empiriska grunden. Fenomenografi är en
metodansats som är användbar när människors sätt att se på olika fenomen i omvärlden
ska beskrivas och analyseras. Det är en ansats som är utvecklad för att analysera data
från enskilda individer och fokus ligger på att beskriva hur människor förstår och
uppfattar olika fenomen i sin omvärld. Intresset ligger också på att få fram variationer
mellan människors uppfattningar hellre än likheterna (Dahlgren & Johansson 2009,
s.122).
Grundläggande inom denna ansats är skillnaden mellan hur något är och hur något
uppfattas vara. Vad som kan observeras utifrån, alltså hur något är, kallas inom
fenomenografin för första ordningen perspektiv. Andra ordningens perspektiv är hur
någon uppfattar och upplever något, inte om något är sant eller falskt, och det är det som
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fenomenografin är inriktad på. Inom fenomenografin beskrivs alltså hur olika fenomen
framstår för och uppfattas av människor och inte hur något är (Larsson 1986, s. 12).
En utgångspunkt inom fenomenografin är att människor uppfattar fenomen i omvärlden
på olika sätt, det finns variationer. Uppfattningarna är kvalitativt skilda åt. Tillfrågas ett
antal människor om hur de uppfattar något kan säkert ett antal olika uppfattningar om
fenomenet urskiljas. För att visa och sammanföra kvalitativt skilda uppfattningar som
en grupp individer har av ett fenomen används beskrivningskategorier, vilka sedan
samordnas i en gemensam struktur som kallas utfallsrum, skriver Mikael Alexandersson
(i Starrin & Svensson 1994, s. 127).
Larsson (1986, s. 21f.) sammanfattar det som utmärker fenomenografin på följande sätt:
1. Det som studeras är andra ordningens perspektiv – hur människor uppfattar
omvärlden.
2. Utgångspunkten är kvalitativa intervjuer – den empiriska grunden.
3. Det som beskrivs är olika sätt att uppfatta något – variationen i kvalitativt skilda
uppfattningar.
4. Beskrivningskategorierna är knutna till innehållet och representerar skillnader att
uppfatta något – uppfattningsnivån.
Den fenomenografiska ansatsen utvecklades vid Göteborgs universitet av en
forskargrupp som kallas Inom-gruppen och verkar vid den pedagogiska institutionen.
Ansatsen används ofta inom pedagogiken, men kan också användas vid ickepedagogiska studier (ibid., s. 12f.). Inom biblioteks- och informationsvetenskap har till
exempel Louise Limberg i sin avhandling Att söka information för att lära (1998) där
hon undersöker samspelet mellan informationssökning och lärande använt den
fenomenografiska ansatsen. Vi har även hittat ett flertal magisteruppsatser där
fenomenografi som forskningsansats har använts, bland annat i Nina Persson och
Petronella Johanssons studie Bookcrossing (2008) och Anna Bernhem och Linnéa
Kusters studie Bibliotekariers uppfattningar om Bibliotek 2.0 (2008).
Inom den fenomenografiska ansatsen är intervjuerna halvstrukturerade och tematiska.
Den intervjuguide som utformas bör innehålla ett mindre antal frågor och frågorna
ordnas efter de olika fenomen eller teman som intervjun berör. Intervjuerna ska spelas
in och sedan transkriberas för att analysarbetet ska kunna ske på ett tillförlitligt sätt
(Dahlgren & Johansson 2009, s. 126).

4.3 Kvalitativa intervjuer
Syftet med vår studie är att undersöka vilka uppfattningar bibliotekarier på medicinska
fackbibliotek har av användargruppen sjuksköterskor och arbetet gentemot dem. Vi vill
också ta reda på vilka upplevelser och erfarenheter bibliotekarier på dessa bibliotek har
av arbetet gentemot sjuksköterskor, exempelvis vad medicinska fackbibliotek och
bibliotekarier gör för att stödja sjuksköterskors informationssökning och
informationsanvändning. För att kunna få svar på dessa frågor och uppnå en ökad
förståelse har vi valt att använda kvalitativ intervju som metod. Steinar Kvale skriver i
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Den kvalitativa forskningsintervjun att ämnet i en sådan intervju är intervjupersonens
livsvärld, det vill säga den värld vi lever våra vardagliga liv i, och vår relation till den.
Syftet med en sådan intervju är att beskriva och förstå de centrala teman som den
intervjuade upplever och förhåller sig till (1997, s. 34).
Vid en halvstrukturerad intervju ställs öppna frågor, det vill säga att informanten
bestämmer hur hon eller han ska svara. Det finns också utrymme för en viss grad av
justering i form av förtydligande och vidareutveckling. Intervjuaren kan ställa
följdfrågor för att få fram information som är intressant. Det finns också en struktur,
frågorna ställs i en viss ordning och samma frågor ställs till alla informanter. På det
sättet struktureras även svaren vilket bidrar till att intervjumaterialet blir lätthanterligt.
Detta har i sin tur underlättat analysarbetet (ibid., s. 32). Vi har sammanställt en lista
med frågor som vi ville ställa vid intervjuerna. Denna lista utgör vår intervjumall (se
bilaga 2) och är indelad i olika teman. Intervjuerna är genomförda utifrån mallen men vi
har inte följt den slaviskt.

4.4 Urval
Den fenomenografiska undersökningen syftar till att identifiera uppfattningar och
beskriva variationer av dessa. I urvalet av informanter är det därför av vikt att skapa
förutsättningar för att få en variation i hur en grupp uppfattar ett fenomen. Det är också
av vikt att det som avhandlas under intervjun är relevant i förhållande till
informanternas intresse. Har informanterna erfarenhet och kunskap om företeelsen eller
fenomenet så att de har fått en möjlighet att bilda sig en uppfattning (Alexandersson
1994, s. 122f.). Vi valde att intervjua bibliotekarier från olika medicinska fackbibliotek
på olika sjukhus för att vi vill att personerna ska ha olika erfarenheter av arbetet
gentemot sjuksköterskor, därmed skulle vi kunna erhålla nyanser och variationer av
uppfattningar hos dem. Vi begränsade antalet informanter till sex för att materialet inte
skulle bli för stort. Två av informanterna arbetar på samma bibliotek, två på samma
sjukhus men på olika bibliotek, de resterande två bibliotekarierna arbetar på olika
bibliotek och sjukhus. Det finns skillnader i informanters ålder och utbildningsgrunder.

4.5 Genomförande
Kontakten med informanterna togs genom att vi först skickade ett mejl (se bilaga 1) till
respektive bibliotek. Ett par dagar senare tog vi kontakt per telefon och bokade tider.
Vid denna kontakt berättade vi också att vi tänkte använda bandspelare under intervjun.
Vi mejlade intervjufrågorna till informanterna före intervjutillfällena.
Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser. Att intervjuerna skedde på
informanternas arbetsplatser gjorde att vi också fick en inblick i dessa, bland annat hur
centralt biblioteken var lokaliserade. Miljön var ostörd och vi blev inte avbrutna nå gon
gång. Intervjuerna spelades in på bandspelare så att vi kunde koncentrera oss på själva
samtalet och ingen information gick förlorad. Båda intervjuarna medverkade vid
intervjuerna, den ena hade huvudansvaret för intervjun, den andra följde upp med
sonderande frågor. Intervjuerna genomfördes inom ett par veckor.
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I inledningen av intervjuerna förklarade vi vårt syfte med intervjun och utlovade
anonymitet. Det ska inte framgå i texten vilka bibliotek och bibliotekarier som är med i
studien. Vi följde upp informanternas svar med stödjande kommenterar och när det
behövdes ställde vi uppföljande och kompletterande frågor. Mot slutet av intervjuerna
frågade vi informanterna om de hade något att tillägga. Längden på intervjuerna
varierade något, men tog i genomsnitt en timme.
Intervjuerna sparades som ljudfiler på datorn, filerna märktes med namn på bibliotek
och informant samt datum. Vi började med transkriberingen av intervjuerna så snabbt
som möjligt. Vi märkte att informanterna berättade ganska mycket under en timmes
intervju. Utskrifterna innehåller inte bara samtliga ord utan också pauseringar samt
skratt.

4.6 Bearbetning och analysmetod
I den inledande fasen läste vi igenom utskrifterna för att bekanta oss med
intervjumaterialet och skaffa oss ett helhetsintryck. Vi gick sedan igenom texten
upprepade gånger och försökte fokusera på informanternas uppfattningar om de olika
fenomenen;
vilka
uppfattningar
förekommer
beträffande
sjuksköterskors
informationsbehov och biblioteksanvändning, uppfattar bibliotekarierna att det finns
hinder för sjuksköteskors informationssökning och informationsanvändning och vilka är
dessa i sådana fall samt hur ser bibliotekarierna på bibliotekens möjlighet att stödja
sjuksköterskors informationssökning och informationsanvändning.
Vi identifierade de mest betydelsefulla uttalandena som var relevanta för vårt syfte och
våra frågeställningar och klippte sedan ut från kopior de passager och meningar som
innehöll dessa utsagor. Omgivande text togs med så att sammanhanget kvarstod. Vi
valde att arbeta med papper för att i ett senare skede kunna gruppera passagerna rent
fysiskt och på så sätt få en bra överblick. Vi fick ihop en mängd urklipp som samlades i
olika kuvert för varje fenomen som behandlades.
I nästa steg skedde en jämförelse mellan utsagorna och vi försökte hitta likheter och
skillnader. Vid en analys kan det fokuseras på det manifesta, vilket är det uppenbara i
texten. Det manifesta är det som beskriver det synliga och vad som direkt uttrycks i
texten. Analysen kan också fokusera på det dolda och den underliggande meningen i
texten, det latenta innehållet, det vill säga forskarens tolkning av texten, det som
hon/han uppfattar sägs i texten. Analysen av det manifesta och det latenta innebär någon
form av tolkning (Graneheim & Lundman 2004, s. 106f.). I denna fas försökte vi sätta
oss in i materialet så noggrant som möjligt så att vi kunde hitta det underförstådda.
Därefter grupperade vi de skillnader och likheter som vi funnit och la dem i olika högar.
Likheterna av uppfattningar kring ett fenomen delades sedan in i olika kategorier, så
kallade beskrivningskategorier. Det som kan vara svårt i denna fas av analysen är att
bestämma sig var gränserna ska gå mellan olika uppfattningar, hur stor kan variationen
vara inom en beskrivningskategori utan att en ny kategori behöver skapas. Vid
utformningen av sitt kategorisystem är det enligt Larsson (1986, s. 32) viktigt att
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kategorierna är väl förankrade i intervjumaterialet, forskaren måste vara trogen den
variation som finns i de olika uppfattningarna. Kategorierna måste också vara kvalitativt
skilda åt, kategorier ska inte överlappa varandra. I detta skeende av analysen tog vi hjälp
av att vi är två författare. Bland annat satt vi på var sitt håll och delade in
uppfattningarna i olika kategorier. Vi diskuterade sedan ingående hur kategorisystemet
skulle utformas.
Viktigt här är att vi inte beskriver enskilda informanters uppfattning om ett fenomen
utan uppfattningarna placeras under de olika beskrivningskategorierna oberoende av
vilken person som uttryckt uppfattningen. En och samma informants utsagor kan därför
finnas under flera beskrivningskategorier och även stå i motsatsförhållande till varandra.
Beskrivningskategorierna namngavs sedan. I denna fas är det viktigt att tänka på att
kategorinamnen utgår från kärnan av uppfattningen. För att belysa de olika kategorierna
hämtade vi citat från texten. De enskilda uppfattningarna i vårt utfallsrum är likvärdiga,
ingen uppfattning är tyngre eller viktigare än någon annan och de är inte heller
rangordnade sinsemellan.
Alexandersson (1994, s. 127) skriver att utfallsrummet utgör huvudresultatet men det
bildar också grunden för en mera systematisk analys. I den systematiska delen av
analysen, som är ett andra led i analysen, studeras hur uppfattningarna förhåller sig till
varandra. Då är det den underliggande strukturen i kategorisystemet som studeras. I
denna del av analysen läste vi igenom beskrivningskategorierna ett antal gånger för att
urskilja mönster och strukturer. Vi förde även diskussioner med varandra och kom fram
till tre övergripande uppfattningskategorier.
Kvale skriver att vid kvalitativa undersökningar är det svårare att tala om reliabilitet 5,
validitet6 och generaliserbarhet 7 i en positivistisk mening (1997, s. 207f.). För
fenomenografins del handlar det främst om trovärdighet, noggrannhet och giltighet
gällande om beskrivningskategorierna verkligen representerar informanternas
uppfattningar. Här gäller frågan om de erhållna beskrivningskategorierna reflekterar
informanternas uppfattningar eller är de endast en konstruktion av forskaren. För att
kunna svara upp mot kraven på validiteten redogör vi tydligt för vårt tillvägagångssätt
vid insamling och bearbetning av materialet. Vi använder i stor utsträckning
informanternas egna ord vid redovisningen av det empiriska materialet. Vi stödjer oss
ofta mot utdrag ur intervjuerna i form av citat för att belägga de erhållna
beskrivningskategorierna. Vi resonerade också med varandra för att kontrollera om
kategorierna stämde med uttalanden i intervjuerna (Alexandersson 1994, s. 129).

5

Tillförlitlighet
Giltighet
7
Dra allmänna eller universella slutsatser
6
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5. Resultat
I detta kapitel presenterar vi resultatet av våra intervjuer. Kapitlet inleds med en kort
presentation av våra informanter och de bibliotek där våra informanter arbetar. Denna
presentation sker på ett övergripande sätt med hänsyn till informanternas anonymitet. Vi
försöker också undvika att nämna detaljer som skulle kunna avslöja vilket bibliotek de
arbetar på. Beskrivningen av informanternas arbetsplatser sker utifrån deras berättelser
och våra egna iakttagelser av biblioteken, som vi blev förevisade i samband med
intervjuerna. Vi hämtade även information om biblioteken från deras webbsidor och
från olika broschyrer.
Därefter redovisar vi de intervjuade bibliotekariernas varierande uppfattningar och
erfarenheter av arbetet gentemot sjuksköterskor. Intervjudeltagarna benämns
informanter eller bibliotekarier. De beskrivningskategorier som vi har kunnat identifiera
i informanternas uppfattningar presenteras utifrån studiens frågeställningar och bildar
studiens utfallsrum. Vi har eftersträvat att återberätta de intervjuade bibliotekariernas
berättelser med deras egna ord i stor utsträckning. För att förtydliga det vi återger
använder vi citat. Vi valde att ge varje informant ett fingerat namn för att kunna belägga
källan för citat. När vi behövde skjuta in förtydligande ord i citaten har vi använt [ord;
vår anm.]. Uteslutningstecknet … har vi använt för att visa att vi har uteslutit text i
citaten. När vi ville visa att till exempel ordföljden i en mening i citaten inte är
grammatiskt rätt har vi markerat det med [!].

5.1 Informanterna
Alla sex informanter är kvinnor och arbetar som bibliotekarier på medicinska
fackbibliotek. Åldern varierar.
5.1.1 Utbildningsbakgrunder
Informanternas utbildningsbakgrunder varierar. Informanterna blev färdiga med
bibliotekarieutbildningen i ett tidsintervall från 1970-tal till 2000-tal. Ingen av
informanterna har läst medicinska eller naturvetenskapliga ämnen utan de har en
humanistisk bakgrund. De flesta av informanterna har förvärvat ämneskunskaper genom
att ha arbetat ganska länge på medicinska fackbibliotek och känner sig trygga inom
ämnena medicin och omvårdnad, även om de saknar formell utbildning.
5.1.2 Arbetsuppgifter
Informanterna har både inre arbete, bland annat litteraturbevakning, förvärv 8,
katalogisering, och yttre arbete, till exempel undervisning i informationssökning och
referensarbete vid informationsdisk. Några av informanterna innehar chefspositioner
8

Att välja och köpa in litteratur
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och ansvarar för verksamheten vid det bibliotek där de tjänstgör. Bibliotekarierna har
sina egna ansvarsområden, vilket kan innefatta katalogisering av facklitteratur,
marknadsföring, undervisning i informationssökning, kontakt med olika kliniker,
litteraturinköp samt att utföra sökuppdrag. Några av informanterna har också till uppgift
att administrera databaser, e-tidskrifter och e-böcker.

