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Abstract: During the past decade, consumer health informationcenters have been developed at the hospital 
libraries in Sweden in order to meet the increasing demand from patients and their relatives concerning 
consumer health information. In 1993, the hospital libraries in Falun, Västervik and Karlstad launched a 
consumer health information database called PION. The aim of this Master�s thesis is two-fold. My first 
aim is to describe and discuss the principles of user-oriented evaluation. In my attempt to convey the 
theoretical discussion into the everyday life of librarianship, my second and most important aim is to 
conduct a user-oriented evaluation of the database PION. The user-oriented model for evaluation focusses 
on the meeting between the organisation and its user, mostly concerning adjusting the service according 
to the user�s expectations. Service quality is multidimensional; there is content, which refers to obtain 
what prompted the visit; context covers the interaction with the staff as well as how the visitors succeed in 
navigating the system. The evaluation of PION was carried out through a questionnaire and telephone 
interviews. Out of 133 questionnaires issued, 89 were returned. The results show that a majority of the 
users confirm that the information was sufficient, easy to understand and relevant. This reveals that the 
users here have found a reliable source for consumer health information.  
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1. Inledning  
 
Utvärdering inom biblioteksvärlden liksom i övriga samhället har gått från en ensidig 
inriktning på mätbara fakta till en mer komplex situation där olika intressen måste 
beaktas. Line tar i sin artikel Designing libraries round human beeings upp det faktum 
att man traditionellt inom biblioteksvärlden tidigare utgått från organisationen och dess 
samlingar, men att man idag med den tekniska utvecklingen kan och bör tillgodose de 
enskilda behoven hos användaren på ett bättre sätt. Det är därför viktigt att vi tar reda på 
hur användaren söker och använder information (Line 1998, s. 221). 
 
Ett av bibliotekets huvudsakliga uppgifter är att förmedla information till sina 
användare. Biblioteken kan vara en del av den offentliga verksamheten och två 
självklara frågor man måste ställa sig när det gäller utvärdering av offentlig verksamhet 
är: �Vem/vilka når vi med våra resurser? Vad tycker de vi når om den service de 
får?�(Lundqvist 1998, s. 14 ).  
 
Den svenska hälso- och sjukvårdslagen ger inte patienter formell rätt till information, 
men det är sjukvårdens skyldighet att organisera vården på ett sådant sätt att 
patienternas behov tas till vara. Just att stärka patienters möjligheter till information är 
något man i en överenskommelse mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen från 
1997 särskilt poängterar (Socialstyrelsen 1996). Under senare år har patient-
informationscentraler vuxit fram på de svenska sjukhusbiblioteken för att möta 
efterfrågan från både anhöriga och patienter. I en uppsats tidigare under utbildningen 
undersökte jag tillsammans med Eva Ödlund två sjukhusbiblioteks patientinformation. 
Vi tittade på hur den var organiserad och former för presentation av informations-
materialet. Jag fick en god inblick i hur just den delen av ett sjukhusbiblioteks 
verksamhet är uppbyggd. På Centralsjukhuset i Karlstad vilket var ett av de undersökta 
biblioteken i den föregående uppsatsen är patientinformationsverksamheten uppbyggd 
kring databasen PION. Patientinformation är i sin nuvarande form en relativt ny 
företeelse i Sverige och under mina förberedande undersökningar inför uppsats-
skrivande har jag inte funnit att just den här delen av sjukhusbibliotekens service blivit 
utvärderad i något större utsträckning, detta faktum gjorde mig intresserad. Vid kontakt 
med sjukhusbiblioteket i Karlstad fick jag positiv respons på min idé om en utvärdering 
av patientinformationsverksamheten. Det man i första hand var intresserad av var vilka 
användarna är, vad av informationsmaterialet som används, samt hur användarna 
värderar informationen.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med föreliggande uppsats är tvådelat. Det första syftet är att beskriva och 
diskutera principerna för brukarorienterad utvärderingsmodell. För att tillämpa de 
teoretiska resonemangen i det praktiska biblioteksarbetet är mitt andra syfte att prova 
denna utvärderingsmodell i praktiken genom att utföra en brukarorienterad utvärdering 
av databasen PION. Att i praktiken utföra en utvärdering ser jag som det viktigaste 
syftet med uppsatsen, men att grundligt utforska den valda modellen ger som jag ser det 
en djupare förståelse för utvärdering som företeelse. Vart och ett syfte kan brytas ner i 
ett antal frågeställningar.  
 
 



 
 

2

 
- Hur skiljer sig den brukarorienterade modellen från andra typer av 

utvärderingsmodeller?  
- Vad utvärderas i brukarmodellen? 
-    Hur går man praktisk tillväga vid utvärdering? 
 
-     Vilka användare når man  med databasen PION? 
-     Vad av informationen använder de sig av? 
-  Hur värderar de den information de får? 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Då utvärderingsområdet är vidsträckt och behandlar ett antal aspekter av utvärdering 
som sådan vill jag här understryka att jag i denna uppsats valt att inrikta mig på olika 
utvärderingsmodeller och brukarmodellen i synnerhet. Jag kommer däremot inte att 
beröra aspekter som utvärderarens roll eller utvärderingens effekt. Jag har därför valt att 
inte inrikta mig på vilka konsekvenser detta får för organisationen primärt utan valt att 
sätta brukaren i centrum, som ett sätt att få kunskap. Eftersom patientinformations-     
verksamhet i Sverige hittills inte utvärderats i någon större utsträckning ser jag en 
utvärdering utifrån användarnas perspektiv som en bra utgångspunkt för en första 
kartläggning. Ett annat sätt att gripa sig an uppgiften hade varit att jämföra olika 
patientinformationsdatabaser eller att granska källorna d.v.s. att titta på hur 
patientinformationsmaterialet tillgängliggörs. I uppsatsen har jag valt att inrikta mig på 
att undersöka just databasen PION och dess användare.   
 
Den brukarorienterade utvärderingen av PION gjordes med utgångspunkt i en enkät 
med uppföljande telefonintervjuer. Enkäten skickades ut till alla som beställt 
information från PION via Internet under tiden 1/1-30/4 år 2000 istället för ett 
slumpmässigt val utifrån beställningar gjorda under ett helt år. Mitt syfte var att nå 
respondenterna medan de fortfarande hade informationen i färskt minne. Urvalet blev 
därför alla som beställt material från databasen PION via Internet, under en begränsad 
tid. Under april månad delades också enkäten ut på sjukhusbiblioteken i Värmland till 
de personer som sökte patientinformation, dock fanns det av tidsmässiga skäl inga 
möjligheter att distribuera enkäten på sjukhusbiblioteken i Dalarna och Kalmar Län 
inom ramen för denna uppsats.  
 
1.3 Metod  
 
Det första syftets frågeställningar besvaras genom en litteraturgenomgång. Vid 
sökningar i nordiskt BDI-index, LISA och ISA har jag med utgångspunkt i litteratur 
som behandlar bibliotek och utvärdering valt att koncentrera mig på den litteraturen som 
tar upp modeller och metoder för utvärdering, och mer specifikt den brukarorienterade 
modellen. I biblioteksdatabaserna nämnda ovan och i sjukvårds-relaterade databaser 
som Medline och Spriline har jag sökt efter litteratur som behandlar 
sjukhusbiblioteksverksamhet och då framförallt patientinformation. Litteraturen 
beskriver ett stort antal utvärderingsmodeller och med utgångspunkt från sjukhus-
bibliotekets önskemål föll det sig naturligt att använda en brukarorienterad modell, som 
tar sin utgångspunkt i mötet mellan verksamheten och dess användare. Enligt Vedung 
kan modellen användas på många olika sätt. Allt från utfall, prestationer till tjänstens 
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kvalitet kan efterfrågas (1998, s. 73f). Utförligare beskrivning av modellen redovisas i 
teoriavsnittet. Eftersom mitt andra syfte med uppsatsen är att utföra en brukarorienterad 
utvärdering av PION ser jag det som viktigt att studera brukarmodellen i förhållande till 
andra utvärderingsmodeller. Vidare vill jag genom litteraturstudien försöka ringa in vad 
som utvärderas i brukarmodellen, samt hur man går till väga rent praktiskt vid 
utvärdering. Litteraturen beskriver ett antal punkter eller faser som bör ingå vare sig det 
rör sig om brukarorienterad utvärdering eller någon annan modell. 
 
Valet av metod bör enligt Holme & Solvang styras av problemformuleringen. En 
kombination av kvantitativ och kvalitativ metod gör att man kan utnyttja bådas starka 
sidor. Enligt en modell av Grønmo kan ett exempel vara en kvantitativ undersökning 
som följs upp av en kvalitativ undersökning. På det sättet kombineras en svepande 
översikt med en möjlighet att gå djupare in i vissa frågor (Grønmo, se Holme & 
Solvang 1997, s. 85ff).  
 
När man står i begrepp att utföra en brukarorienterad utvärdering finns ett antal metoder 
att tillgå. Hernon ger exempel på några olika sätt att �lyssna på� användarna (1998, s. 
102). Enkätmetoden har många fördelar, många aspekter av service kan undersökas och 
det är en förhållandevis billig metod jämfört med intervjuer. En nackdel är enligt 
Hernon att enkäter är tidskrävande att analysera, och att de ger ytliga svar. Att på 
hemsidan ge användarna möjlighet att tycka till eller genom förslagslådor ge möjlighet 
till att uttrycka sin mening är en metod som inte kräver stor arbetsinsats samtidigt som 
data kommer in kontinuerligt. En personlig intervju kan å sin sida ge möjlighet till en 
mer djupgående diskussion, men en nackdel som framförs är att den är kostsam och att 
stora krav ställs på den som ska intervjua. En annan form av intervju är fokusgrupp-
intervju som i korthet går ut på att man på biblioteket samlar en grupp användare till 
samtal. Liksom för personlig intervju kräver den här formen av samtal mycket av den 
som ska leda sammankomsten (ibid, s. 102f). 
 