5.2 Biblioteken
Ett av biblioteken har två huvudmän, både universitet och landsting. Detta bibliotek ger
service åt universitetet vad gäller forskning och utbildning men har också alltid haft ett
ansvar som medicinskt fackbibliotek för sjukhusets anställda. Forskare, lärare och
studenter inom framför allt klinisk medicin och folkhälso- och vårdvetenskap samt
anställda inom sjukhusets ansvarsområde utgör deras målgrupper.
Tre av biblioteken är kombinerade, det vill säga biblioteket består av både en medicinsk
del med facklitteratur och hälsoinformation och en allmän del med skönlitteratur,
ljudböcker och filmer. Vid två av biblioteken tillhör den allmänna delen
stadsbiblioteket. Medicinsk och övrig facklitteratur är avsedd för personal och studenter
som gör praktik på sjukhuset samt avtalskunder, det vill säga enheter som har avtal om
biblioteksservice. Patienter, anhöriga och personal får låna allmän litteratur.
Ett av biblioteken har egentligen ingen allmän del men har något som kallas bokcafé
som startades när den allmänna delen skulle läggas ner för några år sedan. På detta
bibliotek finns medicinsk information men också lite patientinformation och lite
skönlitteratur. Även detta bibliotek är öppet för hälso- och sjukvårdens personal,
studerande inom medicin och vårdområdet, patienter och deras närstående samt
avtalskunder inom ett visst landsting.
Flera av dessa bibliotek har genomgått olika organisatoriska förändringar i bemärkelse
av effektivisering eller rationalisering vid olika tidpunkter. Ett av biblioteken skulle
integreras med ett annat bibliotek under intervjutillfället.
Alla dessa fem bibliotek har, enligt informanterna, små arbetsstyrkor, varierande från en
och en halv tjänst till sju och en halv tjänst, men ändå förväntas dessa bibliotek att möta
många och olika användargruppers informationsbehov på olika nivåer. För att kunna
möta användarbehov på ett effektivt sätt samarbetar de bibliotek som tillhör samma
landsting med varandra, exempelvis har de gemensamma planeringsdagar, delar sina
resurser till exempel e-biblioteket och har ett gemensamt bokbestånd.
Biblioteken finns tillgängliga på sjukhusens webbsidor, men inte via direktlänkar på
startsidorna. På webbsidorna finns information bland annat om bibliotekets öppettider,
service, katalog och lån samt länkar till vissa databaser inom medicin och omvårdnad.
Bibliotekens öppettider varierar. Det bibliotek som är öppet längst har öppet mellan
klockan 08 och 20 på vardagar. Biblioteket med den minsta arbetsstyrkan har öppet
mellan klockan 10 och16. Bara ett av biblioteken har öppet på lördagar.
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5.3 Informationsbehov och biblioteksanvändning
Här ämnar vi besvara studiens första frågeställning; vilka uppfattningar förekommer
bland våra informanter beträffande sjuksköterskors informationsbehov och
biblioteksanvändning. Vi har kunnat identifiera åtta beskrivningskategorier av
uppfattningar i informanternas uttalanden. De uppfattningar som beskrivs är både
positiva och negativa och flera uppfattningar står i motsatsförhållande till varandra.
Dessa beskrivningskategorier är; ökat informationsbehov, sjuksköterskor ej medvetna
om sina informationsbehov, sjuksköterskors informationsbehov är svåra att tillmötesgå,
sjuksköterskors informationsbehov skiljer sig inte från andra användargrupper,
skillnader mellan sjuksköterskor och läkare som användare, sjuksköterskor är den
största användargruppen, många sjuksköterskor använder inte biblioteket samt tacksam
och duktig användargrupp att arbeta med.
5.3.1 Ökat informationsbehov
Den uppfattning som kommer till uttryck här är att det finns ett ökat informationsbehov
hos sjuksköterskorna, ett behov som har ökat mycket de senaste åren. Det
evidensbaserade perspektivet på jobbet, ajourhållning och behoven vid olika
vidareutbildningar leder till att sjuksköterskor måste söka information och då vänder de
sig till biblioteket och ”då behöver de mycket stöd och hjälp”, som en bibliotekarie
uttrycker det.
Informanterna uttrycker att sjuksköterskor har behov av att uppdatera sig.
Sjuksköterskorna kommer bland annat nära i kontakt med olika behandlingsformer och
behandlingar av patienter och det sker en ständig utveckling inom omvårdnad, medicin
och deras specialområden. En bibliotekarie uttrycker det så här:
… det kommer ju nytt hela tiden. Så egentligen så att de behöver ju uppdatera sig
i och på sina ämnesområden … (Annika)
Informanterna berättar att de märker att på de olika klinikerna på sjukhusen har arbetet
att införa evidensbaserad medicin och omvårdnad börjat. Sjuksköterskorna har fått ett
ökat krav på att deras arbete ska ske på ett evidensbaserat sätt. En informant berättar:
… men det är någonting som kommer mer och mer det här med ett evidensbaserat
perspektiv på jobbet vilket då medför att de måste söka information och vända sig
naturligtvis då åt biblioteket, så att det här kommit mycket, mycket, mycket mer
de senaste åren. (Ylva)
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Enligt några av informanterna måste sjuksköterskorna också ha kontroll på olika
vårdprogram9 och riktlinjer. Det finns även sjuksköterskor som skriver egna lokala
vårdprogram. En annan informant beskriver:
De tror jag också har behov av att uppdatera sig. Framför allt är det vårdprogram,
riktlinjer. De måste känna till det som gäller för deras yrkesinriktning. Finns de
som skriver, kliniker, egna vårdprogram, så de behöver söka mer information eller
fördjupad. (Barbara)
Informanternas uttalanden visar att de ofta möter sjuksköterskorna när sjuksköterskorna
går en utbildning eller kurs. En bibliotekarie kommenterar:
Det är så många som går vidareutbildningar och så att då märker man då använder
de oss väldigt mycket. (Annika)
En bibliotekarie berättar att när sjuksköterskor går en vidareutbildning eller kurs och ska
skriva exempelvis en uppsats så handlar det ofta om sådant som de hanterar i sitt arbete.
Det gör att det växer ett intresse, anser bibliotekarien, de vill veta mer och utveckla sig
vidare.
Det är roligt att se, även om de tycker att det är ganska jobbigt med utbildning och
arbete samtidigt … Men det blir ändå att de får en ny syn på sitt arbete, att man
kan göra på ett annat sätt, att man kan ändra på något. Jag tror man sedan blir mer
motiverad, även om man inte går till biblioteket, men man vet var allt finns och
det blir lättare att hitta det man är intresserad av. (Barbara)

5.3.2 Sjuksköterskor ej medvetna om sina informationsbehov
Informanterna har vetskap om att det har hänt mycket inom kunskapsområdet
omvårdnad, bland annat en ökning av forskning inom området. En bibliotekarie
uppfattar att sjuksköterskorna inte riktigt följer med i den utvecklingen och uttrycker att
sjuksköterskor kanske inte alltid är medvetna om sina informationsbehov:
Jag vet inte om de är väl medvetna om alla sina behov, det är en annan fråga, så
alla kanske behöver uppdatera sig lite mer än vad man gör idag, det är lite svårt att
säga. Så behovet är säkert större än vad man är medveten om, för att utvecklingen
har gått så snabbt. (Barbara)

9

Vårdprogram innebär att riktlinjer för hälso- sjukvård för en viss grupp patienter fastställs, ex
diabetespatienter.
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5.3.3 Sjuksköterskors informationsbehov är svåra att tillmötesgå
Eftersom sjuksköterskor är en stor yrkesgrupp och har olika utbildningar i grunden
uppfattar några av informanterna att sjuksköterskornas informationsbehov är svåra att
tillmötesgå. Omvårdnad som kunskapsområde upplevs också lite ”diffust” i jämförelse
med medicinen av en informant och informanten tycker inte att det är lätt att hjälpa
sjuksköterskor vid informationssökningar. En informant beskriver det så här:
Det är jättesvårt, för sjuksköterskor, de är ju så himla stor grupp och de är ju så
olika, sedan är de så många. (Annika)
En annan informant berättar:
… det är mycket mjuka frågor, så ibland är det ganska svårt, tycker jag att söka
tillsammans med syrrorna för att det är diffust på något sätt så här liksom
patientens uppfattning av och sådant där. Det är inte helt lätt. (Anita)

5.3.4 Sjuksköterskors informationsbehov skiljer sig inte från andra
användargrupper
Uppfattningen att sjuksköterskors informationsbehov inte skiljer sig från andra
användargrupper på sjukhuset framkommer i några av informanternas uttalanden. En
bibliotekarie kommenterar:
De har ju samma, all personal inom sjukvården har ju stora behov av att
vidareutveckla sin kompetens. (Stina)
En annan bibliotekarie kommenterar:
Det är ju säkert att de behöver minst lika mycket som läkare att uppdatera sig på
nya metoder och vårdformer och förbättra sin vård med hjälp av olika litteratur.
(Barbara)

5.3.5 Skillnader mellan sjuksköterskor och läkare som användare
Informanterna betraktar sjuksköterskorna som mer aktiva informationssökare och
användare men samtidigt så jämförs de gärna med läkarna. Generellt anser
informanterna att läkarna har lättare att söka information och att de klarar sig själva i
större utsträckning. En informant uttrycker det så här:
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… men som sagt läkare är kanske mer motiverade som grupp, men sjuksköterskor
är det, tror jag, större skillnader mellan de och deras intressen och motivation.
(Barbara)
En annan informant säger:
När det gäller läkarna ... Man har ju känslan av att det är mera, vad ska jag säga,
institutionaliserat det här med att träffa så och lära sig nya saker och så i alla fall
den uppfattning vi har … (Ylva)

5.3.6 Sjuksköterskor är den största användargruppen
Medicinska fackbibliotek har traditionellt betraktats som läkarnas bibliotek men numera
betraktas sjuksköterskorna som mer aktiva informationssökare och biblioteksanvändare
än tidigare. Sjuksköterskor som vidareutbildar sig lånar böcker, söker och beställer
artiklar. Sjuksköterskor deltar i användarundervisning i informationssökning i olika
databaser, i grupp eller individuellt och de lär sig att värdera vetenskapliga artiklar.
Några av bibliotekarierna kommenterar sjuksköterskornas biblioteksanvändning så här:
… skulle jag väl säga att de är vår största grupp, sjuksköterskorna. Det känns att
de är på gång verkligen, så det är spännande. (Anita)
Jag har ingen statistik men min upplevelse är att sjuksköterskor är vår största
användargrupp, i varje fall om man jämför med andra yrkesgrupper. Om man
lägger samman alla andra så blir de lika många. (Barbara)

5.3.7 Många sjuksköterskor använder inte biblioteket
Även om informanterna beskriver sjuksköterskorna som deras största användargrupp
menar de att sjuksköterskorna är många och att många av dem inte använder biblioteket.
Informanterna uppfattar också att den största delen av sjuksköterskorna som använder
biblioteket är de som går någon slags utbildning eller kurs. En informant anger att det
fortfarande finns sjuksköterskor som inte vet var biblioteket ligger. En annan informant
säger att många av de yrkesverksamma sjuksköterskorna aldrig besöker biblioteket.
Det är säkert över 1 000 som jobbar här [på sjukhuset; vår anm.] och så många av
dem är ju inte här [på biblioteket; vår anm.] … Det är ju några som är här väldigt
mycket och sedan så är det säkert många som aldrig är här. (Annika)
En bibliotekarie beskriver det så här:
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Det kanske bara är 5 % av alla sjuksköterskor som kommer hit, så på det sättet
kan man inte vara allt för optimistisk … (Barbara)

5.3.8 Tacksam och duktig användargrupp att arbeta med
Sjuksköterskorna är enligt denna uppfattning en rolig och tacksam användargrupp att
arbeta med. Några av informanterna är imponerade av sjuksköterskornas ambitionsnivå,
de har sin sjuksköterskeexamen men de vill gärna förkovra sig och fortbilda sig. En
informant berättar:
Sjuksköterskor är en väldigt roligt grupp att jobba med, väldigt tacksam … (Stina)
En annan informant berättar:
Här använder sjuksköterskor biblioteket … De fortbildar sig … De forskar … De
är otroligt duktiga, tycker jag. … Jag tycker att de är helt suveräna med tanke på
deras arbetsbörda. (Christine)

5.3.9 Sammanfattning
Bibliotekarierna ger uttryck för olika uppfattningar om sjuksköterskor som
användargrupp. Några uppfattningar är positiva, andra negativa och några står i
motsatsförhållande till varandra. Informanterna uppfattar att sjuksköterskornas
informationsbehov samt biblioteksanvändning har ökat. Behovet av att uppdatera sig
och införandet av evidensbaserad omvårdnad gör att sjuksköterskor söker information.
Ofta möter informanterna sjuksköterskorna när de går en utbildning. En uppfattning är
att sjuksköterskors informationsbehov inte skiljer sig från de andra användargrupperna
på sjukhuset. Däremot anser några av bibliotekarierna att sjuksköterskornas
informationsbehov kan vara svåra att tillmötesgå då sjuksköterskegruppen är stor och
sjuksköterskorna inte har en enhetlig utbildning.
De medicinska fackbiblioteken betraktas inte längre som läkarnas bibliotek. De flesta av
informanterna delar uppfattningen att sjuksköterskorna utgör bibliotekens största
användargrupp men menar samtidigt att många av de yrkesverksamma sjuksköterskorna
aldrig besöker biblioteket. Sjuksköterskorna jämförs gärna med läkarna och omvårdnad
med medicin som kunskapsområde, omvårdnad ses fortfarande som lite ”diffust” och
läkarna anses som mer strukturerade, intresserade och motiverade.
Några av informanterna har positiva uppfattningar av sjuksköterskor som användare och
upplever dem som en duktig, rolig och tacksam användargrupp.
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Nedan har vi sammanställt en tabell över bibliotekariers uppfattningar av
sjuksköterskors informationsbehov och biblioteksanvändning.

Beskrivningskategori

Förklaring

Ökat informationsbehov

Ajourhållning
Evidensbaserat perspektiv på arbetet
Behov vid vidareutbildningar

Sjuksköterskor ej medvetna om sina
informationsbehov

Behovet är större än vad man är medveten om

Sjuksköterskors informationsbehov är svåra
att tillmötesgå

Sjuksköterskor är en stor yrkesgrupp
De är olika & har olika utbildningar i grunden
Omvårdnad är ett diffust ämnesområde

Sjuksköterskor skiljer sig inte från andra
användargrupper

All personal inom sjukvården har stora behov

Skillnader mellan sjuksköterskor och
läkare som användare

Läkare har lättare att söka information
Skillnader mellan deras intressen & motivation
Att lära sig är institutionaliserat hos läkare

Sjuksköterskor är den största
användargruppen

Lånar böcker, söker och beställer artiklar
Deltar i användarundervisning
Lär sig att värdera vetenskapliga texter

Många sjuksköterskor använder inte
biblioteket

Bara 5 % av dem kommer till biblioteket
Vet inte var biblioteket ligger

Tacksam och duktig användargrupp att
arbeta med

Är suveräna med tanke på deras arbetsbörda

Figur 1. Olika uppfattningar av sjuksköterskor som användare

5.4 Villkor för sjuksköterskornas informationspraktik
Här ämnar vi besvara studiens andra frågeställning; uppfattar bibliotekarierna att det
finns hinder, individuella och/eller organisatoriska, för sjuksköterskors
informationssökning och informationsanvändning. När vi läste igenom intervjuerna
kunde vi från informanternas uttalanden inte enbart urskilja uppfattningar som
uppfattades
som
hinder
för
sjuksköterskors
informationssökning
och
informationsanvändning. Vi fann även faktorer som uppfattades av informanterna som
möjligheter för sjuksköterskornas informationspraktik och biblioteksanvändning. Vi
tycker att det är viktigt att även redovisa för dessa. Vi kommer därför i detta avsnitt
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även att redovisa uppfattningar om möjligheter. De hinder som informanterna nämner är
bland annat tidsbrist, bristande kunskap, bristande intresse och motivation samt
tradition. Exempel på uppfattningar om möjligheter är utbildning och ökad tillgång till
information samt en förändrad inställning och öppenhet från omgivningen.
5.4.1 Tidsbrist som barriär
Samtliga informanter delar uppfattningen att det största organisatoriska hindret för
sjuksköterskors informationssökning och informationsanvändning är tidsbrist.
Informanterna nämner att de flesta sjuksköterskor inte har avsatt tid för
kompetensutveckling och om de har det så tror bibliotekarierna att den tiden inte räcker
till. En informant kommenterar:
De har tidsbrist. Det bara är så. … Det är tid. Det är det stora hindret för de flesta.
(Christine)
Bibliotekarierna uppfattar att sjuksköterskor inte kan lämna sin avdelning om de inte
har patientfri tid eller rast. En bibliotekarie tror att det är svårt för sjuksköterskor att
lämna sin vårdavdelning för att uppsöka fackbiblioteket, om de inte har någon specifik
uppgift som gör att de måste söka information. En annan bibliotekarie berättar att hon
bokat tid för undervisning med några sjuksköterskor på deras arbetsplats, men även det
var svårt att genomföra på grund av sjuksköterskornas arbetsbelastning:
Jag satt och skulle visa några sjuksköterskor i höstas några databaser för att de
skulle, de behövde göra det på jobbet liksom och då var, då gick jag ut och satt jag
i deras rum. Det var liksom de sprang ut, helt plötsligt man satt där jäkla ensam då
[skrattar; vår anm.]. Det var väl synd om dem för de kunde inte rå för. Du vet, de
sprang liksom hela tiden, telefonen ringde. (Annika)

5.4.2 Brist på intresse och motivation som barriär
Ett annat hinder för sjuksköterskors informationspraktik är brist på intresse och
motivation, uttrycker några av informanterna. En informant tror att många
sjuksköterskor inte ser sin egen kompetensutveckling som något som måste göras nu, är
de också datorovana så skjuter de gärna upp det. Informanten menar också att de
sjuksköterskor de mest möter är de som är medvetna om sin utveckling och det är de
sjuksköterskorna som kommer till biblioteket och går på kurser i informationssökning.
En annan informant anser också att hon möter de som är intresserade och motiverade:
Men sjuksköterskor är en väldigt stor grupp och vi träffar de som är intresserade
…, som söker, därför träffar vi de som redan är inne i det här och är motiverade.
(Barbara)
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5.4.3 Brist på krav och stöd från organisationen som barriär
Det framkommer i våra informanters uttalanden att sjuksköterskor förväntas utveckla
kunskap för god vård men att det ibland saknas stöd från organisationen.
Bibliotekarierna uppfattar att det hänger mycket på avdelnings- eller klinikchefer och
vilka uppfattningar de har om sjuksköterskors professionella utveckling.
Att det kan skilja sig mycket från klinik till klinik, uttrycker också informanterna, vissa
kliniker är mycket aktiva och använder bibliotekets tjänster mer än vad andra gör. Finns
det en engagerad chefssjuksköterska eller annan chef uppfattar informanterna har
betydelse. En informant uttrycker det så här:
… och särskilt om man inte har någon engagerad chef. Nu vet jag inte hur
engagerade alla är här, men jag tror att det hänger mycket på chefen framför allt.
Är den intresserad av att man utvecklar sig, gör något nytt eller, så händer säkert
mycket mer. (Barbara)
En bibliotekarie säger att hon önskar att sjuksköterskorna hade mera tid själva för att
kunna ta del av vad som händer inom deras yrkesområden och att det uppmuntras mer
från klinikernas sida, men att det är sådant som biblioteket inte kan påverka, menar hon.
5.4.4 Traditioner som barriär
Traditioner uppfattas också som en barriär av informanterna och här menar de inte bara
sjuksköterskornas personliga traditionella värderingar utan även hur andra ser på
sjuksköterskors informationspraktik. En informant uttrycker att sjuksköterskor inte har
tradition och vana att bevaka sitt ämnesområde. En annan informant anser att
sjuksköterskor inte är traditionellt vana att söka information och att använda bibliotek.
Hon säger också att alla kanske inte tror att sjuksköterskor behöver uppdatera sig lika
snabbt som till exempel läkarna.
Det kanske alltid har varit mera naturligt att läkarna behövde söka information,
funnits den traditionen länge. … Kanske inte alla tror att sjuksköterskor behöver
uppdatera sig lika snabbt. (Barbara)
En annan informant kommenterar:
De är ju inte vana liksom att jobba på det här sättet att söka fram information.
(Anita)
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5.4.5 Bristande språk- och datorkunskaper som barriär
Att inte bemästra olika verktyg för informationssökning, som språk och datorer,
uppfattas också som ett stort hinder av informanterna. En bibliotekarie anser att de äldre
sitter med en hel del ”barlast” när det gäller teknik och engelska. Bristande kunskaper i
engelska leder till att sjuksköterskorna inte läser eller söker internationell litteratur,
vilket begränsar utbudet av fackinformation. En bibliotekarie förklarar:
Vi har ju låntagare som inte har lätt för engelska och de vill ha litteratur på
svenska. De vill också ha artiklar på svenska, då finns det bara Swemed+, som är
den enda icke-engelska databasen som de kan söka material i. … För då har du
redan begränsat dig och den information du kan ta del av. Så då är du redan i ett
b-lag liksom, om du inte behärskar engelska. (Christine)
En annan informant säger så här:
Man kan ju se en viss skillnad på äldre som är sjuksköterskor. De kan inte
engelska på samma sätt. Det är liksom en riktig stötesten … (Anita)
Att inte vara van vid att hantera datorer och söka information i databaser uppfattas som
en barriär av informanterna. En informant menar att sjuksköterskor som är datorvana är
även vana att söka kunskap utifrån, de vill inte bli matade med information. Samma
informant anser också att åldern inte spelar roll för om du är datorvan eller inte:
Om jag bara tittar på, mina slutsatser och mina upplevelser och så av våra
användare … så har det inte med ålder att göra, det kan komma hit studenter som
är 20 år, och du tror åtminstone att de är datorvana och det är de inte. Sen har du
50-60 åringar som är otroligt duktiga och hänger med, de är datorvana och hänger
med inom sitt eget yrkesområde och specialistområde … (Christine)

5.4.6 Utbildning som möjlighet
De flesta av informanterna uppfattar att det skiljer sig mellan sjuksköterskor med äldre
utbildning och de med en nyare utbildning när det gäller kunskapen att söka
information. Akademiseringen av sjuksköterskeutbildningen kom på 1990-talet och
informanterna anser att de nya sjuksköterskorna är annorlunda i jämförelse med dem
som gick utbildningen på 1980-talet. Även om en äldre utbildning kan ses som ett
hinder för sjuksköterskors informationssökning och informationsanvändning så
uppfattar informanterna utbildning som en möjlighet. På den nya
sjuksköterskeutbildningen måste man bland annat skriva en uppsats och det påverkar
kunnandet i informationssökning, anser informanterna.
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Men, de påpekar också att många av dem som har den gamla utbildningen läser vidare
idag och då får de exempelvis lära sig att söka artiklar i databaser. En informant
beskriver det så här:
Man märker skillnad också på dem som är nyutexaminerade, de känner till Cinahl,
PubMed, de är liksom vet vad det är. Men många andra liksom har inte alls varit
med om. Man liksom blev sjuksköterska för tjugo år sedan. Vissa är ju jätte
uppdaterade, har stenkoll på alla tidskrifter och liksom går in på vår tidskriftlista
och letar upp och söker i databaser och så där medan andra liksom inte har en
aning så där. (Annika)
En av informanterna anser att det har hänt mycket inom omvårdnadsforskningen och
hon tror att sjuksköterskor med den nya utbildningen lättare anammar sådan forskning
vilket gör att de har lättare att uppdatera sig.
Flera av informanterna delar uppfattningen att de nyutbildade sjuksköterskorna är
mycket medvetna om sina informationsbehov och att de måste hålla sig à jour. En
informant berättar:
Och den sjuksköterska som går ut nu eller under de senaste åren är ju verkligen
kompetent och medveten om det här behovet som hon eller han har och ska ha,
det här att hålla sig ajour … sjuksköterskorna, alltså de nyutbildade, är mycket
mer kompetenta att söka än vad de nybakade läkarna… (Ylva)

5.4.7 En förändrad inställning och öppenhet som möjlighet
En uppfattning som förekommer i några av informanternas uttalanden är att tidigare
fanns det en annan inställning till sjuksköterskors informationspraktik.
Informationssökning och informationsanvändning har inte setts som en del av
sjuksköterskors yrkesidentitet och yrkesutövande. Men den inställningen håller på att
förändras, berättar en av informanterna:
… man kan väl tänka sig att förr så kanske det fanns en någon slags syn på, på
informationskompetensutveckling och informationsinhämtning så som det är, jaa
men det behöver inte sjuksköterskor hålla på med i så stor utsträckning, jag har en
känsla av att det fanns tidigare ifrån andra grupper [ler; vår anm.] en sådan
inställning men den är ju på väg bort verkligen. (Ylva)
Några av informanterna säger också att det har ändrats väldigt mycket de sista 5-10
åren. Informanterna upplever att idag finns en öppenhet från omgivningen för att
sjuksköterskor måste utveckla sin kompetens. En bibliotekarie säger:
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Det finns öppenhet för att sjuksköterskor måste vidareutbilda sig, få tillgång till
databaser och tidskrifter och så. (Stina)

5.4.8 Osäkerhet och okunnighet som möjlighet
Det framkommer i några av informanternas uttalanden att sjuksköterskors osäkerhet och
okunnighet uppfattas som möjlighet. Sjuksköterskor vågar visa sin osäkerhet och
okunnighet, de har inga inre hinder, uttrycker en bibliotekarie, därför kommer de gärna
till biblioteket.
Varför kommer sjuksköterskor? För att de känner sig mera osäkra, i alla fall, de
vågar visa sin okunnighet eller att de inte känner till ... De vet att ’ jag inte vet allt
det här och då går jag och frågar’. (Barbara)

5.4.9 Ökad tillgång till information som möjlighet
Enligt denna uppfattning utgör ökad tillgång till omvårdnadslitteratur en möjlighet och
bidrar till ökad biblioteksanvändning. En informant berättar att förut var fackbiblioteket
mest för läkare, man köpte i princip bara in medicinsk litteratur i form av stora
textböcker. Omvårdnadslitteratur fanns överhuvudtaget inte på biblioteket. Den fysiska
tillgången till information saknades alltså tidigare. En informant förklarar:
När jag började 2000 fanns det inte någon sådan omvårdnadslitteratur. Det var så
läkarbibliotek så att det är en stor förändring som har skett … Vi försöker satsa på
så mycket som möjligt på omvårdnadslitteratur att köpa in … Så det försöker vi
satsa på sjuksköterskorna. (Anita)

5.4.10 Sammanfattning
Informanterna uppfattar att det finns olika hinder för sjuksköterskors
informationssökning och informationsanvändning och det största hindret är tidsbristen.
Informanterna upplever att sjuksköterskorna har svårt att lämna sin avdelning om de inte
har patientfri tid eller rast. Ett annat hinder som uttrycks är brist på krav och stöd från
organisationen. Vilka uppfattningar chefssjuksköterskor och klinikchefer har om
sjuksköterskors professionella utveckling har stor betydelse för sjuksköterskors
informationssökning och informationsanvändning, anser några av informanterna.
Även tradition som barriär nämns av informanterna. Sjuksköterskorna har inte tradition och
vana att bevaka sitt ämnesområde samt att söka information och använda biblioteket. Några
av informanterna anser att det inte har funnits så stora förväntningar på sjuksköterskor och
deras behov av att söka fackinformation, såsom det förväntas av läkare, men att det håller
på att förändras. Bristande språkkunskaper, ej datorvana samt brist på intresse och
motivation är andra barriärer hos sjuksköterskorna som informanterna uttrycker.
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Bibliotekarierna uppfattar att det även finns möjligheter för sjuksköterskors
informationsökning och biblioteksanvändning. Till exempel att den traditionella
inställningen till sjuksköterskors informationssökning och informationsanvändning håller på
att förändras. De intervjuade bibliotekarierna anser också att akademiseringen av
sjuksköterskeutbildningen har påverkat kunnandet. Sjuksköterskor har inga inre hinder, de
vågar visa sin osäkerhet och okunnighet och därför kommer de till biblioteket, nämns av en
bibliotekarie. Biblioteken arbetar också på att förbättra sjuksköterskors tillgång till
information.
Nedan finns en sammanfattande tabell över bibliotekariernas uppfattningar av eventuella
barriärer och möjligheter.

Beskrivningskategori

Förklaring

Tidsbrist som barriär

Har inte avsatt tid för kompetensutveckling
Kan inte lämna sin avdelning
Hög arbetsbelastning

Brist på intresse och motivation som barriär

Kompetensutveckling är inte något som
måste göras nu

Brist på krav och stöd från organisationen
som barriär

Det saknas krav och uppmuntran
Skiftande engagemang från kliniker & chefer

Traditioner som barriär

Ovana att bevaka sitt ämnesområde, söka
information och använda biblioteket

Bristande språk- och datorkunskaper som
barriär

Teknik och engelska är stötesten för äldre

Utbildning som möjlighet

Uppsatsskrivande
Anammar forskning
Hög medvetenhet om ajourhållning

En förändrad inställning och öppenhet som
möjlighet

Kompetensutveckling ses som en del av
sjuksköterskors yrkesidentitet och -utövning