Mina informanter var personer som beställt information via Internet, men också 
personer som kom till sjukhusbiblioteken i Värmland för att söka patientinformation. 
Beställarna av information via Internet var spridda i de tre landstingen Dalarna, Kalmar 
Län och Värmland vilket gjorde dem svåra att nå för personliga intervjuer. Tidsmässigt 
hade jag heller inte möjlighet att tillbringa tid på sjukhusbiblioteket i hopp om att någon 
skulle komma och efterfråga patientinformation just då. Jag valde enkätmetoden 
eftersom den enligt min bedömning var det bästa sättet att komma i kontakt med min 
urvalsgrupp. Den kvalitativa delen av undersökningen bestod av intervjuer med ett 
mindre antal av användarna. De uppföljande intervjuerna hoppades jag skulle ge tillfälle 
att gå på djupet och förtydliga eventuella oklarheter i enkätsvaren.  
 
Det kvantitativa anslaget gör det lättare att dra generaliserande slutsatser, man inriktar 
sig på det gemensamma och representativa, att distribuera en enkät gör det också 
möjligt att nå många. Med kvantitativ metod kan informationen omvandlas till siffror 
och mängder medan det inom kvalitativ metod är tolkningen av resultaten som 
dominerar. Likaså präglas den förstnämnda av strukturering medan flexibiliteten präglar 
kvalitativ metod både vad gäller genomförande och vilka frågor som tas med (Holme & 
Solvang 1997, s. 78). Vidare ger en enkät respondenten möjlighet att i lugn och ro tänka 
igenom frågorna. Formuläret är standardiserat vilket gör att frågorna ställs på samma 
sätt utan att påverkas av den som ställer frågorna. Risken för bortfall är dock större vid 
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distribution av enkät jämfört med intervju, detta gäller också det interna bortfallet. 
Oklarheter vad gäller frågorna kan heller inte följas upp vilket ställer stora krav på 
enkätens utformning (Ejlertsson 1996, s. 10f). En risk med kvantitativ metod är också 
att det teoretiskt intressanta får stå tillbaka för det tekniskt möjliga. Metoden ger bara en 
bild av verkligheten, ett tidssnitt som inte längre existerar. I slutänden tolkar forskaren 
även de kvantitativa resultaten och därmed kännetecknas även denna metod av 
osäkerhet (Holme & Solvang 1997, s. 157). Vissa av frågorna i min enkät ger därför 
utrymme för respondenten att utveckla sitt resonemang med egna ord. I arbetet med 
enkätkonstruktionen har Jan Kyléns bok Fråga rätt vid enkät, intervjuer, observationer, 
läsning varit till stor hjälp, framför allt kapitlet om skalor för bedömning (1994, s. 27-
33).  
 
När jag nu kommer till min beskrivning av metod för genomförandet av utvärderingen 
av PION vill jag med ett par ord nämna de svårigheter jag haft med att avgöra vad av 
informationen som bör redovisas här och vad som bör komma längre fram i själva 
resultatredovisningen. Dock har jag valt att i föreliggande metodavsnitt beskriva mina 
tankegångar kring min enkät i förhållande till frågeställningarna för att i själva 
resultatredovisningen mer utförligt beskriva alla turer kring genomförandet av själva 
utvärderingen. 
 
Övergången från teori till empiri är enligt Holme & Solvang en kritisk fas. 
Operationalisering tar sin utgångspunkt i den bild vi gjort oss av det vi vill undersöka. 
Utifrån problemformulering och vidare frågeställningarna måste mer entydiga begrepp 
formuleras. För att få svar på det vi egentligen är intresserade av, krävs att 
operationaliseringen uppfattas som heltäckande också av dem som ska delta i 
undersökningen (Holme & Solvang 1997, s. 159f). 
 
Vid konstruerande av en enkät anger reliabiliteten graden av tillförlitlighet och 
användbarheten av mätinstrumentet (Ejvegård 1996, s. 67). Trost tar upp olika aspekter 
av reliabilitet, bl.a. precision som innefattar hur svaren registreras. Ett annat sätt att 
säkerställa tillförlitligheten är att vara noggrann i samband med den typografiska 
utformningen av enkäten (Trost 2001, s. 60). Noggrannhet gäller också för det fortsatta 
arbetet med enkäten, d.v.s. att alla enkäter bearbetas på samma sätt och att alla bortfall 
registreras. Validitet innebär att man mäter det man avsett att mäta och inget annat. 
Huvudfrågan vad gäller reliabilitet och validitet är enligt Holme & Solvang att 
fortlöpande försäkra sig om att inga systematiska eller slumpmässiga skevheter 
påverkar insamlandet och tolkningen av informationen (1997, s. 163). Ett annat sätt att 
kontrollera sin utvärderings reliabilitet kan vara att jämföra med andra utvärderingar 
inom samma område.I uppsatsen redovisas tre utvärderingar av patientinformations-
verksamhet och här tycker jag att jag har kunnat få belägg för delar av mina resultat.  
 
I mitt arbete med att utforma enkäten utgick jag ifrån tre övergripande frågeställningar, 
nämligen: 
       
     - Vilka användare når man  med databasen PION? 
     - Vad av informationen använder de sig av? 
     - Hur värderar de den information de får? 
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Patienter och anhöriga är den tänkta målgruppen men enligt erfarenheter från 
sjukhusbibliotekets sida är det också såväl vårdpersonal som vårdstudenter som 
använder PION. Jag kommer längre fram i uppsatsen att anknyta till andra patient-
informationsutvärderingar där man valt att endast undersöka patientgruppen, jag vill 
däremot med min utvärdering inrikta mig på alla användare av PION. Vidare vill jag här 
för att skapa mig en bild av användarna även undersöka hur de fördelar sig gällande kön 
och ålder, om de sökt i PION tidigare och hur de kommit i kontakt med databasen. Den 
andra frågeställningen är tänkt att belysa användandet av informationsmaterialet utifrån 
frågor som om viss information som eftersöks mer än annan, och om man kan utläsa 
huruvida respondenterna föredrar en viss typ av material.  
 
Det övergripande syftet med brukarorienterad utvärdering är som jag ser det att ta reda 
på vad som tycks d.v.s. hur användarna värderar den givna informationen. Hernon 
menar i sin bok Assessing service quality satisfying the expectations of library 
customers att det är människorna som använder servicen som är skälet till att biblioteket 
överhuvudtaget existerar, och därför bör användarnas behov och förväntningar styra 
(1998, s. 5). Med ett ord kan man sammanfatta utgångspunkten i brukarorienterad 
utvärdering nämligen servicekvalitet. Hernon definierar det som det sammanlagda 
intrycket brukaren får av de olika erfarenheter som gjorts i samband med ett 
biblioteksbesök. Kvalitet är det sättet på vilket en service är utförd eller inte utförd. 
Servicekvalitet består av flera dimensioner, dels den innehållsmässiga dvs. vad som 
utlöst besöket. Kontexten är det som formar själva erfarenheten, hur mötet med 
personalen utfaller, eventuella svårigheter vid sökning i databaser. Här kommer också 
förväntningar in, det kan vara förväntningar som inte kan motsvaras av biblioteket men 
lika fullt finns där och spelar in vid bedömningen av servicekvaliteten (ibid, s. 8). I 
utformandet av enkäten utgår jag därför ifrån användarens totala upplevelse av PION, 
här innefattas såväl hur man tycker det är att söka i databasen till om man upplever 
informationen som tillräckligt utförlig, lätt att förstå och bra.  
 
Av 133 utskickade enkäter kom 89 tillbaka besvarade, vilket ger ett externt bortfall på 
33 %. Svarsfrekvensen bör enligt Ejvegård hålla sig mellan sjuttio och åttio procent för 
att det ska vara meningsfullt att bearbeta enkätsvaren statistiskt (1996, s. 50). Antalet 
besvarade enkäter uppgår i mitt fall till 67 % vilket enligt Evjegård är strax under den 
godtagna nivån. På femtiotalet var kraven på svarsfrekvens betydligt högre än idag vad 
gäller enkäter, då menade man att ett bortfall på över 15 % gjorde materialet helt 
oanvändbart (Trost 2001, s. 118). Från sjuttiotalet och framåt har man generellt en 
annan inställning och Trost menar att man idag får räkna med svarsfrekvenser mellan 
femtio och sjuttio procent. Detta faktum medför att man bör göra en bortfallsanalys 
innan man drar några slutsatser utifrån sitt material. Detta görs vanligen genom att man 
jämför sitt material med ursprungspopulationen, man utgår från vad man vet om sitt 
urval, t.ex. kön eller ålder (ibid). I mitt fall kan jag göra en jämförelse vad gäller kön i 
populationen jämfört med urvalet. Totalt lämnades 108 enkäter ut och 89 kom i retur, 
vilket ger en svarsprocent på 67 %. I populationen är andelen kvinnor 78 % och männen 
svarar för 22 %, medan siffrorna för dem som besvarat enkäten är 82 % för kvinnorna 
respektive 18 % för männen. Detta visar att kvinnorna som söker i PION är väl-
representerade i mitt urval medan det är färre män som besvarat enkäten i förhållande 
till antalet män som beställt information ur databasen. Detta sammantaget med det 
faktum att männens antal i undersökningen endast uppgår till 16 stycken gör att utsagor 
utifrån kön i min utvärdering inte kan göras. Bortfallsanalys i enskilda frågor i enkäten 



 
 

6

görs vid respektive fråga, där de öppna svarsalternativen i vissa fall kunnat ge uppslag 
till analysen. Bearbetning av enkäterna gjordes i Exel. Diagram och tabeller har 
redovisats i enlighet med Backmans bok Rapporter och uppsatser (1998 s. 82-94). 
Analys av utvärderingsresultatet gjordes med utgångspunkt i den teoretiska bakgrunden. 
Här har jag använt mig av såväl utvärderingskapitlet som kapitlet rörande patient-
information.  
 