Osäkerhet och okunnighet som möjlighet

Vågar visa sin osäkerhet och okunnighet,
därför kommer de till biblioteket

Ökad tillgång till information som möjlighet

Omvårdnadslitteratur saknades tidigare på
biblioteken

Figur 2. Bibliotekariernas uppfattningar av sjuksköterskornas förutsättningar
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5. 5 Bibliotekens möjligheter att överbrygga barriärer
Här besvarar vi frågeställningen hur bibliotekarierna ser på bibliotekens möjlighet att
stödja
sjuksköterskors
informationssökning
och
informationsanvändning.
Bibliotekarierna beskriver olika sätt för hur de arbetar med att stödja sjuksköterskors
informationspraktik samt vilka möjligheter och strategier de har för att nå ut till fler
sjuksköterskor. I detta avsnitt har vi kunnat identifiera sju beskrivningskategorier. Dessa
är undervisning i informationssökning, ökad tillgång till och förvärv av
omvårdnadslitteratur, målgruppsfokuserad informationsförmedling via webben, bra
bemötande, kommunikation, uppsökande verksamhet, utveckling av relationer och
samarbete.
5.5.1 Undervisning i informationssökning
Samtliga informanter delar uppfattningen att genom undervisning i informationssökning
kan sjuksköterskors informationssökning och informationsanvändning utvecklas och
förbättras. Alla bibliotek utom ett har ett utbud av kurser i informationssökning.
Undervisande bibliotekarier visar hur man hittar sökord, hur man söker och visar, enligt
informanterna, olika finesser i olika databaser. Biblioteken erbjuder även kurser i ”håll
dig uppdaterad”, där visas hur man bevakar sitt ämnesområde och lägger upp stående
sökningar. Det finns också kurser i
evidensbaserad vård och i
referenshanteringsprogram. Biblioteken erbjuder anpassade kurser till speciella grupper,
exempelvis sjuksköterskor. Deltagandet i kurser skiftar. En bibliotekarie säger:
… försöker jag ge kurser som är lite mer för sjuksköterskor. (Annika)
En annan informant berättar:
Vi hade till exempel med infektionskliniken, de var väldigt intresserade av att lära
sig mer. Vid minst två omgångar träffade vi sjuksköterskor. Så visade man vad
som finns. De kan ställa frågor och man kan anpassa efter deras behov. (Barbara)
En bibliotekarie beskriver det så här:
… nu ska vi försöka göra de här paketen, det är vår strategi till hösten då. Där
också sjuksköterskor ska få sina paket. … vi försöker hela tiden ha det här
målgrupps- och yrkesgruppstänkandet. (Christine)
Christine menar att de ska börja med olika paket i användarundervisning med avseende
på den nya strategin målgruppstänkandet. Hon syftar till skräddarsydd undervisning
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som är tänkt för och anpassad efter sjuksköterskor som målgrupp samt är avsedd för att
tillgodose sjuksköterskors behov. Hon nämner också behovet av uppdateringskurser.
För om du har gått en kurs och du inte använder den kunskapen på ett par år, du
glömmer bort. … Är det så att man inte sysslar med det glöms det lätt bort. Och
det händer mycket, olika versioner, nya finesser i alla de här databaserna. Man
kan behöva uppdatera sig. (Christine)
Som vi tidigare skrivit uppfattar våra informanter att den största barriären för
sjuksköterskors informationssökning och informationsanvändning är tidsbristen. Att
anpassa kurser i informationssökning efter sjuksköterskors tider är ett sätt som flera av
informanterna nämner. Det kan vara lunchföreläsningar, miniföreläsningar på en
halvtimme och kurser på eftermiddagstider då sjuksköterskor har lättare att lämna
vårdavdelningarna. En av informanterna berättar:
Vi har gjort så här att vi har lagt många av våra kurser under lunchtiden, så vi
bjuder på en lunchmacka bara för att det är liksom att man [sjuksköterskor; vår
anm.] ska ha en chans … (Anita)
En bibliotekarie berättar att de kan ha långa väntelistor på kurserna på grund av
platsbrist i datorsalar. Därför får de ofta lägga till extra kurser.
Informanterna tycker att det är viktigt att lägga undervisningen på rätt nivå och de anser
också att kurserna ska vara praktiska. En informant berättar om sina upplevelser och
erfarenheter av användarundervisning i informationssökning så här:
Men alltså, vår undervisning tycker jag, den är så, det är en grundutbildning, där
man börjar från början, där man får lära sig en enkel metod att söka information
och har de gjort det här några gånger och övat några gånger så kommer de över de
här barriärerna, de här trösklarna och tycker till och med att det är roligt.
Fantastiskt, tänk att man får så mycket kunskap och information då. Att ta sig över
den här rädslan att vara datorovan eller att vara ovan att ta till sig, gå ut och hämta
själv information och också värdera … Bit för bit så tar de till sig det här och.
(Christine)
Några av informanterna ger uttryck för uppfattningen att bibliotekariers yrkesroll har
förändrats mycket. Förutom de sedvanliga bibliotekarieuppgifterna är det väldigt
mycket pedagogiska uppgifter. Undervisning är idag en viktig del av arbetsuppgifterna.
En informant understryker att det har gått över till undervisning i större utsträckning och
det upplevs positivt. Hon beskriver:
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Så det är en väldigt stor del av och tycker jag en av de viktigaste delarna i
bibliotekariens roll på ett sjukhusbibliotek idag. Det är inte att låna ut böcker, det
kan de göra själva, utan det är verkligen visa den information och allt som finns
tillgängligt och som de behöver för att kunna utföra sitt jobb helt enkelt.
(Christine)
Christine anser att det här är ett kvalificerat informationsarbete som tar mer och mer
deras tid och att man måste vara en tekniker för att kunna vara bibliotekarie idag.
5.5.2 Ökad tillgång till och förvärv av omvårdnadslitteratur
För att tillmötesgå sjuksköterskors ökade informationsbehov förvärvas idag mycket
böcker med tanke på sjuksköterskorna, enligt informanterna. All omvårdnadslitteratur
som ges ut på svenska samt all kurslitteratur för sjuksköterskestuderande köps in.
Flera informanter säger att de köper in vad sjuksköterskor efterfrågar. En informant
markerar att den största mängden omvårdnadslitteratur kommer ut på engelska, men
sjuksköterskorna vill helst ha litteratur på svenska.
Tidigare var fackbiblioteken ”läkarnas bibliotek” men det har skett en förändring
gällande inköp av litteratur, uttrycker en intervjuad bibliotekarie:
När jag började 2000 fanns det inte någon sådan omvårdnadslitteratur. Det var då
läkarbibliotek så att det är en stor förändring som har skett så, så är det säkert för
alla sjukhus. (Anita)
En annan informant berättar att hon anser att de bevakar ämnet omvårdnad väl:
Jaa, alltså, det kan alltid bli bättre. Men det, det är absolut, det [omvårdnad; vår
anm.] är ett av de ämnesområden som vi bevakar särskilt bra, eftersom vi ser att
det används så mycket. För det gör det verkligen. (Stina)
Biblioteken ger tillgång till många tidskrifter, bland dem finns en hel del
omvårdnadstidskrifter.
Biblioteken ger också tillgång till olika databaser, exempelvis CINAHL som är en
databas inom omvårdnad. Biblioteken prenumererar på flera EBM-databaser till stöd till
för sjukhusets arbete med evidensbaserad medicin och vård. Två av biblioteken ger
tillgång till databasen ViS-Vårdprogram i Sverige. Även nationella riktlinjer är sökbara
i ViS.
På fyra av biblioteken som ingår inom samma landsting erbjuds en tjänst som heter ebiblioteket. Där finns många e-tidskrifter, databaser och ett antal e-böcker i medicin och
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omvårdnad tillgängliga. Sjuksköterskor som är registrerade som användare på ebiblioteket kan logga in hemifrån och söka i alla databaser. En informant berättar:
Vi har ju det här e-biblioteket … där kommer de ju åt databaser och alla andra
tidskrifter och kan de inloggningsuppgifter så att … det kan de komma åt på även
i sitt rum. Här jobbar de natt ibland får man ju artikelbeställningar liksom som är
gjorda på nätterna. De sitter kanske, fått lite tid över … då kommer de ju åt det.
(Annika)

5.5.3 Målgruppsfokuserad informationsförmedling via webben
För att komma över tidsbristen men också öka tillgängligheten arbetar biblioteken på att
anpassa sin webb efter sina användare. På två av biblioteken har de börjat arbeta
målgruppsinriktat på bibliotekens webbsida på intranätet. Det innebär att de har samlat
olika informationsresurser under en ”knapp” som de kallar för yrkesknapp. Det finns
exempelvis en knapp för läkare, en för sjukgymnaster och arbetsterapeuter och en knapp
för sjuksköterskor. Detta har gjorts för att personalen snabbare och enklare ska hitta
information som passar just sin yrkeskategori. Under yrkesknappen sjuksköterskor har
biblioteken utgått ifrån hur de upplever hur sjuksköterskorna använder biblioteket och
därför börjar det med en länk, som heter ”Låna böcker”, till katalogen. På sidan finns
också direktlänkar till databaserna PubMed, CINAHL och SweMed+. Söker man efter
riktlinjer och vårdprogram och om evidensbaserad vård finns det länkar för det. Det
finns också svar på frågorna ”hur jag får artikeln” och ”vad en vetenskaplig artikel är”.
Informanterna upplever att de fått bra respons på yrkesknapparna. De är öppna för olika
förslag och fyller på med nytt innehåll efter hand. En informant berättar:
Där tror jag vi är lite speciella om du jämför med andra sjukhusbibliotek, för vi
har blivit målgruppsfokuserade. Det är det här vad det går ut på. Eftersom vi har
flera yrkeskategorier, så det är ett försök att vända sig till varje målgrupp, för de
behöver olika saker. (Christine)
Att fokusera på målgrupper på webben är ett sätt att öka tillgängligheten men också att
komma över tidsbristen för sjuksköterskorna. Informanten förklarar:
De har tidsbrist, det bara är så … Det är tid. Det är det stora hindret för de flesta.
Och det är därför vi har fokuserat här på de här målgrupperna, yrkesgrupperna och
göra det så användarvänligt som möjligt, så att de snabbt och enkelt som möjligt
kommer till den information de behöver. (Christine)
En annan informant kommenterar:
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Det är den målgruppsanpassningen, tror jag, eller den är bra för alla yrken …
(Annika)
Att målgruppsanpassa på webben är något som de andra biblioteken också diskuterar
och på ett bibliotek kommer det snart att införas.
5.5.4 Bra bemötande
Informanterna delar uppfattningen att god service ger gott rykte vilket gör att användare
återkommer till biblioteket. En informant uttrycker det så här:
Det här goda ryktet eller vad ska jag säga och liksom det här goda jobbet som görs
[det som bibliotekarier gör; vår anm.] då att det är på något sätt ska också ge
ringar på vattnet då. (Ylva)
Flera av informanterna tycker att de är viktigt att de är trevliga och hjälpsamma och att
de lägger sig på en adekvat nivå när de visar något. Detta kan innebära att bibliotekarier
inte bara utgår från sina egna tankar om vad sjuksköterskor behöver veta eller lära sig,
utan för en dialog med dem för att ta reda på vad sjuksköterskorna själva säger om vad
de behöver.
En av informanterna betonar vikten av vänlighet vid service och uttrycker det så här:
Och det tror jag viktigt för en som känner sig osäker, inte van, inte kan och så där,
så det är ju verkligen viktigt att ta hand om folk på ett bra sätt. (Anita)
En bibliotekarie berättar att hon inte har någon bra strategi för att nå sjuksköterskor men
hon tycker det är viktigt att sjuksköterskor känner sig respekterade, att de vågar visa sin
okunskap. Två andra informanter tycker att ”mun till mun” metoden fungerar bra och
anser att det är viktigt att skapa ett bra rykte.
5.5.5 Kommunikation
Informanterna uppfattar att Webben är den största resursen när det handlar om
kommunikation. Alla bibliotek använder Intranätet, där lägger de in nyheter och
aktuella kurser. Flera av informanterna uttrycker att nyheter på intranätet, på första
sidan är viktigt. Men att kommunicera via webben är inte helt problematiskt av olika
anledningar, till exempel har bibliotekarien inte behörighet. En informant förklarar:
Men det är ju också så där … eftersom vi inte tillhör landsting … kan jag inte
själv gå in och liksom ändra och puffa utan jag måste se till att någon gör det åt
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mig och det tar ju lite olika lång tid … Jag har inte tillgång till verktygen så att
säga för publicering … Man är noga med sekretess där också, kan jag tänka mig.
Det är jättesvårt. (Ylva)
Utskick utnyttjas av några bibliotek för att informera om nyheter. Flera av
informanterna uppfattar att det är svårt att nå sjuksköterskor genom att skicka e-post
eller skicka till alla postlådor. En bibliotekarie berättar:
Det här med att mejla ut saker är inte så där jättepopulärt inom, alltså man är rädd,
alla får så mycket mejl. Så det ska helst vara någonting frivilligt då som man
anmäler sig till. (Stina)
En informant berättar att inköpta nya titlar visas på anslagstavlan. Hon har funderat på
nyhetsbrevsprenumeration men hinner inte. Samma informant berättar att de skickar ut
e-post till många men ytterst få hör av sig. Några av bibliotekarierna beskriver
situationen så här:
Man tänker, man skickar utskick och man liksom skriver på webben. Det är
kanske i för sig alla tittar inte på liksom första … Ändå så når man inte alla.
(Annika)
… nu har man nästan börjat gå tillbaka till papper … nu har man liksom gått runt
ett varv för nu orkar ingen se på webben och ingen orkar läsa e-post eller
någonting, men kommer någonting i papper … (Ylva)
Riktad e-post, speciellt inriktad på ämnen kan fungera för att nå alla, anser en
informant. En annan informant berättar att de har funderat på att presentera ny litteratur
ämnesvis riktat till olika kliniker.
På ett av biblioteken arbetar de på en kommunikationsplan tillsammans med
informationsavdelningen för att kartlägga vilka kanaler som finns, vilka som är klokast
att vända sig till och vilka grupper de vill nå till och vad som ska förmedlas.
5.5.6 Uppsökande verksamhet
Flera av informanterna betonar vikten av att vara synlig och att man inte bara är på
biblioteket utan även går ut till klinikerna. En bibliotekarie berättar att de bjuder in sig
till olika grupper för att få komma till bland annat personalmöten för att informera om
bibliotekets verksamhet. Det kan exempelvis ske i samband med när det utarbetas ett
evidensbaserat vårdprogram på någon klinik. Då får bibliotekarierna möjlighet, dels att
berätta om nyheter, dels höra vårdpersonalens synpunkter. En av informanterna berättar;
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Jag tror att det är jätteviktigt att vi visar att vi finns och vad vi kan göra och det är
det som är jättesvårt för att jag tror inte att de vet att de får den hjälpen som de
kan få här … (Annika)
En annan informant nämner att de har funderat på kliniska bibliotekarier som går ut på
olika kliniker, ger stöd och hjälp på plats. Detta uttrycks så här:
… vi kan synas på introduktionsdagar, vi kan uppsöka arbetsplatserna naturligtvis
om vi känner att vi klarar av det så att säga. Det är ganska stort jobb förstås.
Sedan har vi ju funderat på det här lite grann med kliniska bibliotekarier. Det är
också någonting som man skulle. Man är lite sugen på att testa det alltså, man ja,
man … presenterar sig för, för de olika vad ska jag säga [tystnad; vår anm.]
divisionerna, kallar vi dem för här men alltså de olika klinikerna ja och att man då
finns ett förfogande att man kan vara med i jobbet så att säga när det kommer
sådana här att det uppkommer frågor i patientmöten och man att jaa man har
sådana sittande jourer tror jag det kallas … man då finns med i det här arbetslaget
som en resurs … (Ylva)
Att kunna delta på introduktionsmöten för nyanställda sjuksköterskor uppfattar alla
informanter kan vara en viktig möjlighet för att nå sjuksköterskor, men detta är inget
alla bibliotek gör idag. Att vara med vid introduktioner till studenter och nyanställda
tycker informanterna också är angeläget ur marknadsföringssynpunkt.
En informant berättar att de har diskuterat om att delta i introduktionsmöten för
nyanställda sjuksköterskor, men de har aldrig frågat personalavdelningen om det är
möjligt. Informanten tycker att de borde göra någonting för att nå gruppen
sjuksköterskor men berättar att i praktiken så är det oftast läkargruppen som de vänder
sig till. Informanten förklarar detta så här:
… men det är väl, det är naturligtvis lite typiskt att man tänker ofta på läkare och
så där. Att det är, jaa läkare anställs … (Ylva)
Alla bibliotek får inte delta i introduktion av nyanställda utan bara till studenter. En
informant svarar så här på frågan om de är med vid introduktion av nyanställda:
Neej, vi får ju inte det [skratt; vår anm.]. Vi har försökt men det får vi inte.
Däremot så får vi lägga ihop information, de får en sådan där liten mapp med all
information och där får vi lägga in information om biblioteket. Så det har vi gjort.
(Annika)
Som en lösning funderar en informant på att formulera ett inbjudningsbrev till de
nyanställda, i brevet tänker informanten presentera biblioteket och dess service.
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Bibliotekarierna har olika idéer och uppfattningar kring vad som kan göras utöver det
som redan görs, men enligt informanterna har biblioteken små personalstyrkor och det
löpande arbetet ska också skötas.
5.5.7 Utveckling av relationer och samarbete
Att ta kontakt med rätt personer utanför biblioteket och skapa samarbete uppfattas av
flera av informanterna som viktigt. Svårigheten är att veta vem de ska vända sig till.
Oftast så kontaktar bibliotekarierna klinikcheferna (som är läkare) och de hänvisar i sin
tur till läkargruppen. En informant berättar:
De här vårdavdelningarna är mycket svårare att identifiera och hitta dem. När jag
började vända mig till klinikchefer, så fick jag ett antal erbjudande att komma på
läkarmöten. Så det handlar inte om sjuksköterskor. Klinikcheferna hänvisade
direkt till läkarmöten. (Barbara)
En annan informant beskriver det så här:
Den [sjuksköterskegruppen; vår anm.] är ganska svår att, vad jag ska säga, att
närma sig. När det gäller läkarna så, då det finns läkarmötena. (Ylva)
Bibliotekarierna är medvetna om att det finns behov av andra kanaler än klinikcheferna
för att utveckla samarbete. En bibliotekarie kommenterar det så här:
Om man vänder sig till klinikcheferna så hamnar man hos läkarna, vi har förstått
att det måste vara andra kanaler som vi ska använda. Sen behöver vi kanske jobba
med omvårdnadsenheten och utveckla, samarbeta på andra plan. Delta mera i
deras, de skriver på olika avdelningar olika vårdprogram. Så vi skulle gärna vilja
vara mer med där. Så att de använder vår kompetens i större utsträckning.
(Barbara)
Flera av informanterna berättar vidare att de inte känner till om det finns
utbildningsansvariga som de kan vända sig till.
Att arbeta mer målinriktat mot chefer och speciellt chefssjuksköterskorna på
avdelningarna menar flera av informanterna är en möjlighet. En bibliotekarie anser att
mer kontakt med vårdutvecklare och att delta i allmänna kompetensprogram är något för
framtiden, hon säger:
Det är en väldigt bra grupp för oss att ha kontakt med, då när vi ska planera sådant
här. (Stina)
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En informant uppfattar att organisationen är ogenomtränglig med avseende på att
utveckla relationer utåt och uttrycker det så här:
… för det första är [sjukhuset; vår anm.] en ogenomtränglig organisation, tycker
vi. Den är jättesvår och se vad som, vad och vem framförallt vem ska man, vem är
nyckelperson för det kan naturligtvis hänga på personen mycket. (Ylva)
Det måste också finnas ett intresse för biblioteket från den primära organisationen,
menar en bibliotekarie:
Men sen är det inte lätt att väcka intresse om man inte tycker att man behöver
något bibliotek. Jag tycker överhuvudtaget det hänger väldigt mycket på vilka
personer som arbetar med olika frågor, hur de är intresserade och tycker att det är
viktigt med bibliotek och med hur viktigt det är att vara uppdaterad och läsa på.
(Barbara)
Informanten som är ansvarig för marknadsföring på ett av biblioteken berättar att de nu
har en ny chef, som är väldigt intresserad av bibliotek och lärande. Informanten tror att
de kommer att jobba tätare ihop. Hon berättar:
… hon liksom kopplar ihop oss lite med handledare … Jag tror att det
[samarbetet; vår anm.] kommer att utvecklas … (Anita)

5.5.8 Sammanfattning
Användarundervisning uppfattas som ett självklart verktyg genom vilket sjuksköterskors
informationssökning och informationsanvändning kan utvecklas. Informanterna tycker
också att det är viktigt att lägga undervisningen på rätt nivå och att den sker regelbundet
eftersom exempelvis gränssnitten för databaser ändras ofta. Att anpassa tiderna för
kurser i informationssökning efter sjuksköterskorna är ett sätt att komma åt tidsbristen,
exempelvis kurser på lunchtider och eftermiddagar. Med utgångspunkt i den nya
strategin målgruppstänkande planerar några av biblioteken undervisning som är tänkt
för och anpassad efter sjuksköterskor.

Uppfattningen att bibliotekariers yrkesroll har förändrats, uttrycks av några av
informanterna. Det är mycket pedagogiska uppgifter.
För att tillgodose sjuksköterskors ökade informationsbehov förvärvar biblioteken
mycket böcker och prenumererar på tidskrifter samt ger tillgång till olika databaser
inom omvårdnad och hälso- och sjukvård.
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Ett annat sätt att komma över tidsbristen, men också öka tillgängligheten, för
sjuksköterskorna, är att målgruppsanpassa informationsförmedlingen via webben som
två bibliotek gjort. En sjuksköterska ska inte behöva söka bland bibliotekens alla möjliga
informationsresurser utan ska ha tillgång till information som är relevant för yrkesgruppen
sjuksköterskor.
Vänligt och trevligt bemötande uppfattas av de intervjuade bibliotekarierna som en
fungerande strategi för att nå ut till sjuksköterskor. Det är viktigt att skapa ett bra rykte.
Att nå ut med information till sjuksköterskor upplever informanterna som svårt. Nyheter
och information på intranätet, e-post och anslagstavlan utanför biblioteket är de
vanligaste kanalerna. Nya sätt att informera kan vara att rikta informationen till
klinikerna ämnesvis.
Våra informanter uttrycker att det är viktigt att utveckla relationer utåt mot
organisationen för att nå fler sjuksköterskor eller nyanställda. Informanterna uppger att
de upplever svårigheter med att hitta personer för att utveckla relationer med. Några
informanter finner organisationen ogenomtränglig. Däremot var flera av informanterna
övertygade om att mycket hänger på chefssjuksköterskorna för det är de som kan skapa
tid och möjlighet för sjuksköterskors kompetensutveckling.
En tabell över bibliotekariers uppfattningar av möjligheter och strategier för att
överbrygga barriärerna och nå ut till fler sjuksköterskor presenterats nedan.

Beskrivningskategori

Förklaring

Undervisning i informationssökning

Tänkt för och anpassad efter sjuksköterskor

Ökad tillgång till och förvärv av
omvårdnadslitteratur

Förvärv av det som sjuksköterskor efterfrågar
Tidskrifter och databaser inom omvårdnad

Målgruppsfokuserad
informationsförmedling via webben

Informationsresurser och informationstjänster för
sjuksköterskor under knappen ”sjuksköterskor”

Bra bemötande

God service & gott rykte ger ringar på vattnet
Var trevlig och hjälpsam samt visa respekt

Kommunikation

Riktad e-post, speciellt inriktad på ämnen
Kommunikationsplan

Uppsökande verksamhet

Verka utanför biblioteks väggar
Kliniska bibliotekarier

Utveckling av relationer och samarbete

Kontakt med vårdutvecklare

Figur 3. Uppfattningar av möjligheter och strategier för att överbrygga barriärerna
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6. Strukturering av resultat
I detta kapitel kommer vi att strukturera upp resultatet genom att placera
beskrivningskategorierna inom övergripande uppfattningskategorier. Efter arbetet med
beskrivningskategorierna genomfördes en ytterligare analys för att hitta övergripande
mönster och strukturer. Vi har identifierat tre uppfattningskategorier vilka är baserade
på informanternas varierande uppfattningar av studiens tre aspekter, det vill säga
sjuksköterskors informationsbehov och biblioteksanvändning, eventuella barriärer samt
bibliotekens möjlighet att stödja sjuksköterskors informationspraktik. Dessa tre
övergripande uppfattningskategorier är:




biblioteken möter behoven, överbryggar barriärerna och når ut till
sjuksköterskorna,
biblioteken har svårt att möta behoven, överbrygga barriärerna och nå ut till
sjuksköterskorna,
biblioteken kan möta behoven, överbrygga barriärerna och nå ut till fler
sjuksköterskor.

Vi har valt benämna dessa uppfattningskategorier A, B och C. Varken studiens
beskrivningskategorier eller uppfattningskategorier följer någon hierarkisk ordning.

6.1 Uppfattningskategori A
Inom denna kategori framkommer uppfattningar av att biblioteken och bibliotekarierna
redan tillmötesgår sjuksköterskornas informationsbehov och överbryggar barriärerna
samt når ut till sjuksköterskorna.
Det evidensbaserade perspektivet på arbetet, ajourhållning och behoven vid
vidareutbildningar leder till sjuksköterskorna måste söka information och då vänder de
sig till biblioteket. Flera av bibliotekarierna anser att sjuksköterskorna är bibliotekens
största användargrupp.
De intervjuade bibliotekarierna har uppfattningen av att de bevakar ämnet omvårdnad
väl och köper in all kurs- och omvårdnadslitteratur som sjuksköterskor efterfrågar.
Böcker och artiklar i tidskrifter som sjuksköterskor behöver men som inte finns på
biblioteken fjärrlånas in eller beställs kopior på. Biblioteken prenumererar på flera
EBM-databaser. Beståndet av omvårdnadslitteratur är väl försett, menar informanterna.
Informanterna berättar att de söker information tillsammans med sjuksköterskorna och
åt sjuksköterskorna. Biblioteken erbjuder kurser i informationssökning och
bibliotekarierna lär sjuksköterskorna att bevaka sitt ämnesområde. Det finns även kurser
i evidensbaserad vård. Bibliotekarierna är medvetna om barriärerna. För att komma över
tidbristen erbjuds exempelvis miniföreläsningar, lunchföreläsningar. På biblioteken
finns det också möjlighet att boka tid med en bibliotekarie för att få hjälp med
sökningar, exempelvis när sjuksköterskor skriver lokala vårdprogram.
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De intervjuade bibliotekarierna anser att deras bibliotek ligger bra till, det vill säga
centralt och de har generösa öppettider. I samarbete med landsting har biblioteket
utvecklat e-biblioteket, där många e-tidskrifter, databaser och ett antal e-böcker i
medicin och omvårdnad är tillgängliga. Sjuksköterskor som är registrerade som
användare på e-biblioteket kan logga in hemifrån och söka i alla databaser.
Bibliotekarierna upplever att de hjälper sjuksköterskorna över många trösklar och att
sjuksköteskorna är tacksamma. Bibliotekarierna är alltså nöjda med sina insatser i
arbetet gentemot sjuksköterskor.
De deltar i undervisning, de gör sökningar med oss, de kommer upp, dem ringer,
dem frågar, de fortbildar sig … Så de tycker att det är väldigt praktiskt att ha oss
här. Att låna, att fråga råd om, att kunna få ut alla artiklar de behöver, gratis,
online. (Christine)
De använder biblioteket aktivt, katalogen och bokbestånd [!]. De använder också
många databaser, söker och vänder sig till oss för att få sökhjälp. De kommer på
våra kurser. Så det används mycket av sjuksköterskorna på olika sätt. (Barbara)
[Intervjuare: tycker du att beståndet av omvårdnadslitteratur är väl försett?]
Ja, det tycker jag eftersom vi köper all den litteratur de behöver … Vi har ju
väldigt mycket omvårdnadsrelaterade tidskrifter och databaser naturligtvis.
(Christine)
… vi har haft öppna föreläsningar, alltså, eller lunchföreläsningar. Då bjuder vi på
en lunchmacka och så berättar vi om någonting nytt då, e-biblioteket eller om
evidensbaserad, hur man söker evidensbaserade resurser eller sådana saker. Så att
det, det är sådant vi jobbar med hela tiden. Försöka nå ut … (Stina)
… vi ligger ju ganska bra till, ganska centralt … (Ylva)
… vi har bra öppettider … 9 till 18 och vi har öppet på lördagarna … (Stina)
Jag tror att vi hjälper de över många trösklar. Vi får mycket respons, positiv
sådan. (Christine)

6.2 Uppfattningskategori B
Uppfattningarna inom denna kategori visar på att biblioteken och bibliotekarierna har
svårt att tillgodose sjuksköterskornas informationsbehov och komma över barriärerna
samt nå ut till sjuksköterskorna.
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Några av informanterna anser att det har hänt mycket inom kunskapsområdet
omvårdnad men sjuksköterskorna följer inte riktigt med i den utvecklingen. De menar
att behovet är större än vad sjuksköterskorna är medvetna om. Bibliotekarierna upplever
att sjuksköterskornas informationsbehov är svåra att tillmötesgå eftersom denna
användargrupp är en stor yrkesgrupp och har olika utbildningar i botten. Även
omvårdnad som ämne upplevs ”diffust” och att söka tillsammans med sjuksköterskorna
uppfattas som något som är svårt.
Sjuksköterskorna jämförs med läkare och upplevs som en användargrupp som är svår
att närma sig. Bibliotekarierna ger uttryck för uppfattningen att sjuksköterskorna är
många och så många använder inte biblioteket. Några av bibliotekarierna tror att många
av sjuksköterskorna inte känner till var biblioteket ligger.
Det saknas organisatoriska förutsättningar för kompetensutveckling för
sjuksköterskorna. De flesta av sjuksköterskorna har inte avsatt tid för
kompetensutveckling och kan inte lämna avdelningen för att besöka biblioteket. Även
om bibliotekarier går till sjuksköterskors arbetsplatser är det svårt att hjälpa dem med
informationssökningar på grund av den hektiska arbetssituationen som råder där. Brist
på krav och stöd från organisationen nämns som barriär.
Informanterna anser att sjuksköterskorna är mindre motiverade och intresserade i
jämförelse med läkarna. De är inte traditionellt vana att bevaka sitt ämnesområde och
söka information som läkarna gör. Sjuksköterskorna frågar efter litteratur på svenska
och begränsar därmed även bibliotekens utbud.
Möjligheten att stödja sjuksköterskorna är begränsad även av bibliotekens egna resurser.
Till exempel att dessa medicinska fackbibliotek har små arbetsstyrkor och kan inte
erbjuda längre öppettider. Sjuksköterskor arbetar kvällar och helger men de har ingen
möjlighet att ta sig in i biblioteket när det är stängt. E-biblioteket är inte är
användarvänligt, enligt en informant. Biblioteken erbjuder alltmer e-resurser men
tillgången till dessa är begränsad av höga inloggningskrav. Även om det finns
avancerade kommunikationsverktyg som intranät, mejl, chatt är det svårt att nå
sjuksköterskor. Ett annat exempel är att bibliotekariers tillgång till verktygen för
publicering är begränsad. De kan inte själv lägga ut information på intranätet vilket
innebär att de inte kan informera om nyheter snabbt.
Det finns också mellanorganisatoriska barriärer som är svåra att bryta. Bibliotekarierna
har uppfattningen att organisationen är ogenomtränglig och vårdavdelningarna är svåra
att identifiera. Det är svårt att utveckla relationer utåt mot organisationen eftersom
bibliotekarierna inte vet vem de ska vända sig till. För att utveckla relationer och
samarbete kontaktar bibliotekarierna klinikchefer som hänvisar direkt till läkargruppen
och läkarmöten. Alla bibliotek får inte delta introduktionsmöten för nyanställda
sjuksköterskor. Medicinska bibliotek ligger inom en större ramorganisation, det vill
säga i sjukhusen, där bibliotekets verksamhet ses som sekundär vilket i sin tur påverkar
bibliotekens arbete och även deras möjlighet att överbrygga barriärerna.
Men det är klart att vi har våra personella resurser, begränsningen, så vi kan ju
inte göra hur mycket som helst. (Christine)
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Längre öppettider kan vi inte erbjuda just nu på grund av att vi inte är så många
jobbar här. (Barbara)
… e-biblioteket är jag inte jätteförtjust i … Jag tycker att man kommer in till en
tom sida där man ska skriva in vilken databas man vill ha, eller vilken tidskrift
man vill ha och det är inte så lätt när man inte är supervan vid det här. … folk ger
upp när det är så här så att jag inte är jättenöjd med den. Jag tror att det måste
ligga fram och synligt de här databaserna, de som finns. (Anita)
Då har vi alltså inloggningsuppgifter för vart och ett så att man måste sitta med en
lång lista framför sig när man sitter hemma då och jobbar för att kunna komma åt
fulltexten och lika så är det med de här databaserna, det är inloggningsuppgifter så
att det ju knöligt … (Ylva)
[Intervjuaren: är ni med på introduktionsmöten för nyanställda?] Neej, vi får ju
inte det [skratt; vår anm.]. Vi har försökt men det får vi inte. (Stina)
Någon uppsökande verksamhet till exempel, det har vi inte kunnat finna några
former för just när det gäller den här gruppen [sjuksköterskorna; vår anm.]. (Ylva)
Det är komplicerat på ett sjukhus. Jag menar vi är inte den primära verksamheten
här … (Annika)

6.3 Uppfattningskategori C
I den här uppfattningskategorin uppfattar informanterna att biblioteken och
bibliotekarier kan tillgodose sjuksköterskornas informationsbehov och övervinna
barriärerna samt nå ut till fler sjuksköterskor.
Inställningen att sjuksköterskor inte behöver hålla på med informationssökning och
informationsanvändning är på väg bort. Idag finns en öppenhet från omgivningen att
sjuksköterskor behöver vidareutveckla sin kompetens. En annan underlättande faktor är
att sjuksköterskor vågar visa sin osäkerhet och kunnighet. De har inga inre hinder,
kommer till biblioteket och frågar om råd. Den nya sjuksköterskeutbildningen gör att
sjuksköterskorna är mycket medvetna om sina informationsbehov, har lätt att anamma
forskning och uppdatera sig. Informanterna delar uppfattningen av att sjuksköterskorna
är en växande användargrupp.
Användarundervisning betraktas som ett självklart verktyg genom vilket
sjuksköterskors informationspraktik kan utvecklas. Undervisning som är tänkt för och
anpassad efter sjuksköterskor som målgrupp planeras av några av biblioteken.
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De medicinska fackbiblioteken uppfattas inte längre som läkarbibliotek där det i princip
fanns bara medicinsk litteratur. Ämnet omvårdnad bevakas väl. Tillgången till och
förvärvet av omvårdnadslitteratur har förbättrats och ökat mycket.
För att förbättra tillgängligheten arbetar ett av biblioteken på att anpassa sin webb efter
sina användare. En sjuksköterska ska inte behöva söka bland bibliotekens alla möjliga
informationsresurser utan ska ha tillgång till information som är relevant för
yrkesgruppen sjuksköterskor.
Vänligt och trevligt bemötande anges av bibliotekarierna som en fungerande strategi för
att nå ut till fler sjuksköterskor. Att visa respekt och lägga sig på en adekvat nivå nämns
också. Informanterna anser att det är viktigt att skapa ett bra rykte.
Kring kommunikation, lämpliga kommunikationskanaler, kommunikationsstrategier
funderar de intervjuade bibliotekarierna mycket. Ett av biblioteken arbetar på en
kommunikationsplan för att kartlägga vilka kanaler som finns, vem man ska vända sig
till och vad som ska förmedlas.
De intervjuade bibliotekarierna har insikten att de bör finnas även utanför bibliotekens
väggar vilket kan ske i olika konstellationer. Ett av biblioteken har funderat på kliniska
bibliotekarier som går ut på olika kliniker, ger stöd och hjälp på plats.
De intervjuade bibliotekarierna är medvetna om att samarbete med vårdutvecklare,
utbildningsansvariga eller chefsjuksköterskor är väldigt viktigt för att nå fler
sjuksköterskor. Bibliotekarierna kan genom goda relationer med vårdavdelningar och
chefssjuksköterskor bli mer insatta i vad som sker och vad som planeras.
Bibliotekslokaler, studieplatser, datorer, även skönlitteratur ses som bra resurser för att
nå sjuksköterskor.
Så vi har börjat göra målgruppsknappar, yrkesknappar … för sjuksköterskor så
har vi samlat alla länkar, sökmotorer, portaler och allt som vi kan tänka oss de är
intresserade av att hitta på en gång … (Christine)
Nu ska vi försöka, vi bjuder in, skickar in ett inbjudningsbrev till dem som är
nyanställda … att de är välkomna hit och så. (Anita)
… vi har tillsammans med informationsavdelningen gjort analys av olika grupper
som vi vill nå åt till, vad vill förmedla till dem och så att det tror jag kommer att
underlätta väldigt mycket. (Anita)
… att gå ut på kliniker, det tror jag att det är viktigt. Det är då man syns, inte bara
sitta här på biblioteket. (Annika)
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… att arbeta mer målinriktad mot chefer, chefsjuksköterskor och övertyga dem
eller att de får veta åtminstone, det är inte alla som vet att det finns ett bibliotek
och de stora möjligheter vi kan erbjuda. (Barbara)
… jag tror att den här skönlitteraturen som vi har här är bra för det är många
kommer hit för de tänker låna skönlitteratur, så hittar de någon annan [bok; vår
anm.]. (Annika)