I vilken mån har då enkäten besvarat mina frågeställningar? Enkäten ger oss en första 
bild över användarna av PION. Vi får bl.a. svar på vilka användarna är och hur 
grupperna använder sig av databasen. Enkäten ger också svar på frågor som på vilket 
sätt informanterna hittat PION. Den andra frågeställningen besvaras av samtliga, 
däremot kan inga långtgående slutsatser dras p.g.a. det begränsade materialet utan 
resultatet bör ses som en första kartläggning av användargruppen. Frågan hur 
informanterna värderat informationen besvaras på ett kortfattat sätt i enkäten. Här inser 
jag att jag borde haft fler alternativ att välja mellan, men också öppna frågor. Framför 
allt skulle det ha funnits utrymme för respondenterna att redogöra för den personliga 
betydelsen av att kunna hitta information på egen hand. I följebrevet till enkäten ingick 
även en förfrågan om respondenten kunde tänka sig att ställa upp för en kortare 
telefonintervju för att få några av frågorna ytterligare belysta. Totalt 50 personer 
kryssade i att de kunde tänka sig att ställa upp för en kortare telefonintervju. För den 
uppföljande intervjun bestämde jag mig för att välja två personer ur patientgruppen 
eftersom den var den största gruppen, och en ur person ur de andra användargrupperna. 
Min tanke var att försöka utveckla frågorna kring hur informationen motsvarat 
förväntningarna och vad det betytt just för dem. Fem intervjuer gjordes under 
försommaren 2000, dessa genomfördes per telefon och varade cirka 15 minuter. Att 
intervjua per telefon implicerar att det ska vara kortfattat och samtidigt ställde jag frågor 
som "vad betyder det för dig att kunna söka information via PION?". De två villkoren är 
inser jag nu i efterhand motstridiga och intervjuerna blev just kortfattade. Ett annat sätt 
att gripa sig an den kvalitativa delen av utvärderingen hade varit att genomföra 
personliga intervjuer alternativt fokusintervjuer som kortfattat går ut på att man samlar 
en grupp informanter för diskussion. 
 
Sammantaget gav enkäten och intervjuerna inte svar på frågan hur informanterna 
värderat den givna informationen på ett djupare plan. Detta bör ses som en metodkritik, 
och vara ett observandum för framtida utvärderingar. Att enkäten utformades på det här 
sättet hade också flera orsaker. Uppsatsens disposition delvis såg annorlunda ut från 
början, då syftet med uppsatsen var tredelat. Jag såg de tre syften jag formulerat som tre 
lika stora delar av uppsatsen, och utifrån det perspektivet såg jag enkäten som en första 
kartläggning av databasen PION och dess användare. Mitt ursprungliga syfte 
innefattade dels att grundligt utforska brukarmodellen i förhållande till andra 
utvärderingsmodeller. Dels att omsätta de teoretiska resonemangen till det praktiska 
biblioteksarbetet genom att utföra en brukarorienterad utvärdering av patient-
informationsdatabasen PION. Den tredje frågeställningen skulle bestå av en analys av 
utvärderingsresultaten i förhållande till den teoretiska ramen, för att kritiskt kunna 
bedöma valet av utvärderingsmodell. Jag ville diskutera fördelar respektive nackdelar 
med att använda brukarmodellen för utvärdering av den här typen av verksamhet. Under 
uppsatsskrivandet uppslukades jag dock av själva utvärderingen, det praktiska arbetet 
med att sammanställa, distribuera och framför allt att analysera resultaten av enkäten. 
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Jag valde därför istället att helt kort i min avslutande diskussion anknyta till mina 
personliga erfarenheter av brukarmodellen i praktiken.  
 
Vilka slutsatser kan då dras utifrån resultaten givet bortfallsanalys och hänsyn taget till 
den metodkritik som redogjorts för ovan? Merparten av de som besvarat enkäten är 
nöjda med informationen och databasen som sådan men däremot ger inte 
undersökningen inga klara besked om informationens betydelse för den enskilde. 
Resultaten kan bilda en grund för vidare studier, där man kan gå djupare in på 
användaren och dennes behov. Hur ska det överväldigande positiva resultatet då tolkas? 
Att fylla i en enkät tar tid, troligen är det större chans att få svar från en positiv 
användare än en negativ. Idag när stor del av vår korrespondens sker via e-post och 
Internet kan ett annat sätt att nå användarna att använda en elektronisk enkät, för att på 
så sätt förenkla för användarna att tycka till om given service. Vilket var det sätt som 
utvärderingen av Infomedica utfördes på (Hanberger 1998, se vidare kapitel 3.3).  
 
1.4 Definitioner 
 
I detta avsnitt följer en beskrivning av hur jag definierar några viktiga begrepp i just den 
här uppsatsen, utvärderingsbegreppet utvecklas vidare i inledningen till kapitel 2. 
 
Utvärdering: �Noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller 
förvaltning i offentlig verksamhet, vilket anses spela en roll i praktiska 
beslutssituationer� (Vedung 1998, s. 20). 
 
Patientinformation: Muntlig eller skriftlig information till patienter om sjukdomars 
uppkomst, symtom och förlopp, om förebyggande av sjukdom, om prover och 
undersökningar, om läkemedel och om andra behandlingsformer. På många ställen får 
patienter särskild och skriftlig information i anslutning till utskrivning. Väl utformad 
patientinformation ger patienter och anhöriga möjlighet att medverka i beslut om vård 
och behandling och ökar deras motivation och förutsättningar att acceptera åtgärder och 
följa givna ordinationer (Nationalencyklopedin 1994, bd 15, s. 11). 
 
Användare: I litteraturen finns ett otal antal benämningar på de som använder 
bibliotekets service, låntagare, användare, kund, brukare. I uppsatsen syftar jag när jag 
talar om användare genomgående på slutanvändaren som söker information för eget 
bruk.  
 
Information: Kan förstås som såväl fakta, data som råd eller åsikter. Skillnaden mellan 
fakta, data och råd, åsikter är att de senare är värdeladdade. I uppsatsen syftar jag på 
patientinformationsmaterialet i databasen PION, d.v.s. fakta om sjukdomar. Denna 
information består av allt från böcker, tidskriftsartiklar, broschyrer från 
patientföreningar till elektroniska dokument direkt till gängliga via Internet.  
 
Databas: En databaserad samling av poster / dokument med inbördes relationer, lagrade 
på någon typ av maskinläsbart medium (Dahlström 1997). 
 
Jag använder vidare orden brukarorienterad utvärdering respektive brukarmodellen i en 
liktydande mening, för att få språket att flyta bättre. Termerna vårdpersonal och 
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personal liksom vårdstudenter och studenter används på ett liknande sätt. Det är alltså 
hela tiden fråga om vårdpersonal respektive vårdstudenter.  
 
1.5 Disposition 
 
Här följer en kort sammanfattning av uppsatsens huvudsakliga beståndsdelar. 
 
Kapitel 1. Inledning  
Avsnittet ger en bakgrund till mitt val av uppsatsämne liksom de syften och 
frågeställningar jag har arbetat utifrån. Avgränsningar och viktiga termer och begrepp 
definieras också här, likaså redogör jag också för mitt val av metod. I korthet beskrivs 
också hur utvärderingsförfarandet planerats och genomförts. Kapitlet avslutas med en 
disposition för uppsatsen.  
 
Kapitel 2. Utvärdering 
Kapitlet inleds med en översikt över olika utvärderingsmodeller i allmänhet för att 
sedan gå in djupare på brukarmodellen. Jag presenterar kort användarstudier för att 
sedan gå vidare och titta på frågor som varför man utvärderar enligt den valda modellen, 
för vem utvärderingen utförs och vad det är som utvärderas för att till sist gå in på hur 
man praktiskt går till väga vid utvärdering. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
 
Kapitel 3. Patientinformation- en översikt 
Kapitlet inleds med en övergripande beskrivning av patientinformation, hur den kan 
definieras, vem som producerar den, vem den är till för och slutligen ges några exempel 
på olika former av patientinformation. Här anknyter jag också till  andra utvärderingar 
av patientinformationsverksamhet. Avsnittet ska ses som en bakgrund för utvärderingen 
av PION. 
 
Kapitel 4. PION- patientinformation on-line, en brukarorienterad utvärdering 
Kapitlet inleds med en kort introduktion av databasen PION som följs av en beskrivning 
av bakgrund och syfte med utvärderingen. Därefter presenteras genomförandet och 
resultaten av utvärderingen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten.  
 
Kapitel 5. Analys och diskussion 
Avsnittet följer i sin struktur de övergripande frågeställningarna. Resultaten analyseras 
och diskuteras med utgångspunkt i den teoretiska bakgrunden.  
 