6.4 Sammanfattning
Vi har strukturerat resultatet i tre övergripande kategorier av uppfattningar. I den första
kategorin framkommer uppfattningen att biblioteken och bibliotekarierna gör det som
ska göras för att tillgodose sjuksköterskornas informationsbehov. Det upplevs
tillfredsställelse med den egna insatsen i arbetet gentemot sjuksköterskorna. Inom den
andra kategorin framkommer uppfattningen att det finns individuella, organisatoriska
och mellan organisatoriska barriärer och en del barriärer är svåra att överbrygga. I den
tredje kategorin framkommer uppfattningen att omgivningens, sjuksköterskornas och
bibliotekaries förhållningsätt har förändrats vilket gynnar arbetet gentemot
sjuksköterskorna. Bibliotekarierna är medvetna om att barriärer finns men anser att
många av dem är överkomliga.
Tabellen nedan är sammanställd utifrån studiens utfallsrum.
Uppfattningskategori

Förklaring

Uppfattningskategori A

Användarstyrt förvärv
Väl försett bestånd
Skräddarsydd användarundervisning
Förbättrad tillgänglighet
Ökad biblioteksanvändning
Tillfredsställelse med den egna insatsen

Uppfattningskategori B

Ämnet omvårdnad är diffust
Det finns individuella barriärer
Saknas organisatoriska förutsättningar
Barriärerna mellan organisationer är svåra att bryta
Bibliotekens egna resurser begränsar

Uppfattningskategori C

Förändrad inställning och öppenhet från omgivningen
Sjuksköterskornas egna förhållningsätt har förändrats
Bibliotekariernas förändrade yrkesroll och arbetssätt
Målgrupps- och strategiskt tänkande genomsyrar
Ökad insikt om att verka utanför biblioteks väggar

Figur 4. Tabell över de tre uppfattningskategorierna

48

7. Diskussion, slutsatser och reflektioner
I detta kapitel kommer vi att först diskutera studiens beskrivningskategorier med
informanternas uppfattningar utifrån uppsatsens bakgrund och tidigare forskning. Vi har
valt att strukturera våra resonemang utifrån studiens frågeställningar för att visa att vi
har besvarat dessa. Därefter kommer vi att resonera kort kring de övergripande
uppfattningskategorierna. Vidare i kapitlet redogör vi för våra slutsatser. Kapitlet
avslutas med ett avsnitt med våra avslutande reflektioner över val av metod och
undersökningsprocessen samt förslag på fortsatt forskning.
Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka uppfattningar bibliotekarier på medicinska
fackbibliotek har av användargruppen sjuksköterskor och arbetet gentemot dem. För att
uppnå uppsatsens syfte har tre frågeställningar formulerats i uppsatsens inledande
kapitel.


Den första frågeställningen tar upp vilka uppfattningar som förekommer bland
våra intervjuade bibliotekarier beträffande sjuksköterskors informationsbehov
och biblioteksanvändning.

Vi har funnit likheter mellan tidigare forskning och informanternas uppfattningar av
sjuksköterskors informationsbehov och biblioteksanvändning. Alla informanter delar
uppfattningen att sjuksköterskornas informationsbehov har ökat och i takt med detta har
också biblioteksanvändningen ökat. Den snabba utvecklingen inom sjukvården gör att
sjuksköterskor har ett större behov av att uppdatera sig och arbetet med att införa
evidensbaserad omvårdnad samt vidareutbildningar gör att informationsbehovet har
ökat, tror informanterna. Denna uppfattning återfinns bland annat i studierna av
Bengtsson och Drevenhorn (2002) samt Sundin (2003a). Sjuksköterskorna i Sundins
avhandling (2003a, s. 156, 178) påpekar att det är i samband med en vidareutbildning
som de kommit i kontakt med fackbiblioteket och formellt orienterad
informationssökning. Nilsson Kajermo hänvisar till studier som visar att utbildning har
betydelse för sjuksköterskors forskningsanvändning (2004, s. 33f.).
Informanternas uppfattningar av sjuksköterskor som användargrupp varierar och några
uppfattningar står i motsatsförhållande till varandra. Samtidigt som flera av
bibliotekarierna anser att sjuksköterskorna är den största användargruppen på
fackbiblioteket ger andra informanter uttryck till uppfattningen att många av de
yrkesverksamma sjuksköterskorna aldrig besöker biblioteket. Att sjuksköterskor inte
använder medicinska fackbibliotek i större utsträckning uppmärksammas också i
tidigare forskning, bl. a. i studierna av Calmborg-Täreby (2003), Dee och Stanley
(2005a), McKnight (2004) samt Nolin och Uggla (2004). Resultatet från Nolin och
Ugglas studie visar att 40 procent av sjuksköterskorna aldrig utnyttjade biblioteket.
Våra informanters uppfattning av sjuksköterskors biblioteksbesök stämmer bra med
uppfattningen i Sundins avhandling (2003a) där några av sjuksköterskorna besöker
biblioteket ofta medan andra knappt minns när de var där senast. I Sundins avhandling
(ibid., s. 178) uttrycker en sjuksköterska att flera av hennes kollegor inte känner till att
fackbiblioteket även är till för sjuksköterskor och inte enbart för läkare. Även om
sjuksköterskor anses vara fackbibliotekets största användargrupp så visar benämningen
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på fackbiblioteken, som ofta benämns för medicinska bibliotek, vilket fokus
fackbiblioteken ändå har. Vilken benämning fackbiblioteket har och hur biblioteket
marknadsförs är därför av stor vikt.
Medan några av informanterna uppfattar att sjuksköterskor som användare inte skiljer
sig från andra grupper när det gäller behov att vidareutveckla sin kompetens och
uppdatera sig på nya metoder och vårdformer jämför de flesta av informanterna
sjuksköterskors informationsvanor och biblioteksanvändning med läkares. Även i
tidigare
forskning
behandlas
sjuksköterskors
informationsbehov
och
informationsbeteende tillsammans med läkares, exempelvis i studierna av CalmborgTäreby (2003) samt Nolin och Uggla (2004). Läkarna anses, av informanterna, vara mer
motiverade och strukturerade medan sjuksköterskorna inte är medvetna om sina behov.
Uppfattningen av ämnet omvårdnad är heller inte helt oproblematisk. Omvårdnad som
kunskapsområde jämförs även gärna med medicinen. Sundin har i sin avhandling
(2003a, s. 275) diskuterat kring den pågående konkurrensen mellan den teoretiska
omvårdnadsorienterade diskursen och den praktiska medicinskorienterade diskursen på
arbetsplatserna. Enligt några av informanterna handlar omvårdnad om ”patienters
upplevelser” och det uppfattas som ”diffust” och det upplevs svårt att söka information
tillsammans med sjuksköterskor. Det ligger nära till hands att anta att detta kan
överföras till sjuksköterskorna på ett omedvetet sätt och frågan är hur detta påverkar
deras informationssökning och biblioteksanvändning. I rapporten av Calmborg-Täreby
(2003) uppmärksammas att biblioteken måste vara medvetna om att sjuksköterskor har
ett annat informationsbeteende än läkarna. Vi tycker att det är viktigt att bibliotekarien
inte förväntar sig att användare anpassar sig efter bibliotekaries uppfattningar,
beträffande exempelvis hur man söker information eller vilken information som de
anser är den riktiga och intressanta. Detta kan även påverka bibliotekens arbete
gentemot dem. Hedemark (2005) betonar att ett biblioteks uppfattning av sin användare
kan påverka hur användare agerar vid informationssökning.
Det framkommer i några av informanternas uttalanden att sjuksköterskor upplevs som
en svår användargrupp eftersom de är en stor men ej homogen yrkesgrupp, exempelvis
har de ingen enhetlig utbildning i botten och det finns skillnader mellan dem när det
gäller medvetenhet om vidareutveckling av sin kompetens. Sjuksköterskor uppfattas
samtidigt av några av informanterna som en tacksam och duktig användargrupp. Denna
uppfattning har vi inte kunnat urskilja i tidigare forskning. Vi tycker att bibliotekarierna
i vår studie generellt har positiv inställning till sjuksköterskor som användargrupp. De
informanter som har bättre insikt i sjuksköterskors förutsättningar har lättare att tänka
sig in i sjuksköterskors situation och uppskatta deras strävan efter att
kompetensutveckla sig trots olika typer av svårigheter.


Den andra frågeställningen handlar om huruvida bibliotekarierna uppfattar att
det finns hinder, individuella och/eller organisatoriska, för sjuksköterskors
informationssökning och informationsanvändning och vilka dessa i sådana fall
är.

En uppfattning som bibliotekarierna har är att det största hindret för sjuksköterskors
informationssökning och informationsanvändning är tidsbristen. Fast det står i
författningar att sjuksköterskor ska ges tid och möjlighet till reflektion och
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kompetensutveckling (SOSFS 1995:15) så verkar det saknas utrymme för detta.
Tidsbristen är också en av de vanligaste barriärerna som forskningen kring
sjuksköterskors informationssökning tar upp (Hjälte 2000; McKnight 2006; Sundin
2003a). Nilsson Kajermo (2004, s. 67) skriver i sin avhandling att kunskapsbrist även
kan vara en underliggande dimension till tidsbristen. Att söka information kan vara
tidskrävande om kunskapen saknas. En annan underliggande dimension till tidsbristen
kan vara sjuksköterskors brist på autonomi, enligt Nilsson Kajermo. Informanterna
beskriver att sjuksköterskor har svårt, jämfört med exempelvis läkarna, att lämna sin
avdelning om de inte har patientfri tid eller rast. Sjuksköterskor har enligt Nilsson
Kajermo (ibid., s. 67) små möjligheter att bestämma över sitt arbete och de saknar
inflytande över sin arbetssituation. Flertalet av sjuksköterskorna i Sundins avhandling
(2003a, s. 182f.) anger också ett behov av patientfri tid, dels för den personliga
kompetensutvecklingen och dels för att kunna genomföra olika utvecklingsarbeten på
sin arbetsplats. Det
saknas alltså organisatoriska
förutsättningar
för
kompetensutveckling för sjuksköterskor och det är informanterna medvetna om. Från en
informants beskrivning av ett undervisningstillfälle på en vårdavdelning går också att
förstå vilken arbetssituation sjuksköterskor har, bibliotekarien kunde inte ens hjälpa
dem på deras arbetsplats på grund av den intensiva arbetsbelastningen.
Tradition som barriär är en annan uppfattning som informanterna har och innefattar
sjuksköterskornas traditionella värderingar på sin yrkesroll men också hur andra ser på
sjuksköterskors informationspraktik. Några av informanterna menar att det inte har
funnits så stora förväntningar på sjuksköterskor och deras behov av att söka
fackinformation, såsom det förväntas av läkare, men att det håller på att förändras. Att
gamla traditionella värderingar finns kvar inom och utanför sjuksköterskegruppen kan
ha sin förklaring i att sjuksköterskeyrket inte är ett traditionellt akademiskt yrke men
även att den teoretiska omvårdnadsorienterade diskursen fortfarande konkurrerar med
den mer praktiska, medicinskt orienterade diskursen. Sundin (2003b) skriver att de
normer och värderingar som medieras genom utbildning och forskning har fortfarande
svårt att få genomslag på de medicinskt dominerade arbetsplatserna. Enligt flera studier
menar sjuksköterskor att de inte kan sitta och läsa på arbetstid, det är inte etiskt
försvarbart då det tar tid från själva patientarbetet och söka forskningsresultat är något
man gör under studietiden (Hjälte 2000; McKnight 2006). Skillnaden mellan de olika
diskurserna kan också ha betydelse för värderingen av vilken fackinformation som är
den rätta, menar Sundin (2003a, s. 233).
Informanterna uppfattar att vilken syn chefssjuksköterskor och klinikchefer har om
sjuksköterskors professionella utveckling har stor betydelse för sjuksköterskors
informationssökning och informationsanvändning. Nilsson Kajermo (2004, s. 66) menar
också att om det inte ställs några krav från chefer och ledare i en sjukvårdsorganisation
på att sjuksköterskors arbete ska vila på vetenskaplig grund, så är det inte säkert att det
upplevs som viktigt av sjuksköterskorna. Ett problem som Nilsson Kajermo också tar
upp är att många chefssjuksköterskor själva saknar akademisk examen vilket kan
påverka deras attityd till omvårdnadsforskning.
Att inte vara van att hantera datorer, bristande språkkunskaper och brist på motivation är
olika individuella barriärer hos sjuksköterskorna som uppfattas av informanterna. Att
inte bemästra olika verktyg för informationssökning, som språk och datorer, ger sämre
51

förutsättningar att söka och använda information samt att följa med i den internationella
litteraturen, menar bibliotekarierna. Som vi tidigare beskrivit så är utbildning en faktor
som
har
betydelse
för
sjuksköterskors
informationssökning
och
informationsanvändning. De intervjuade bibliotekarierna anser också att
akademiseringen av sjuksköterskeutbildningen har påverkat kunnandet. Nilsson
Kajermo hänvisar till ett flertal studier som visar att utbildning också har betydelse för
sjuksköterskors forskningsanvändning och ett samband med en positiv attityd till
forskning (ibid., s. 33f.). Utbildning påverkar även attityder. Sjuksköterskor som har en
positiv attityd till forskning tillämpar också oftare forskningsresultat. Ju äldre utbildning
sjuksköterskorna hade som ingick i Nilsson Kajermos avhandling (ibid., s. 56), desto
fler hinder för användning av forskningsresultat uppfattades av dem. Att många
sjuksköterskor saknar akademisk examen är en situation som i framtiden kommer dock
att förändras.
Det som var intressant och också positivt när vi läste igenom intervjumaterialet var att
bibliotekarierna inte bara såg hinder för sjuksköterskors informationssökning och
informationsanvändning, utan de kunde även se olika möjligheter idag. Bibliotekarierna
uppfattar olika möjligheter som kan ha betydelse för sjuksköterskors
informationsökning och biblioteksanvändning. Till exempel att den traditionella
inställningen till sjuksköterskors informationssökning och informationsanvändning
håller på att förändras vilket säkerligen har att göra med akademiseringen och den
professionella utvecklingen av yrket. Sjuksköterskor har inga inre hinder, de vågar visa
sin osäkerhet och okunnighet och därför kommer de till biblioteket, nämns också som
en möjlighet av en bibliotekarie. Biblioteken arbetar också på att förbättra
sjuksköterskors tillgång till information, fackbiblioteken ska inte vara läkarnas bibliotek
utan även sjuksköterskornas bibliotek. Informanterna uppfattar ju också
sjuksköterskorna som deras största användargrupp och en grupp som fortsätter växa.
Men om det knappt fanns någon omvårdnadslitteratur för 10 år sedan kommer det
troligen att ta tid att bygga upp ett bestånd.


Den sista frågeställningen handlar om hur de intervjuade bibliotekarierna ser på
bibliotekens möjlighet att stödja sjuksköterskors informationssökning och
informationsanvändning.

Informanterna har olika funderingar kring bibliotekens möjlighet att stödja sin
användare. Vi finner ganska många likheter mellan de intervjuade bibliotekariernas
uppfattningar och uppfattningar som förekommer i tidigare forskning beträffande
bibliotekens och bibliotekariernas möjligheter för att för att överbrygga barriärerna för
sjuksköterskors informationssökning och informations- och biblioteksanvändning. Om
strategierna som bibliotekarierna ger uttryck till ställs mot önskemål om förbättringar i
tidigare forskning ser vi att strategierna är adekvata, dock inte helt oproblematiska att
bli realiserade.
Samtliga informanter delar uppfattningen att undervisning i informationssökning är ett
självklart redskap för att förbättra sjuksköterskors informationsökning och
informationsanvändning. Denna uppfattning återfinns också i tidigare forskning
(Calmborg-Täreby 2003; Dee & Stanley 2005b; Nolin & Uggla 2004). Alla fem
medicinska bibliotek erbjuder sjuksköterskor användarstöd i olika former, det kan
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handla om alltifrån undervisning i olika databaser och referenshanteringsprogram till att
lära sjuksköterskor ämnesbevakning. Informanterna anser att det är viktigt att lägga
undervisningen på rätt nivå. Man lägger upp undervisningen så att alla ska lära sig, men
detta kan vara svårt eftersom många av sjuksköterskorna befinner sig på olika nivåer i
sina kunskaper i informationssökning och datakunskaper. Vi tycker att rätt nivå kan
vara den nivå som användare vill ha och anser sig klara av. Till exempel i rapporten av
Calmborg-Täreby (2003) önskar sjuksköterskor att undervisningen knyter an till ett
aktuellt område, de vill inte ha påhittade problem.
Tidsbrist uppfattas som den största barriären för sjuksköterskors informationssökning
och informationsanvändning, därför erbjuds till exempel kurser på lunchtid.
Sjuksköterskors hektiska arbetssituation beskrivs väl av informanterna, de behöver utan
tvivel den lilla tiden för att återhämta sig men då får de i stället delta i undervisning i
informationssökning. Detta är inte något som bibliotek och bibliotekarier kan åtgärda
men sjukvårdsorganisationen kan avsätta tid för kompetensutveckling eftersom i
slutändan gynnar ökad kompetens deras service och verksamhet. Det som biblioteken
kan göra är att erbjuda kurser i informationssökning på olika nivåer och att kurserna
riktar sig till olika målgrupper (Calmborg-Täreby 2003). Några av biblioteken arbetar
på att anpassa undervisningen efter sjuksköterskor som målgrupp. Vi anser att det är bra
att biblioteken erbjuder kurser kontinuerligt och kurserna är anpassade till
yrkeskategorier, exempelvis sjuksköterskor men marknadsföringen av dessa måste
också förbättras.
Beträffande bibliotekariers pedagogiska roll kan vi säga att Kuhlthaus källorienterade
och sökstrategiorienterade förhållningssätt är de mest framträdande förhållningssätten i
undervisande bibliotekariers uttalanden. Vid det källorienterade synsättet är
informationskällor i fokus, speciellt bibliotekens källor. Vid det sökstrategiorienterade
förhållningssättet är tillvägagångssättet viktigast, användare uppmanas då att börja sin
informationssökning med att slå i uppslagsböcker för att lära känna ämnet, därefter ska
användare gå till andra verktyg, först bibliotekets katalog och sedan databaser (Sundin
2005, s. 154). Sundin skriver att de här förhållningssätten utgår från information. Vid
Kuhlthaus processorienterade och det kommunikativa förhållningssätt som Sundin
förespråkar är fokus förskjutet från informationskällor till användare. Undervisaren med
det kommunikativa förhållningssättet för en dialog med användarna för att komma fram
till vilket informationsbehov de har. Det urskiljs i våra informanters uttalanden ett
”sändare-mottagare-perspektiv”, bibliotekarien föreläser och visar hur användare
exempelvis ska söka i databaser. Därefter förväntas användarna att lära sig använda de
källor som biblioteket erbjuder. När tidsbristen är den största barriären finns det kanske
inte tid för dialog under undervisningstillfällen. Det är inget fel att flera förhållningssätt
existerar sida vid sida, eftersom det essentiella är att användarnas behov tillgodoses,
enligt vår uppfattning.
Våra informanters expertroll motsvarar den teknisk-administrativa expertrollen som
beskrivs i studien av Sundin, Limberg och Lundh (2008), då visar bibliotekarier hur
man söker och lär ut olika funktioner i databaser. De intervjuade bibliotekarierna utför
även uppdragssökningar, det vill säga söker och lokaliserar information åt sina
användare, vilket kan relateras till rollen som informationssökningsexpert som beskrivs
i samma studie. Bibliotekarieyrket är ett serviceyrke, då bibliotekarier ska söka och hitta
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information åt sina användare. Den ökade mängden information ställer krav på
människors förmåga att söka, kritiskt granska, sovra och använda information. Det
framkommer i informanternas uttalanden att bibliotekarier i stor utsträckning utgår från
bibliotekens egna resurser, då läggs fokus på verktyg och söktekniker i stället för,
exempelvis kritisk granskning av information. Sundin et al. (2008) beskriver en tredje
expertroll för bibliotekarier, nämligen källutvärderingsexpertrollen, då bibliotekarier ska
kunna bedöma informationens relevans och källans tillförlighet. Den rollen kunde vi
inte urskilja i våra informanters uttalanden. Bibliotekarier på ett medicinskt
fackbibliotek arbetar gentemot flera olika yrkesgrupper och det kan vara svårt att
fungera som kognitiv auktoritet till alla dessa yrkesgrupper med olika
kunskapsområden. Men de kan gå in i en dialog och interagera med användaren som
kan bidra med sina (ämnes)kunskaper. Bibliotekarien får vara en expert eller auktoritet
inom informationssökning och informationsförmedling.
Informanterna uppfattar att biblioteken verkligen arbetar på att förbättra tillgången till
omvårdnadslitteratur. Exempelvis förvärvar de mycket omvårdnadslitteratur. Vi har fått
uppfattningen att biblioteken har ett användarstyrt förvärv. Enligt de intervjuade
bibliotekarierna kommer mycket ny och intressant litteratur i omvårdnad ut på engelska.
Det kan ha sin förklaring i att amerikanska sjuksköterskor har en längre tradition att
forska än vad svenska sjuksköterskor har (Sundin 2003a, s. 83). Några av informanterna
uppfattar att bristande kunskaper i engelska påverkar sjuksköterskors efterfrågan och
begränsar därmed förvärvandet av dessa. Detta kan spåras även i tidigare forskning, till
exempel efterfrågar sjuksköterskorna i studien av Karlsson-Lod och Kraft (2004) en
databas med forskning och uppsatser från svenska omvårdnadsinstitutioner.
Sjuksköterskorna i samma studie önskar också att bibliotekarier tillgängliggör
omvårdnadslitteratur just på vårdavdelningen eftersom de har svårt att lämna
vårdavdelningen. Detta kan vara svårt att genomföra med tanke på bibliotekens små
arbetsstyrkor.
För att öka tillgängligheten arbetar biblioteken att anpassa sin webb efter sina användare
samt erbjuder alltmer elektroniska resurser i omvårdnad. Dock är användningen av
elektroniska resurser, exempelvis elektronisk referenslitteratur, låg. Det kan innebära att
dessa resurser inte är lättillgängliga eller att gränssnitten inte är användarvänliga. Det är
möjligt att dessa resurser behöver marknadsföras mer offensivt. Resultatet av KarlssonLod och Krafts studie (2004) visar att sjuksköterskorna inte känner till vad biblioteket
har tjänster att erbjuda. Dee och Stanleys studie (2005b) visar att service och tjänster
som erbjuds för sjuksköterskor är adekvata men marknadsföringen av dessa bör
förbättras. Vi tror att det är viktigt att biblioteken ger tillgång till e-böcker eller tjänster
som e-biblioteket, men att introducera dessa och lära användare hur dessa används är
också viktigt. Till exempel i studien av Calmborg-Täreby (2003) läser vi om att
sjuksköterskorna inte var på bibliotekets webbplats på intranätet eller använde olika
tjänster, anledningen var att de inte kände till dem eller visste hur de fungerade.
Även i denna studie betonas vikten av bibliotekens marknadsföring.
Det är viktigt att den som tillgängliggör information utvecklar och konsekvent
upprätthåller relationer med den som ska utnyttja informationen. Det bästa sättet är att ta
reda på användares behov. När relationerna upprätthålls kan kommunikationen flyta
bättre. Bibliotekarierna kan genom goda relationer med vårdavdelningar och
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chefssjuksköterskor bli mer insatta i vad som sker och vad som planeras. De intervjuade
bibliotekarierna är överens om uppfattningen att samarbete med vårdutvecklare,
utbildningsansvariga eller chefsjuksköterskor är väldigt viktigt för att nå sjuksköterskor.
Men det är svårt att utveckla relationer utåt mot organisationen eftersom
bibliotekarierna inte vet vem de ska vända sig till. Ett av biblioteken arbetar på en
kommunikationsplan för att kartlägga vilka kanaler som finns, vem man ska vända sig
till och vad som ska förmedlas. I flera studier i tidigare forskning (Dee & Stanley
2005a; Dee & Stanley 2005b; Wakeham 1994) föreslås att bibliotekarier utvecklar
relationer med sådana personer som i sin tur kan uppmuntra sjuksköterskor till
informationsökning och informationsanvändning. Ingen av våra informanter har tydligt
och klart kunnat uttala sig om någon typ avdelningslärare eller utbildningsansvarig på
vårdavdelningar i den bemärkelsen som Sundin tar upp i sin avhandling. Sundin skriver
att den här typen av anställning med ansvar för utvecklingsfrågor på avdelningsnivå i
regel finns vid större sjukhus i landet och tjänsterna har olika benämningar och olika
innehåll (Sundin 2003a, s. 60). Att vända sig till chefsjuksköterskor i stället för
klinikchefer som är läkare kan vara en möjlighet, tror vi.
De intervjuade bibliotekarierna i vår studie har insikten att de bör finnas även utanför
bibliotekens väggar vilket kan ske i olika konstellationer, det kan handla om kliniska
bibliotekarier och deltagande i introduktionsmöten. I studien av McKnight (2006)
föreslås ett slags klinisk informatör som ska tillhandahålla relevant fackinformation. I
Karlsson-Lod och Krafts studie (2004) önskar sjuksköterskorna att bibliotekspersonal
går till vårdavdelningarna och informerar om sin verksamhet. Informanterna berättar att
de deltar i introduktionsmöten för studenter men får inte vara med på
introduktionsmöten för sjuksköterskor vilket signalerar, anser vi, att bibliotekstuderande relation uppfattas mer självklar eller naturlig än bibliotek-sjuksköterska
relationen. Det framkommer i informanternas uttalanden att bibliotekarierna vänder sig
till eller slussas till läkare när det handlar om att utveckla kontakter eller samarbeta
utanför biblioteken. Även om sjuksköterskor uppfattas som en viktig och växande
användargrupp upplevs och beskrivs det att det är lättare att vända sig till läkargruppen,
delta i deras möten och utveckla kontakter, vilket vi uppfattar som en paradox. Det kan
få till följd att sjuksköterskegruppen upplever att de inte är lika viktiga som läkarna.
Förväntningar på biblioteksservice och bibliotekariekompetens är skapade utifrån
normer och värderingar hos både användare och bibliotekarier, enligt Hedman (2006).
Även Hedemark (2005) betonar att biblioteks uppfattning av sin användare kan påverka
hur användare agerar vid informationssökning. Vår uppfattning är att det behövs fortsatt
attitydförändringsarbete beträffande användare och den egna rollen.
Vänligt och trevligt bemötande uppfattas av de intervjuade bibliotekarierna som en
fungerande strategi för att nå ut till sjuksköterskor. Att visa respekt och lägga sig på en
adekvat nivå nämns också. Detta kan innebära att de kommunicerar med användare och
att kommunikationen sker på användares nivå, till exempel att bibliotekarien inte
använder fackspråk som användare inte förstår, då de kan känna sig okunniga.
Informanterna delar uppfattningen att det är viktigt att skapa ett bra rykte. Även i
studien av Dee och Stanley (2005b) betonas vikten av bra bemötande eftersom ett gott
rykte sprids. Vi kan tillägga att ledorden lyhördhet, uppmärksamhet och engagemang är
viktiga i detta sammanhang. Bibliotekariens sociala kompetens tillsammans med
sökkompetens och ämneskompetens är alltså betydelsefull.
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Några av informanterna ger uttryck till att utveckling av den moderna
informationstekniken inte automatiskt har inneburit för bibliotekarier att de har mindre
att göra, snarare tvärtom. Även i tidigare forskning återfinns uppfattningen att
utvecklingen medfört både möjligheter och utmaningar för bibliotek och bibliotekarier
(Sevón 2007, s. 51; Sundin 2004). Faktorer som Sundin beskriver, det vill säga
digitalisering av information, nya publikationsformer, mängden av information, ställer
krav på bibliotekarieexpertisen. En stor del av bibliotekariearbetet är idag teknikbaserat
informationsarbete. Bibliotekarierna förväntas att bemästra informationstekniken och
medverka vid analys och värdering av informationsskällor. I studierna av Hedman
(2006) och Limberg, Hultgren och Jarneving (2002) betonas vikten av bibliotekariers
egen kompetensutveckling. Vi tycker att vid sidan om ämneskunskaper och kunskaper i
pedagogik är ökade IT-kunskaper oumbärliga för att möta utmaningarna.

7.1 Reflektioner kring uppfattningskategorierna
Vi har valt att reflektera kring uppfattningskategorierna separat och att inte diskutera
dem utifrån tidigare forskning.
Vid
genomgången
av
beskrivningskategorierna
observerade
vi
att
beskrivningskategorierna med informanternas uppfattningar kunde struktureras upp i
övergripande uppfattningskategorier. Vi har kunnat identifiera tre övergripande
uppfattningskategorier baserade på variationer i uppfattningarna. De tre
uppfattningskategorierna är;




biblioteken möter behoven, överbryggar barriärerna och når ut till
sjuksköterskorna,
biblioteken har svårt att möta behoven, överbrygga barriärerna och nå ut till
sjuksköterskorna,
biblioteken kan möta behoven, överbrygga barriärerna och nå ut till fler
sjuksköterskor.

Dessa uppfattningskategorier har benämnts A, B och C. Informanternas uppfattningar
av sjuksköterskors informationsbehov och biblioteksanvändning, eventuella barriärer
och bibliotekens möjlighet att stödja sjuksköterskors informationspraktik uppdelades i
dessa uppfattningskategorier utifrån variationerna i uppfattningarna.
De positiva uppfattningarna av alla tre aspekter återfinns framför allt i
uppfattningskategorierna A och C. I uppfattningskategorin A framkommer att
biblioteken och bibliotekarierna gör det som ska göras; omvårdnadslitteratur bevakas
väl, förvärv är användarstyrt, tidskrifter och databaser inom omvårdnad är tillgängliga,
beståndet är väl försett, kurser i informationssökning erbjuds samt biblioteken ligger bra
till och har generösa öppettider. Sjuksköterskor har ett ökat informationsbehov,
använder biblioteket och dess resurser aktivt, deltar bibliotekets kurser i
informationssökning och bokar bibliotekarie för att få sökhjälp. Bibliotekarierna
upplever att de hjälper sjuksköterskor över många trösklar, de är alltså nöjda med sina
egna insatser.
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Men de intervjuade bibliotekarierna är medvetna om att sjuksköterskor är en stor
yrkesgrupp och att många sjuksköterskor inte använder biblioteket och dess resurser.
Informanternas uppfattningar av de individ-, ämnesområde och organisationsrelaterade
samt mellanorganisatoriska barriärerna återfinns i uppfattningskategorin B.
Informanterna känner till barriärerna väl och upplever att en del barriärer är svåra att
överbrygga, åtminstone idag. Ansvaret förskjuts delvis från biblioteket och
bibliotekarier till kunskapsområdet och användaren, exempelvis ämnet är diffust och
sjuksköterskor är inte medvetna om sina informationsbehov. Här kommer också fram
uppfattningar av bibliotekens begränsade resurser, exempelvis små arbetsstyrkor,
bristande kunskaper i teknik.
De intervjuade bibliotekariernas uppfattningar av bibliotekens och bibliotekariernas
möjligheter och strategier för att stödja sjuksköterskors informationssökning och
informations- och biblioteksanvändning återfinns i uppfattningskategorin C. Det
framträder här att den traditionella inställningen till sjuksköterskornas
informationssökning och informationsanvändning har förändrats. Idag finns en
öppenhet från omgivningen för att sjuksköterskor måste utveckla sin kompetens.
Sjuksköterskornas egna förhållningssätt har också förändrats. Många sjuksköterskor
speciellt de nyutbildade är mycket medvetna om sina informationsbehov och att de
måste hålla sig à jour. Även bibliotekariernas förhållnings- och arbetssätt håller på att
förändras. Bibliotekarierna söker nya vägar och sätt för att kunna verka där användarna
finns. Bibliotekens service och tjänster präglas alltmer av målgruppstänkande.