Kapitel 6. Sammanfattning 
Kapitlet innehåller en sammanfattning av uppsatsen. 
 
2. Utvärdering 
 
Utvärderingsavsnittet inleds med en diskussion om utvärderingsbegreppet. Därefter ges 
en översikt över olika utvärderingsmodeller i allmänhet för att sedan gå in djupare på 
brukarmodellen. Jag presenterar kort användarstudier för att sedan gå vidare och titta på 
frågor som varför man utvärderar enligt den valda modellen, för vem utvärderingen 
utförs och vad det är som utvärderas för att till sist gå in på hur man praktiskt går till 
väga. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
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I litteraturen finns många olika definitioner och synpunkter på vad utvärdering bör 
betyda. Inom flertalet discipliner och myndigheter såväl som företag förekommer 
utvärdering men hur man väljer att definiera begreppet skiljer. Jag har som över-
gripande definition av utvärdering för den här uppsatsen valt Vedungs definition. För att 
anknyta till biblioteks- och informationsområdet tänker jag här i inledningen till 
utvärderingskapitlet också ta upp hur Bawden och Hernon & McClure ser på 
utvärderingsbegreppet. 
 
Utvärdering innefattar alltså enligt Vedung �att i efterhand upptäcka, kartlägga och 
bedöma offentliga åtgärders förvaltning och resultat i syfte att åstadkomma ökad 
självreflexion� (1998, s. 19). Vidare poängterar han att utvärdering implicerar en 
noggrann bedömning för att på så sätt fastställa värdet. Han menar att utvärdering bör 
ses som en bakåtriktad verksamhet som dock är tänkt att fungera framåtriktat, d.v.s. att 
berörda politiker och beslutsfattare kan använda utvärderingens resultat för att 
åstadkomma en förbättrad offentlig sektor. Utvärdering sker i efterhand behöver dock 
inte betyda att det alltid behöver vara fråga om ett avslutat projekt, granskningen kan 
enligt Vedung sker såväl i pågående som avslutade aktiviteter (ibid, s. 19-23).  
 
Hernon & McClure definierar utvärdering som en process bestående av identifiering 
och insamlande av data om en speciell service eller aktivitet (1990, s. 1). För 
organisationen är utvärdering ett viktigt verktyg för beslutsfattande, genom utvärdering 
av bibliotekets tjänster får organisationen svar på dels vilka tjänster som efterfrågas och 
dels hur dessa tjänster värderas. Utvärderingsprocessen gör att man på ett metodiskt sätt 
kan göra antagande om organisationens verksamhet (ibid, s. 1f). Att genomföra en 
utvärdering är kortfattat att fråga sig vad biblioteket borde göra, att utveckla metoder för 
att uppnå dessa mål och slutligen att stödja en ständigt pågående utvecklingsprocess i 
enlighet med utvärderingsresultaten (ibid, s. 5). 
 
Bawden anger tre orsaker till varför utvärdering bör utföras (1990, s.4). För att försäkra 
sig om en bättre produkt eller service, för att justera befintlig service eller slutligen för 
en bättre förståelse av ett system. Utvärdering definieras som ett nyckelbegrepp, något 
som genomsyrar såväl utveckling som förbättring av informationssystem. När 
berättigandet av informationssystemets värde ifrågasätts har utvärdering en viktig roll 
att fylla (ibid, s. 4f). �Information services� definieras enligt Bawden som summan av 
resurser och informationssystem sett ur användarens synvinkel. Huvudfrågan är då hur 
vi bäst får svar på frågan om vad användarna tycker. Ett sätt kan vara att undersöka 
vissa aspekter av informationssystemet för att i slutänden göra en sammanvägning av 
delarna för att få ett helhetsintryck av verksamheten (ibid, s. 77). 
 
2.1 Utvärderingsmodeller 
 
Valet av modell speglar vilka frågor, metoder och innehåll som kommer att prioriteras i 
en utvärdering. I utvärderingslitteraturen finns ett stort antal modeller och metoder för 
utvärdering beskrivna. Jag kommer här att presentera några modeller för att därefter 
fokusera på den modell jag valt för min utvärdering, nämligen brukarmodellen. Det 
finns många kriterier att ta hänsyn till när man utvärderar offentlig verksamhet. Vedung 
nämner bl.a. demokratikriteriet, som är till för att säkerställa att den förda politiken gör 
att medborgarna kan påverka genomförandet av officiella insatser (1998, s. 49). I spåren 
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av senare års ekonomiska nedskärningar har också offentlig verksamhets effektivitet 
och kvalitet börjat ifrågasättas (ibid). 
 
Många olika sätt att dela in och gruppera utvärderingsmodeller redovisas i litteraturen. 
Zetterlund skiljer på produktinriktade, processinriktade, teoriinriktade och nytto-
inriktade strategier (1997, s. 42). Karlsson talar om utprövande, förklaringsinriktad och 
interaktiv strategi vid utvärdering (1999, s. 53). Vedung beskriver utvärdering utifrån ett 
antal modeller, nämligen substansmodeller, ekonomiska modeller och institutionella 
modeller (1998, s. 49). I min presentation av modeller för utvärdering nedan har jag valt 
att följa Vedungs struktur.  
 
Vedung gör en schematisk uppdelning mellan substans- och ekonomiska modeller som 
utgår ifrån mål, förhoppningar och önskemål om resultat och institutionella modeller 
som bara talar om vem som ska utföra utvärderingen enligt fastställda normer.  En 
viktig skillnad mellan substansmodeller och ekonomiska modeller är främst att de förra 
inte tar några ekonomiska hänsyn (ibid).  
 
2.1.1 Substansmodeller 
 
 Enligt Vedung går Måluppfyllelsemodellen ut på att ta reda på om målen för 
verksamheten är uppnådda och om det i sin tur beror på verksamheten i sig. Modellen 
ses enligt sina förespråkare som ett objektivt sätt att utvärdera, verksamhetsmålen ligger 
till grund för undersökningen vilket utesluter möjligheten att ta ställning för eller emot 
verksamheten i sig. Modellens styrka är att den tar till vara demokratiargumentet. Mål i 
offentlig verksamhet är fastlagda på ett demokratiskt sätt vilket minimerar risken för att 
särintressen får råda. Hänsyn tas också till vad som är ekonomisk möjligt att genomföra 
inom ramarna för verksamheten. Invändningarna mot modellen är många men en av de 
viktigare är enligt Vedung bieffektsargumentet. Om man enbart inriktar sig på målen 
och dess uppfyllelse går man helt miste om oväntade effekter vilket kan ge en felaktig 
bild av vad som uppnåtts. Andra invändningar är att modellen inte tar hänsyn till 
kostnader för att genomföra insatsen, samt att politiska mål många gånger är luddiga 
och svåra att konkretisera vilket i sin tur medför att resultatet av utvärderingen blir 
svårvärderat (ibid, s. 52-58). 
 
Mållösa utvärderingsmodellen, en modell som kan sägas vara den motsatta till den 
målrelaterade. Här refererar Vedung till Scrivens modell. Fokus i den här modellen 
ligger istället på resultatet, man tittar på den totala effekten av gjorda insatser. På det här 
sättet kommer man runt problemet huvudeffekt kontra bieffekt och kan samtidigt titta 
på den totala effekten utan hänsyn till uppställda mål. En kritik mot modellen har varit 
att den inte har någon uttalad värdegrund. Vilket fått till följd att Scriven nu pläderar för 
att det är brukarens behov som ska styra, vilket gör att fokus flyttas från effekt till 
brukarnas behov (ibid, s. 68-70).  
 
Här under sorterar också enligt Vedungs struktur Brukarmodellen men den behandlas 
mer utförligt i kapitel 2.2 Brukarorienterad utvärdering. 
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2.1.2 Ekonomiska modeller 
 
Produktivitetsmodellen är vanlig inom privata sektorn och framhålls ofta som ett ideal 
även för offentlig verksamhet. Arbetsprestationen delat med kostnaden ger måttet på 
produktiviteten inom organisationen (ibid, s. 80). Måttet säger alltså inget om dess 
effekt på omgivningen eller vad mottagaren tycker om den utförda tjänsten vilket också 
förs fram som en kritik mot modellen. Antal utlånade böcker delat med kostnad fångar 
heller inte alla de som kommer till biblioteket för att göra annat, t.ex. för att läsa 
tidskrifter eller lyssna på musik (ibid, s. 82).  
 
Effektivitetsmodellen inriktar sig istället på kostnads- intäktsanalys (värdet av insatsens 
effekt delat med kostnader) och kostnads- nyttoanalys ( insatsens effekt i fysiska termer 
delat med kostnader). Båda modellerna ger liksom övriga modeller ett delperspektiv 
(ibid, s. 84).  
 
2.1.3 Institutionella modeller 
 
Vedung tar upp två institutionella modeller kollegiebedömning och SOU-modellen 
(Statens offentliga utredningar). Den förstnämnda innebär att man inom samma 
profession utvärderar andras verksamhet utifrån vedertagna normer inom yrkeskåren. 
Modellen talar om hur utvärderingen ska organiseras men säger inget om vilka 
sakfrågor som ska behandlas eller vilka kriterier som bör ligga till grund. Grunden för 
SOU-modellen är regeringens direktiv för vad som ska utredas men därefter är det 
programintressenternas sak att utföra utredningen och dra slutsatser. 
 