7.2 Slutsatser
Resultatet visar att det finns både likheter och variationer i uppfattningar om
sjuksköterskornas informationsbehov och biblioteksanvändning. Informanterna
uppfattar att sjuksköterskorna har ett ökat informationsbehov och att sjuksköterskor är
en växande användargrupp. Några informanter uppfattar till och med att sjuksköterskor
är den största användargruppen på sjukhusen. De intervjuade bibliotekarierna känner
också till i vilka sammanhang sjuksköterskor behöver och söker information. Samtidigt
finns ett traditionellt synsätt på sjuksköterskors informationspraktik finns kvar i en viss
grad. Några av informanterna uppfattar sjuksköterskorna som omotiverade och en svår
användargrupp att arbeta med. Sjuksköterskorna jämförs också gärna med läkargruppen
och omvårdnad som kunskapsområde jämförs också med medicinen.
Informanterna uppfattar olika individuella och organisatoriska hinder för
sjuksköterskors informationssökning och informations- och biblioteksanvändning.
Tidsbrist, bristande stöd från organisationen och traditioner är exempel på barriärer.
Biblioteken och bibliotekarierna arbetar aktivt på olika plan för att överbrygga dessa.
Informanterna uppfattar även barriärer mellan de olika organisationerna, exempelvis
kommunikation och samarbete med vårdavdelningar. Informanterna inser att
biblioteken och bibliotekarierna inte kan övervinna helt vissa barriärer, till exempel
tidsbrist. Sjuksköterskor måste få avsatt tid för sin kompetensutveckling, detta kan inte
åtgärdas av biblioteken, dock av sjukvårdsorganisationen. Medicinska fackbiblioteken
förväntas tillgodose flera olika yrkesgruppers informationsbehov med begränsade
resurser. Informationstekniken har inte inneburit enbart möjligheter, utan också
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utmaningar för biblioteken och bibliotekarierna. Eftersom informationsarbetet är idag så
komplext, så ställs det högre krav på bibliotekariers IT-kompetens, ämneskompetens
samt ökade kunskaper i pedagogik.
Sjuksköterskornas egen och omgivningens inställning till sjuksköterskors
informationsökning, informations- och biblioteksanvändning har förändrats.
Informationssökning och informationsanvändning uppfattas idag som en del av
sjuksköterskors yrkesidentitet
och yrkesutövande.
Även bibliotekariernas
förhållningssätt till sjuksköterskor som användargrupp har förändrats. Biblioteken
fortsätter med sina sedvanliga uppgifter såsom tillhandahålla och tillgängliggöra
information men pedagogiska arbetsuppgifter har fått en alltmer ökad betydelse.
Målgrupps- och strategiskt tänkande genomsyrar bibliotekens verksamhet.
Bibliotekarierna har utvecklat insikten om att de måste verka utanför bibliotekets
lokaler, där sjuksköterskorna befinner sig. Biblioteken tar större hänsyn till
sjuksköterskor som användare, till exempel förvärvas mer omvårdnadslitteratur idag än
tidigare. Tillgängligheten av biblioteken och dess resurser förbättras alltmer med stöd
av landsting och med hjälp av teknik samt genom ökat samarbete med andra bibliotek.
Bibliotekens service och tjänster anpassas efter yrkesgrupper, exempelvis
målgruppsanpassad informationsförmedling via webben och målgruppsanpassad
undervisning för sjuksköterskor.

7.3 Avslutande reflektioner kring studiens genomförande
Vi anser att den utvalda ansatsen, nämligen fenomenografin lämpar sig bra för att
undersöka variationer i uppfattningar av ett fenomen. För att nå studiens syfte och
besvara frågeställningarna valde vi kvalitativa intervjuer som metod och intervjuade
bibliotekarier som arbetar på medicinska fackbibliotek. Genom halvstrukturerade
intervjuer kunde vi dels komma närmare bibliotekariers erfarenheter och upplevelser av
arbetet gentemot sjuksköterskor, dels undvika att få en stor mängd empiriskt material
som skulle kunna vara svårt att bearbeta. När vi gick genom intervjumaterialet märkte vi
att vi kanske skulle kunna ha ställt ännu fler sonderande frågor eller be informanterna
att precisera sig mera om något. Det skulle vara idealt att intervjua endast en
bibliotekarie från varje bibliotek men det var inte möjligt på grund av geografiska
avstånd. Även om två av informanterna hade olika ansvarsområden och arbetsuppgifter
arbetade de på ett och samma bibliotek. Frågan är om detta kan ha påverkat resultatet, i
form av fler likheter och färre variationer i uppfattningar. Vi upplevde också att det var
svårt att kategorisera uppfattningarna i beskrivningskategorier som tydligt skiljer sig
från varandra.
Vi har hittat få studier som behandlar bibliotekariers uppfattningar av sjuksköterskor
som användargrupp samt medicinska fackbiblioteks arbete gentemot denna
användargrupp. Vi hoppas att vår studie kan bidra till forskningen inom detta område.
Vår förhoppning med denna studie var från början också att synliggöra bibliotekens och
bibliotekariers arbete gentemot den största yrkesgruppen och en växande användargrupp
vilket vi har lyckats med, anser vi. Bland annat har eventuella möjligheter och
utmaningar i arbetet med att nå ut till sjuksköterskor belysts utifrån bibliotekariers
perspektiv. Vår studie skulle möjligen kunna kompletteras med en undersökning av
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bibliotekens styrdokument och verksamhetsberättelser om sådana finns. Studien
innefattar inte heller de sjuksköterskor som arbetar på exempelvis vårdcentraler eller
inom äldrevården. Det skulle vara intressant att undersöka hur just deras
informationspraktik ser ut och vilket stöd de får från medicinska fackbibliotek.
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8. Sammanfattning
Det är viktigt att sjuksköterskor söker och använder formell fackinformation för
sjuksköterskorna själva och deras kompetensutveckling men även för den enskilde
patienten och samhället i stort. Medicinska fackbibliotek har till uppgift och möjlighet
att medverka till att utveckla sjuksköterskornas informationssökning och
informationsanvändning.
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka uppfattningar bibliotekarier på
medicinska fackbibliotek har av användargruppen sjuksköterskor och arbetet gentemot
dem. För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats;
Vilka uppfattningar förekommer bland bibliotekarier på medicinska fackbibliotek
beträffande sjuksköterskors informationsbehov och biblioteksanvändning?
Uppfattar bibliotekarierna att det finns hinder, individuella och/eller organisatoriska,
för sjuksköteskors informationssökning och informationsanvändning och vilka är
dessa i sådana fall?
Hur ser bibliotekarierna på bibliotekens möjlighet att stödja sjuksköterskors
informationssökning och informationsanvändning?
För att besvara dessa frågor valdes halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som metod.
Sex bibliotekarier på fem medicinska fackbibliotek intervjuades. Vi har valt
fenomenografin för att studera variationer i bibliotekariers uppfattningar av
sjuksköterskor som användare samt medicinska fackbiblioteks arbete gentemot denna
användargrupp. Studier som vi ansåg var betydelsefulla för vår förförståelse har
redovisats i kapitlet tidigare forskning.
Presentationen av det empiriska materialet inleds med en introduktion av studiens
informanter och deras arbetsplatser. Därefter presenteras de intervjuade medicinska
bibliotekariernas uppfattningar och erfarenheter av arbetet gentemot sjuksköterskor.
Informanternas uppfattningar har kategoriserats i så kallade beskrivningskategorier
vilka i sin tur har strukturerats i övergripande uppfattningskategorier.
Det empiriska materialet har i kapitlet diskussion och slutsatser diskuterats utifrån
studiens bakgrundskapitel och tidigare forskning. Diskussionen har strukturerats och
förts i anslutning till studiens frågeställningar.
De intervjuade bibliotekarierna ger uttryck till olika uppfattningar om sjuksköterskor
som användargrupp. Informanterna delar uppfattningen att sjuksköterskornas
informationsbehov har ökat och i takt med detta har också biblioteksanvändningen ökat.
Det evidensbaserade perspektivet på jobbet, ajourhållning och behoven vid
vidareutbildningar leder till sjuksköterskor måste söka information och då vänder de sig
till biblioteket. De lånar böcker, söker och beställer artiklar samt deltar i bibliotekens
undervisning i informationssökning. Men många av de yrkesverksamma
sjuksköterskorna besöker aldrig biblioteket. Sjuksköterskorna är inte alltid medvetna
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om sina informationsbehov, anser några av bibliotekarierna. Eftersom sjuksköterskorna
är stor men ej homogen yrkesgrupp och har olika utbildningar i grunden upplevs deras
informationsbehov som svåra att tillmötesgå. Sjuksköterskornas informationspraktik
jämförs gärna med läkarnas och sjuksköterskorna anses vara mindre intresserade,
motiverade och strukturerade. Även sjuksköterskornas kunskapsområde omvårdnad
jämförs med medicinen och omvårdnad uppfattas som ”diffust”. Samtidigt uppfattas
sjuksköterskor av flera av informanterna som en tacksam och duktig användargrupp att
arbeta med.
Bibliotekarierna uppfattar att det finns olika hinder för sjuksköterskornas
informationssökning, informations- och biblioteksanvändning. Sjuksköterskorna har
svårt att lämna sin avdelning om de inte har patientfri tid eller rast. De flesta
sjuksköterskor har inte avsatt tid för kompetensutveckling. De förväntas utveckla
kunskap för god vård men det saknas ibland stöd från organisationen. Vilka
uppfattningar chefsjuksköterskor och klinikchefer har om sjuksköterskors professionella
utveckling har stor betydelse för sjuksköterskors informationssökning och
informationsanvändning. Sjuksköterskorna har inte tradition och vana att söka
information och använda biblioteket. Bristande språkkunskaper, ej datorvana samt brist
på intresse och motivation är andra hinder hos sjuksköterskorna som bibliotekarierna
uttrycker. Enligt informanterna finns det även möjligheter för sjuksköterskor
informationssökning och biblioteksanvändning. De anser att akademiseringen av
sjuksköterskeutbildningen har påverkat kunnandet. De nyutbildade sjuksköterskorna är
mycket medvetna om sina informationsbehov och de måste hålla sig à jour.
Informationssökning och informationsanvändning har inte setts som en del
sjuksköterskors yrkesidentitet och yrkesutövande men denna inställning håller på att
förändras. Sjuksköterskor har inga inre hinder, de vågar visa sin osäkerhet och
okunnighet och kommer till biblioteket.
Medicinska fackbibliotek fortsätter med sina sedvanliga uppgifter men pedagogiska
arbetsuppgifter har fått en alltmer ökad betydelse. Användarundervisning betraktas som
ett självklart verktyg genom vilken sjuksköterskors informationspraktik kan utvecklas.
Några av biblioteken planerar undervisning som är tänkt för och anpassad efter
sjuksköterskor. För att tillgodose sjuksköterskornas ökade informationsbehov förvärvar
biblioteken mycket böcker, tidskrifter som sjuksköterskor efterfrågar och ger tillgång
till olika databaser inom omvårdnad och hälso- och sjukvård. För att överbrygga
tidsbristen och öka tillgängligheten arbetar två av biblioteken på målgruppsfokuserad
informationsförmedling via webben. Bibliotekarierna funderar mycket kring lämpliga
kanaler och strategier för att nå sjuksköterskor. Bibliotekarierna försöker också verka
utanför sin egen kontext och går ut till kliniker för att stödja sjuksköterskors
informationspraktik på plats. Ett bra bemötande ses som en fungerande strategi för att
nå fler sjuksköterskor.
Vid genomgång av beskrivningskategorierna i vårt utfallsrum har vi identifierat tre
övergripande uppfattningskategorier vilka är; biblioteken möter behoven, överbryggar
barriärerna och når ut till sjuksköterskorna, biblioteken har svårt att möta behoven,
överbrygga barriärerna och nå ut till sjuksköterskorna och biblioteken kan möta
behoven, överbrygga barriärerna och nå ut till fler sjuksköterskor.
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Bilaga 1
Brev till informanter
Stockholm den 23 maj 2008
Hej NN!
Vi studerar vid Institutionen Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Högskolan i
Borås och skriver vår magisteruppsats. Vi är intresserade av hur medicinska
fackbibliotek och bibliotekarier arbetar gentemot sjuksköterskor beträffande deras
informationssökning och informationsanvändning. Det kommer att bli en
intervjuundersökning utifrån bibliotekets och bibliotekariers perspektiv.
Härmed undrar vi om det är möjligt att intervjua en eller två bibliotekarier på ert
bibliotek. Vi skulle vara mycket tacksamma för ert deltagande.
Intervjun beräknas att ta cirka en timme. Självklart kommer materialet att behandlas
konfidentiellt, det kommer inte att framgå vem som deltagit i intervjun.
Intervjun kommer att vara inriktad på:
bibliotekariens bakgrund med avseende på utbildning och arbetsroll,
bibliotekariens uppfattning av sjuksköterskor som användare,
bibliotekariens erfarenhet av arbetet gentemot sjuksköterskor,
Om några dagar kommer vi att ta kontakt med Dig per telefon. Vi kan då komma
överens om eventuellt deltagande samt tid och plats för intervjun/intervjuerna.
Vänliga hälsningar
Eva Fjellgren och Zumrut Arslan

Om Du vill fråga om något kan Du nå oss via e-post eller telefon:
E-post: eva.fjellgren@sverige.nu
Telefon: 070 4804176

E-post: zumrut.arslan@gmail.com
Telefon: 073 6353020
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Bilaga 2
Intervjufrågor till bibliotekarier
Personligt
Kan du berätta om din bakgrund med avseende på din utbildning och ämneskunskaper?
Kan du beskriva din arbetsroll och dina arbetsuppgifter?
Användare
Vad har du för uppfattningar om sjuksköterskor som användare?
Vilka informationsbehov tror du sjuksköterskor har?
Hur uppfattar du att sjuksköterskor använder biblioteket?
Uppfattar du att det finns barriärer för sjuksköterskors informationssökning och
informationsanvändning, i så fall vilka?
Bibliotekens tillgänglighet, service och resurser
Hur upplever du att bibliotekslokalen ligger med avseende på närhet t ex
vårdavdelningar?
Hur ser du på bibliotekets öppettider? Åtkomst utanför kontorstid?
Hur skulle du vilja beskriva bibliotekets bestånd av omvårdnadslitteratur?
Kan du beskriva hur ditt bibliotek arbetar med sjuksköterskor som användargrupp, med
avseende på användarundervisning, förvärv och tillgängliggörande av information?
Om du har erfarenhet av användarundervisning till sjuksköterskor, kan du berätta lite
om dina upplevelser av det?
Bibliotekens möjligheter och strategier
Hur ser du på bibliotekets möjligheter att överbrygga eventuella barriärer?
Hur ser marknadsföringen av bibliotekets tjänster och service ut och hur ser du på den?
Har du idéer om strategier och tjänster för att kunna nå fler sjuksköterskor och optimera
deras användande av biblioteksresurser och vilka kan dessa vara?
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