Tidigare generationers utvärderingar gjordes på uppdrag av beslutande instanser med 
siktet inställt på måluppfyllelse och resultat i förhållande till insatser. Idag finns 
däremot ett antal utvärderingsmodeller som praktiseras samtidigt och som ger utrymme 
för en rad olika intressegruppers syn på dels vad som ska utvärderas men också hur det 
bör göras (ibid, s. 85-88). Intressegrupper kan enligt Karlsson dels vara beslutsfattare, 
verksamhetens personal eller berörda målgrupper (1999, s. 21f). 
 
2.2 Brukarorienterad utvärdering 
  
Vedung utgår från mötet mellan verksamheten och dess användare när han definierar  
brukarorienterad utvärdering (1998, s. 73). Utgångspunkten är utvärderingar gjorda 
utifrån mottagarens förväntningar, då han menar att behov och förväntningar kan vara 
helt skilda saker. Modellen kan användas för att identifiera användargruppen. Vidare 
kan den användas för att få fram brukarens syn på insatsen, de kan få svara på frågor om 
olika delar av verksamheten. Det är också vanligt att man lyfter ut en del av 
verksamheten för utvärdering. Här finns heller inget krav på samsyn utan olika 
ståndpunkter redovisas. Brukarmodellen kan bl.a. användas inom offentlig service-
produktion som barnomsorg, sjukvård och biblioteksverksamhet. Vedung menar vidare 
att modellen är användbar när det gäller utvärdering av offentlig service, men att större 
försiktighet krävs vid utvärdering av myndighetsutövning. Hänsyn måste tas till 
uppsatta politiska mål och finansiella möjligheter att genomföra verksamheten (ibid, s. 
73f). Karlsson har en vidare definition av brukarmodellen som innebär att berörda parter 
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medverkar i utformningen av utvärderingen. Vidare handlar det menar han om att 
bedöma värdet för brukaren utifrån dennes preferenser men även utifrån officiella mål 
(Karlsson 1999, s. 58). 
 
Bawdens bok Useroriented evaluation of information systems and services tar upp 
frågan om brukararorienterad utvärdering i en vid kontext. Han ser brukarorienterad 
utvärdering som en i första hand kvalitativ form av utvärdering vilket gör den särskilt 
lämpad för användning i den pågående verksamheten (Bawden 1990, s. 96). Med 
brukarorienterad menar Bawden att det är fråga om utvärdering av ett operationellt 
informationssystem eller service snarare än en systemutvärdering i laboratoriemiljö. 
Med ordet �useroriented� avser Bawden i första hand den professionelle användaren av 
informationssystemet snarare än slutanvändaren. Han poängterar dock att utvärdering 
måste ta i beaktande de som slutligen ska använda informationen. Kontinuerlig 
utvärdering av det system man arbetar med ser han som en av de viktigare uppgifterna 
för informationsspecialisten (ibid, s. 5ff).  
 
Brukarorienterad utvärdering sker alltså vanligen enligt Bawden i den operativa 
verkligheten där användaren och hans behov finns och inte på det experimentella 
förstadiet. Vidare kan den här typen av utvärdering refereras till som mikroutvärdering 
dvs. att man tittar i detalj på ett system eller en given service (ibid, s. 14ff). Detta 
innebär en koncentration på några få fakta som noggrant studeras snarare än stora 
kvantifierbara massor av fakta (ibid, s. 94). Makroutvärdering handlar istället om att 
ensidigt mäta utfall (ibid, s. 16). En mikroutvärdering kan dock ta sin utgångspunkt i en 
kvantitativ makronivå som ett sätt att ringa in ett intressant problemområde. På det 
sättet innefattas såväl  kvalitativa som kvantitativa metoder men fokus bör enligt 
Bawden ligga på de kvalitativa metoderna (ibid, s. 95f).  
 
2.2.1 Användarstudier 
 
Bawden tar upp användarstudier som en form av brukarorienterad utvärdering. Här 
definierat som en systematisk undersökning av användarnas karaktär och beteende. Han 
ser inte begreppet användarstudie som synonymt med utvärdering men jag tolkar honom 
ändå som att användarstudier är en viktig och fundamental del av brukarorienterad 
utvärdering. Vetskapen om hur information inhämtas såväl som vad den används till är 
grundläggande och viktiga fakta att känna till för organisationer som tillhandahåller 
service. Här kan det menar Bawden också vara svårt att dra gränsen mellan biblioteks-
undersökningar i det stora perspektivet och användarstudier vilka båda innefattar 
användaren och hans beteende. En viktig skillnad är emellertid att användarstudiens 
syfte är att förmedla information om användaren och biblioteksundersökningen mer är 
inriktad på att säga något om samlingarna (ibid, s. 40f). Här refererar Bawden till 
Brittain som menar att användarstudier ofta har genomförts utifrån personalens 
synvinkel. Man har koncentrerat sig på informationsresurserna och hur användaren får 
informationen snarare än att försöka ta reda på varför användaren sökt information och 
på vilket sätt man använt sig av den samma (Brittain, se Bawden, s. 44). För att 
användarstudier ska definieras som brukarorienterade krävs enligt Bawden alltså ett 
kvalitativt inslag (ibid, s. 136). 
 
Om man ser på användarstudier historiskt kan man se att man har gått från att inrikta sig 
på kvantitativa mätningar till ett mer komplext sätt att se som innefattar både kvalitativa 
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och kvantitativa mått för att mäta. Fram till 60-talet inriktade man sig på småskaliga 
undersökningar främst inom specialbibliotek, vilket ledde till resultat som var 
användbara på det lokala planet men inte hade någon relevans i ett vidare perspektiv. 
Från 60-talet och framåt har man börjat utföra undersökningar i större skala för att 
kunna knyta resultaten till teorier om informationsbeteende och behov hos användaren 
liksom för att introducera ny service (ibid, s. 42f). 
 
För att teckna en kort bakgrund till utvecklingen av användarstudier refererar jag här till 
en artikel av Siatri från 1999. Från början var det främst inom biokemi, medicin, fysik 
och liknande discipliner som användarstudier dyker upp. Till stor del beroende på att 
man inom dessa områden publicerade sig mer flitigt än inom humaniora, vilket fick till 
följd att redskap som index och abstrakt började användas. Urquhart och Bernard tittade 
i en studie från 1948 på formerna för distribution och användande av vetenskaplig och 
teknisk information. Man ville veta vad vetenskapsmännen läste, varför de läste och vad 
de använde informationen till (Urquhart och Bernard, se Siatri 1999, s. 133). 
 
Under 60-talet ökar antalet användarstudier dramatiskt och fokuserar på mer 
komplicerade frågor, undersökningsfältet vidgas också till fler vetenskapliga områden. 
Teorier och principer från bland annat beteendevetenskap och sociologi börjar 
användas, framför allt från kommunikationsbeteendeforskning. I en studie av Flowers 
från 1965 fokuserades på fysiker och kemisters skiftande behov av information. Han 
tittade på vilka informationskällor som användes, vilka verktyg som användes i 
sökandet av information och slutligen vilka kanaler som fanns för kommunikation 
vetenskapsmännen emellan (Flowers, se Siatri, s. 135).  
 
70-talet innebar att användarstudier introducerades inom de mest skiftande grupper. 
Warner et al genomförde 1973 en studie där man tittade på kommuninnevånarna i 
Baltimore och deras informationsbehov. Man ville identifiera på vilket sätt 
informationsbehoven blev tillfredsställda och om dessa behov kunde tillfredsställas på 
ett mer effektivt och ekonomiskt sätt. Nu började också användandet av specifika 
informationssystem undersökas, användbarhet och effektivitet var frågor som 
behandlades (Warner et al, se Siatri, s. 136). 
 
På 80-talet invaderade informationsteknologin området och otaliga användarstudier 
studerar användaren i förhållande till olika OPAC-system och databaser. Borgman och 
Meadow genomförde 1989 ett projekt kallat Oneline access to knowledge vilket innebar 
att man ville framställa ett användarvänligt gränssnitt genom att först testa det på 
användarna innan man konstruerade den slutgiltiga mjukvaran (Borgman och Meadow, 
se Siatri, s. 137). 
 
90-talet har inneburit ett genombrott för Internet inom informationsområdet. Renecker 
undersökte 1992 hur akademiker söker information. Hon använde sig i huvudsak av 
kvalitativa intervjuer och tittade bland annat på informationsbehov, vilka källor som 
använts, hur brådskande behovet var och hur väl den givna informationen motsvarade 
det ursprungliga informationsbehovet (Renecker, se Siatri, s. 138).  
 
Detta var helt kort utvecklingen inom fältet användarstudier i ett internationellt 
perspektiv, därför tänker jag ge några svenska exempel. På Stockholms 
universitetsbibliotek har man med inspiration från amerikanska förebilder genomfört en 
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övergripande utvärdering av verksamheten där användarstudier har varit en del i den 
större undersökningen. RUT- resultatmätning och utvärdering av mätmetoder utfördes 
1992 (Bjørnshauge 1993, s. 264). Undersökningen utgick ifrån en amerikansk manual, 
Measuring Academic Library Performance. De områden man tittade på var vad 
biblioteksanvändarna tycker om bibliotekets olika tjänster och vilka grupper som 
utnyttjar biblioteket. Vidare undersökte man samlingarnas utnyttjande och tillgänglighet 
och på vilket sätt biblioteket och dess faciliteter används. Resultaten har medfört en rad 
förändringar vad gäller servicenivå och har även givit ett underlag vid förhandling med 
beviljande myndigheter (ibid). 
 
1995 utfördes en stor användarundersökning vid Göteborgs universitet i BIBSAMs regi. 
I undersökningen Tusen studenter om biblioteket- vanor, attityder och krav tittade man 
på vad såväl högskole- som universitetsstudenter tycker om biblioteket och de tjänster 
som tillhandahålls (Höglund 1995). I en magisteruppsats från 1997 undersöktes vad 
högskolestudenter i Växjö tycker om sitt bibliotek och dess resurser (Högstedt 1997). I 
en användarstudie kring ickeanvändare vid högskolebiblioteket i Östersund tittade Inger 
Hamrin på orsaker till varför vissa studenter inte utnyttjar biblioteket (1999). 
 
2.2.2 Syfte med brukarorienterad utvärdering 
 
Varför en utvärdering sker är en central fråga att ta ställning till. Karlsson definierar  
skillnaden mellan mål, syfte och funktion enligt Scrivens modell (Karlsson 1999, s. 31). 
Målet med utvärderingen är att lägga fast värdet, bedömningen innefattar ett tolkande på 
ett systematiskt sätt. Syftet avser den tänkta användningen. Med Funktionen menas den 
roll utvärderingen får i praktiken (ibid). Här tänker jag gå närmare in på syftesfrågan. 
Tre sådana är ofta återkommande och nämns av flera författare. Syftet kan vara att 
kontrollera, främja eller ifrågasätta. Politiker behöver information för att kontrollera att 
beslut genomförs i praktiken. Att främja handlar om att se till att resultaten används för 
att stödja och verka för utveckling hos berörda parter. Det ifrågasättande syftet 
innefattar förutom att svara på vilka effekter som uppnåtts också försöka svara på varför 
så skett (ibid, s. 32). 
 
Vedung anknyter också till dessa tre syften. Kontrollmotivet innebär också att man från 
högre instanser på det här sättet kan avgöra om en verksamhet ska få fortsätta i samma 
utsträckning eller om nedskärningar kan bli nödvändiga. Han framhåller vidare att det 
finns fler perspektiv än politikernas och myndigheternas, nämligen medborgarnas och i 
ett snävare perspektiv brukarnas behov av att kontrollera. Dessa två grupper behöver 
utvärdering för att kunna ta ställning till hur politiker och myndigheter sköter sina 
åtaganden. När man vill främja verksamheten är det ofta fråga om en sorts egen-
utvärdering, en programförbättring. Att söka förklaringar för att rätta till upptäckta fel 
blir en huvudfråga. Det tredje syftet menar Vedung är att söka grundkunskap, att testa 
teorier och söka grundläggande kunskaper (Vedung 1998, s. 97-104).  
 
I brukarorienterad utvärdering är det främjande syftet vanligast även om Vedung anger 
att kontrollmotivet skulle kunna gälla brukarnas behov av kontroll för att kunna värdera 
verksamheten. När motivet för utvärdering är främjande är huvudmålet att förbättra 
verksamheten. Det handlar om att effektivisera och serviceanpassa efter brukarnas 
förväntningar och önskemål. Utvärderingen bör kunna ge svar på vad utfallet beror på, 
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om det finns något i programmets utförande som hindrar eller om man inte når den 
tänkta målgruppen (ibid, s. 102f). 
 
2.2.3 För vem utförs utvärdering - brukaren i offentlig sektor 
 
I en text från 1986 diskuterar von Otter begreppet brukare (1986, s. 27). Benämningar 
som kund, klient, användare är alla ord som används, men inget av orden täcker riktigt 
in alla som betjänas av offentlig sektor. Han föreslår istället ordet brukare, som han ser 
som ett mer neutralt ord. Samhället satsar resurser för att tillmötesgå såväl enskilda som 
kollektiva behov. På det sättet skapas en situation där både kontroll och betjäning ger 
förhållande brukare kontra förmedlare en speciell prägel. Brukare kan ses som en av alla 
de roller allmänheten har i sitt förhållande till myndigheten. Genom att ta hänsyn till 
brukaren intresserar man sig inte bara sig för vad den enskilda myndigheten gör utan 
också hur det görs. En möjlighet till tvåvägskommunikation mellan brukare och 
myndighet skapas också. Verksamheten måste därför organiseras så att brukaren på ett 
lätt sätt kan påverka och föra fram sin mening (ibid, s. 27ff).  

 
Var kan vi hitta brukaren i verksamheten? von Otter använder sig av en verksamhets-
triangel där planering, genomförande och utvärdering bildar tre moment som samverkar 
i en fortlöpande process. Som mer övergripande ramar för verksamheten anger han 
finansiering, legalitet och legitimitet.  
 
Vid planering av en offentlig verksamhet handlar det om att utskilja mål för 
verksamheten och fördela resurser. Svårigheter för brukaren att föra fram sina intressen 
och krav beror på att offentlig verksamhet har många förmånstagare men också ett 
flertal syften. Ett exempel är sjukvården, där patientens upplevda behov av sjukvård 
ställs i relation till övergripande hälsopolitiska mål. En annan viktig orsak är att det i 
offentlig sektor ofta handlar om tjänsteproduktion som inte kan mätas i pengar. Sättet på 
vilket tjänsten utförs är också svårvärderat i ekonomiska termer (ibid, s. 29ff).  
 
När man sedan tittar på genomförandemomentet kan det även här vara svårt för  
brukaren att göra sin stämma hörd. Vanligtvis har brukaren stöd hos personalgruppen, 
vars arbetssituation är beroende av att verksamheten fungerar tillfredsställande. En 
intressekonflikt kan dock uppstå när arbetsbelastning och arbetstider ställs i relation till 
beläggningskvoter och vårdköer. 
 
Utvärderingsfasen definieras här som ett organisatoriskt lärande, man tittar på utfallet 
och resultatet återförs till organisationen för åtgärder. Här förs två former fram för 
utvärdering för brukaren, nämligen sorti eller protest. På den öppna marknaden är sorti 
den vanligaste formen d.v.s. att välja bort. I en verksamhet där det mesta fungerar 
tillfredsställande förutom vissa brister blir däremot sortimodellen för trubbig. 
Protestmodellen ger utrymme för att kunna påverka i detalj även om det sättet kräver tid 
och engagemang (ibid, s. 31-34). 
 
Simon Andersson använder i boken Myndigheten i samhället uttrycket konsument 
istället för brukare (1983, s. 161). Genom att titta på den statliga verksamheten utifrån 
konsumentperspektiv kan viktig kunskap erhållas. Allmänhetens direktinflytande 
stannar annars vid det val man gör var tredje år. Här poängteras liksom i ovanstående 
resonemang också det faktum att man så sällan tar hänsyn till konsumentperspektivet. 
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Vilket från myndigheters sida förklaras med att man ser en konflikt mellan å ena sidan 
de demokratiskt uppställda målen och å den andra sidan konsumentens behov (ibid). 
Många gånger är politiska mål så allmänt formulerade att det för den enskilda 
myndigheten kan vara svårt att förutsäga alla effekter av sin verksamhet, vilket borde 
göra det lämpligt att använda konsumentperspektivet som ett komplement.  
Konsumentutvärdering kan alltså fylla olika funktioner. Dels att ge beslutsfattare nya 
perspektiv vad gäller en service form och innehåll, dels kan den användas för att 
kontrollera att fattade beslut fått avsett genomslag (ibid, s. 166f). 
 
2.2.4 Servicekvalitet i den brukarorienterade modellen 
 
Även inom biblioteken finner vi en begreppsförvirring när det gäller vad vi ska kalla de 
som använder bibliotekets service. Här talas också om kunder, besökare, låntagare och 
användare. Vilken term man än väljer menar Hernon att det är människorna som 
använder servicen som är skälet till att biblioteket överhuvudtaget existerar, och därför 
bör användarnas behov och förväntningar styra (1998, s. 5). Historiskt har 
bibliotekskvalitet likställts med samlingarnas storlek, en inriktning på vad bibliotek har 
snarare än vad biblioteket gör. Dagens snabba utveckling av Internet har däremot 
minskat de fysiska samlingarnas betydelse till förmån för allt som nu finns tillgängligt 
via Internet, men fortfarande säger det inget om den givna servicen och hur den 
mottagits (ibid, s. 2f). 
 
Servicekvalitet definierar han som det sammanlagda intrycket brukaren får av de olika 
erfarenheter som gjorts i samband med ett biblioteksbesök. Kvalitet är det sättet på 
vilket en service är utförd eller inte utförd. Servicekvalitet består av flera dimensioner, 
dels den innehållsmässiga d.v.s. vad som utlöst besöket. Kontexten är det som formar 
själva erfarenheten, hur mötet med personalen utfaller, eventuella svårigheter vid 
sökning i databaser. Här kommer också kundens förväntningar in, det kan vara 
förväntningar som inte kan motsvaras av biblioteket men lika fullt finns de där och 
spelar in när kunden bedömer servicekvaliteten (ibid, s. 8). 
 
På ett liknande sätt benämner Grönroos servicekvalitet, han använder definitionen 
totalkvalitet, vilket han menar innefattar tre saker nämligen teknisk kvalitet, funktionell 
kvalitet och organisationsprofil (1988, s. 23). Med teknisk kvalitet avses det kunden får, 
tjänstens utförande. Funktionell kvalitet beskriver hur kunden upplever hela processen 
som leder fram till den tekniska kvaliteten, som exempel ges hur kunden upplever sig 
behandlad av personalen. Organisationsprofilen, dvs. den bild kunden har av företaget 
spelar också in för totalkvaliteten. (ibid, s. 23f). 
 
Till denna uppfattning av begreppet servicekvalitet ansluter sig även Childers. I artikeln 
Evaluative research  in the library and information field beskriver han servicekvalitet 
som den uppfattade effekten av ett biblioteks tjänster (1989, s. 256). Han menar vidare 
att service inom biblioteks- och informationsområdet är svårdefinierbar i förhållande till 
annan service i samhället som t.ex. sophämtning, något som komplicerar utvärdering. 
Oftast har man heller inte vare sig från bibliotekets eller från låntagarens sida fastställt 
den betydelse en tjänst bör ha, vilket också medför svårigheter att sätta upp kriterier för 
utvärdering (ibid). I litteratur rörande biblioteks- och informationsvetenskap talas om 
bibliotekens mål att förbättra låntagarens liv gällande allt från att göra ett bättre jobb, 
ökad politisk medvetenhet, erbjuda förströelselitteratur med mera. Däremot finner vi 
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menar Childers få exempel där man verkligen försökt ta reda på vilken betydelse 
programmet eller servicen haft, d.v.s. hur personens liv påverkats. I de flesta fall är inte 
utvärderingsmetoden integrerad i det övergripande projektet. Det vanligaste och lättaste 
sättet att utvärdera en service är istället att undersöka om man når sina tänkta användare. 
Ofta ses detta som ett mått på programmets inflytande eller effekt, istället för att ta reda 
på hur och om låntagarens liv påverkats (ibid, s. 261ff). Childers poängterar vikten av 
utvärderingsforskning som undersöker hur ett program påverkar mottagaren, istället för 
att som nu ofta är fallet att tjänsten som sådan utvärderas och inte dess effekt (ibid, s. 
264). 
 
Enligt vad som ovan anförts är brukarorienterad utvärdering inriktad på användarens 
förväntningar på bibliotekets tjänster. Flera författare diskuterar �performance 
indicators� fritt översatt �mått på hur en tjänst utförs�. Crawford gör en distinktion 
mellan utvärdering och prestationsmätande med hjälp av indikatorer (1996, s. 4). Han 
menar att prestationsindikatorer endast bör ses som verktyg för organisation för att mäta 
medan däremot utvärdering också inbegriper analys av insamlade data (ibid).  
 
ISO (the International Organization for Standardization) definierar performance 
indicators som ett numeriskt, symboliskt eller verbalt uttryck sprunget ur biblioteks-
statistik som kan användas för att karaktärisera bibliotekets prestationer (Information 
and documentation 1998, s. 3). Här beskrivs liksom ovan dessa indikatorer som verktyg 
att användas av ledningen för att kontinuerligt kunna utvärdera sin verksamhet. De kan  
dessutom användas dels för att jämföra den egna verksamheten över tid men också för 
att göra jämförelser mellan olika bibliotek. Här ges en rad exempel på indikatorer, varav 
de flesta är inriktade på kvantifierbara mått (ibid, s. 7). För att mäta användarnas 
tillfredsställelse enligt standarden kan t.ex. synpunkter på öppettider, referensservice, 
användarutbildning och bibliotekspersonalens attityder efterfrågas. Som metod anger 
man enkät, men menar också att intervju kan vara ett alternativ. Här berör man också 
liksom Hernon och Grönroos ovan svårigheten att tolka resultaten och jämföra mellan 
olika bibliotek eftersom användarens subjektiva förväntningar spelar in (ibid, s. 12f). 
 
Hernon sammanfattar på ett stringent sätt hur man kan mäta biblioteksservice utifrån 
brukarens eller med hans ord kundens behov. Ett bra sätt att mäta effektivitet, 
tillfredsställelse och servicekvalitet är att ställa sig frågorna: hur bra, hur värdefull, hur 
pålitlig och hur besvarande är vår biblioteksservice? (Hernon 1998, s. 69).  
 
2.2.5 Utvärderingens olika steg 
 
När man genomför en utvärdering kan det vara en fördel att strukturera den i olika steg 
eller faser. Jag tänker här ge några exempel ur utvärderingslitteraturen på olika sätt att 
beskriva utvärderingsprocessen. Dessa steg är allmängiltiga och kan appliceras på alla 
utvärderingsmodeller.  
 
Vedung refererar till ett åttapunktsprogram för utvärdering i offentlig sektor (1998, s. 
92).  
-Den första frågan rör syftet och inbegriper det bakomliggande motivet till 
utvärderingen. Vad vill beställaren har utrett och varför.  
-Fråga nummer två rör på vilket sätt utvärderingen ska organiseras och vem som kan 
utföra den.  
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-För det tredje bör man titta på insatsen, hur kan den beskrivas utifrån mål och 
styrmedel.   
-Förvaltningsprocessen beskriver hur insatsen administreras, från mål till slutprestation.  
-Resultatredovisningen är naturligtvis en viktig del av utvärderingen. Resultaten 
grundar sig på olika undersökningar som utförts.  
-Att bedöma effekten av de gjorda insatserna blir nästa steg. Vilka faktorer förutom 
insatsen har betydelse för resultatet. 
-Bedömningsfrågan innefattar fastställande av mått att mäta efter. Ska man bedöma 
utifrån fastställda mål, brukarnas förväntningar eller olika intressenters krav.  
-Slutligen ställs utvärderaren inför användarfrågan. Kan man strukturera utvärderingen  
på ett sätt som ökar användning. 
 
Frågan om syfte, organisation och användning bör enligt Vedung alltid ställas i en 
utvärdering (ibid, s. 92-95).  
 
Hernon & McClure urskiljer i sin bok Evaluation and library decisionmaking tre olika 
faser i utvärderingsprocessen (1990, s. 19). 
-Preparationsfasen innefattar att man ser över mål för verksamheten, bestämmer sig för 
vad som ska utvärderas och varför. Personalen som ska utföra utvärderingen förbereds 
för uppgiften. Problemställning diskuteras fram i den här fasen. 
-Under utvärderingsfasen sker datainsamlandet. Här poängterar författarna vikten av att 
ta ställning till vilka data som ska samlas in och varför. För att kunna använda bästa 
metod och ställa rätt frågor i utvärderingen är det också viktigt att syftet med 
utvärderingen klart framgår. Implementering och analys av insamlade data är nästa steg 
i processen.  
-Sista fasen kallar författarna organisationsutveckling. Här presenteras utvärderings-
resultaten och rekommendationer om vad som bör göras utifrån vad utvärderingen visat. 
Rapportpresentationen är också ett viktigt inslag här. Slutligen tar man här ställning till 
resultaten och vad som kan modifieras i verksamheten (ibid, s. 19-29).  
 
Ove Karlsson tar i sin bok Utvärdering mer än metod upp liknande punkter att tänka på 
vid utvärdering (1999, s. 83). Att ta ställning till varför en utvärdering bör ske och vad 
som ska utvärderas är enligt honom det första steget. Därefter måste man ta reda på 
vilka kunskaper som söks, traditionellt har utvärdering skett utifrån ett tekniskt 
perspektiv d.v.s. att man inriktat sig på det kvantitativt mätbara. På senare år har andra 
kunskapsperspektiv fått en allt viktigare roll, där man uppmärksammar såväl sociala 
som kulturella effekter för olika grupper. Bedömningsarbetet innebär sedan att man 
uttalar sig om utvärderingsobjektets meriter och värde. Här är det viktigt att vara 
medveten vilka värdekriterier man utvärderar mot. Själva utvärderingen kan enligt 
Karlsson utföras enligt olika strategier som dels kan vara utprövande och mätande, dels 
upplysande och förklaringsinriktade eller slutligen interaktiva och förändringsinriktade. 
Slutligen tar Karlsson också upp frågan om utvärderarens roll och utvärderingens 
användande (ibid, s. 83-87).  
 
2.3 Sammanfattning 
 
Valet av utvärderingsmodell baseras på vilket område som ska utvärderas och vilka 
frågor som man söker svar på. Många olika sätt att gruppera utvärderingsmodeller 
beskrivs i litteraturen. Enligt Vedungs bok Utvärdering i politik och förvaltning från 
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1998 kan man strukturerar modellerna enligt följande. Måluppfyllelsemodellen går i 
korthet ut på att man utvärderar mot mål framarbetade för en verksamhet, man tittat på i 
vilken grad målen uppfyllts och om detta i sin tur beror på verksamheten. Modellens 
styrka ligger i att målen är fastlagda i demokratisk ordning. En vanlig invändning mot 
måluppfyllelsemodellen är att man genom att enbart analysera de uppsatta målen går 
miste om eventuella bieffekter (Vedung 1998, s. 52-58). I den mållösa utvärderings-
modellen fokuserar man däremot på resultatet. Genom att utvärdera den totala effekten 
av genomförda insatser, kan man här även ta in oförutsedda bieffekter (ibid, s. 68-70).  
 
De ekonomiska modellerna används i såväl privat som offentlig sektor och speglar dels 
produktivitet, d.v.s. arbetsprestation delat med kostnad, dels effektivitet som kan 
beskrivas som värdet av insatsens effekt delat med kostnad. En nackdel med dessa 
modeller är t.ex. att man inte fångar upp alla besökare på ett bibliotek som inte lånar 
något, utan kommer för att läsa en tidskrift eller använda datorerna (ibid, s. 82ff).  
 
Till de institutionella modellerna räknar Vedung kollegiebedömning och SOU-
modellen. Kollegiebedömning innebär att man inom samma profession utvärderar 
andras verksamhet enligt vedertagna regler. Hur utvärderingen organiseras är alltså 
styrt, men inte valet av sakfrågor eller vilka kriterier som ligger till grund för 
utvärderingen. I SOU-modellen är det däremot regeringen som ger i uppdrag att utreda 
en sakfråga, medan själva utformningen av utvärderingen lämnas till 
programintressenterna (ibid, s. 85-88).  
 
I den brukarorienterade utvärderingsmodellen fokuseras på mötet mellan verksamheten 
och dess användare. Man intresserar sig för brukarens syn på insatsen, vanligt är att man 
lyfter ut olika delar av verksamheten för utvärdering (ibid, s. 73). Bawden understryker 
också vikten av att både kvalitativa och kvantitativa metoder används (1990, s. 95). 
Användarstudier ger oss information om användaren snarare än om informationens väg 
till användaren d.v.s. att ta reda på varför användaren sökt information och på vilket sätt 
man använt sig av den samma. Om man tittar på användarstudier i ett historiskt 
perspektiv har man från ett ensidigt mätande övergått till mer komplexa undersökningar 
som innefattar såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. På 60-talet gjordes 
småskaliga undersökningar främst inom specialbiblioteken, men på senare år har man 
inriktat sig mer på informationsbeteende och användarens behov och förväntningar 
(ibid, s. 40-43).   
 
Tre syften med utvärdering nämns ofta, nämligen att kontrollera, främja eller ifrågasätta 
(Karlsson 1999, s. 32). Kontroll utövas av politiker som vill följa upp att beslut 
genomförs. Den främjande utvärderingen används för att stödja och verka för 
utveckling, ofta som en sorts programförbättring. Det ifrågasättande syftet söker svar på 
vilka effekter som uppnåtts och vad detta i sin tur beror på. I brukarorienterad 
utvärdering är det främjande syftet det vanligaste. Det handlar då ofta om att 
effektivisera eller serviceanpassa efter brukarens förväntningar (ibid).  
 
Många benämningar används för att beskriva de som betjänas av offentlig sektor (von 
Otter 1986, s.27). Kund, klient, konsument, användare och brukare är några. Genom att 
skapa möjligheter för brukaren att påverka får man insikter i inte bara vad en myndighet 
gör utan också hur det görs. En möjlighet till kommunikation mellan brukare och 
myndighet skapas därmed också (ibid, s.27ff).  
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När vi tittar på biblioteksverksamheten ur användarperspektivet och vad som utvärderas 
definierar ett flertal författare servicekvalitet som det sammanlagda intrycket brukaren 
gör i samband med ett biblioteksbesök. Enligt Hernon definieras servicekvalitet av dels 
det rent innehållsmässiga, vad som föranlett biblioteksbesöket (1998, s. 8). Kontexten är 
det som formar erfarenheten t.ex. hur mötet med personalen utfaller. Här spelar 
användarens subjektiva förväntningar in, något som kan göra det svårt att tolka 
utvärderingsresultat och göra jämföra mellan olika bibliotek (ibid). Childers pekar också 
på svårigheter att definiera värdet av tjänsten vilket gör det problematisk att sätta upp 
kriterier för utvärdering (1989, s. 256). Inom biblioteks- och informationsområdet finner 
vi menar han  också mestadels utvärderingar där man istället för att undersöka vilken 
betydelse programmet får för användaren, allt som oftast inriktar sig på om man når sina 
tänkta användare (ibid, s. 261ff).  
 
Utförandet av en utvärdering kräver att den struktureras i olika steg. Preparationsfasen 
inbegriper syftet och den bakomliggande orsaken till utvärderingen. Under 
utvärderingsfasen samlas data in, metod bör styras av syftet och problemställningen, 
därefter sker analys av materialet. Den sista fasen organisationsutveckling innefattar 
presentation av utvärderingsresultatet och rekommendationer utifrån resultaten (Hernon 
& McClure 1990, s. 19-29).  
 
3. Patientinformation - en översikt 
 
Kapitlet inleds med en övergripande beskrivning av patientinformation, hur den kan 
definieras, vem som producerar den, vem den är till för och slutligen ges några exempel 
på olika former av patientinformation. Här kommer jag också att anknyta till 
utvärderingar av patientinformationsverksamhet. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning. Syftet med detta kapitel är att ge en bakgrundsbild av patient-
informationsverksamhet inför min redovisning av utvärderingen av PION i kapitel 4. 
 
För att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården är tillgången till information 
och möjlighet att välja behandlingsalternativ avgörande. Många studier och attityd-
undersökningar samt anmälningar till olika instanser visar att bristande information är 
ett vanligt förekommande klagomål (Patienten har rätt 1997, s. 21).  Den senaste hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL) trädde i kraft 1/1 1983, men har därefter förändrats vid 
åtskilliga tillfällen. I vårt snabbt föränderliga samhälle är HSL en ramlag som innehåller 
mål och riktlinjer, som ska tillämpas och tolkas av landstingen och i vissa delar av 
kommunerna. (Vad säger hälso- och sjukvårdslagen 1998, s. 5).  
 
Sjukvårdens skyldighet att informera om hälsotillstånd och de behandlingsmetoder som 
kan erbjudas regleras genom 2 a § 3 stycket hälso- och sjukvårdslagen och 3 § 
åliggandelagen. Vård och behandling ska också i så stor utsträckning som möjlig ske i 
samråd med patienten. Dessa bestämmelser är kortfattade och säger ingenting om 
informationens innehåll. Patientinformationen gör det möjligt för patienten att själv ta 
ställning till de alternativ som sjukvården erbjuder, den gör att patienten känner sig 
trygg och motiverad. All hälso- och sjukvårdspersonalen har ansvar för att patienten får 
informationen men verksamhetschef vid respektive enhet har det övergripande ansvaret 
att se till att informationskravet uppfylls (Patienten har rätt 1997, s. 57).  
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Utredningen vill genom sitt författningsförslag understryka patientens rätt till 
individuellt anpassad information om såväl sitt hälsotillstånd som alternativa 
behandlingsmetoder. Kommitténs förslag innebär en skärpning av det informationskrav 
som redan gäller, man poängterar också vikten av att informationen underlättar för 
patienten att göra egna aktiva val (ibid, s. 23). Socialstyrelsen bevakar också genom 
lagen om tillsyn över hälso- och sjukvården (SFS 1996:786) att information till 
patienter sker på ett riktigt sätt (Socialstyrelsen 1996). 
 
3.1 Patientinformationcentraler 
 
I arbetet med att främja patienters kunskaper om hälsa och sjukdom är dagens moderna 
informationsteknologi ett viktigt inslag. Patientinformation som produceras blir på detta 
sätt tillgänglig på ett enkelt sätt. På nationell, regional och lokal nivå har informations-
system för patientinformation utvecklats. Mängden material gör dock att det lokalt 
behövs organisationer som behärskar systemen (Patienten har rätt 1997, s. 79f). I många 
landsting har patientinformationscentraler utvecklats inom ramen för sjukhus-
biblioteken. Med ordet patientinformationscentral avses �en plats där patienter och 
allmänhet kan söka information om hälsa och sjukdom�(ibid, s. 98). 
 
I en debattartikel från 1995 argumenterar P-O Tellander för varför just sjukhus-
biblioteken är särskilt lämpade för att sköta patientinformation (1995, s. 24). 
Sjukvårdspersonalens information till patienterna är en stor och viktig del av 
behandlingen. Många gånger kan det i mötet med sjukvården vara en pressande 
situation för patienten med många nya fakta vilket resulterar i att en del av 
informationen går förlorad. Här kan sjukhusbiblioteket bistå med aktuellt material till 
patienten. För att en patientinformationscentral ska fungera krävs enligt Tellander det 
professionella bibliotekets yrkeskunnande. Sjukhusbiblioteket är en del av sjukvården 
men är samtidigt en fristående kunskapsbank och kan på så sätt vara ett komplement till 
den information som sjukvården ger. Ett sjukhusbibliotek har också ett utbyggt nätverk 
som gör det lätt att få fram information. Idag ökar informationsmängden i en allt 
snabbare takt, och här har enligt Tellander biblioteken en uppgift att hjälpa till att sovra 
och att söka information (ibid). Landstinget i Östergötland valde däremot en annan 
inriktning när man 1996 öppnade Meditrina Hälso- och sjukvårdsinformation vid 
Universitetssjukhuset i Linköping. Patientinformationscentret  bemannas enbart med 
sjukvårdspersonal, utan anknytning till biblioteket (Fritzell 1995, s. 20). 
 
Vid en kartläggning som gjordes av SPRI (Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och 
rationaliseringsinstitut) 1996-1997 var antalet patientinformationscentraler 17 (Patienten 
har rätt 1997, s. 99). Enligt en förteckning från KIB Hälso- och sjukvård ( Karolinska 
Institutets Bibliotek f.d. SPRI bibliotek och utredningsbank) uppgick antalet patient-
informationscentraler våren 2000 till 44 stycken. Hur man valt att organisera verksamheten 
varierar som vi kan se i tabell 1. nedan (KIB Hälso- och sjukvård). 
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                   Tabell 1. Bemanning på de 44 patient- 
                                   informationscentralerna 
 

25   Bibliotekarie 
 8    Bibliotekarie och sjuksköterska
 9    Sjuksköterska 
 2    Sjuksköterska och farmaceut 

 
På patientinformationscentraler finns förutom personalen som kan bistå besökaren även 
tillgång till böcker, tidskriftsartiklar, broschyrer och informationsmaterial från apotek 
och patient- och handikapporganisationer. Många centraler har också tillgång till 
referensdatabaser samt adressregister till patient- och stödföreningar. Verksamheten ska 
ses som ett komplement till information som ges av hälso- och sjukvårdspersonal. 
Många av informationscentralerna har därför nätverk av kontaktpersoner ute på 
klinikerna (Patienten har rätt 1997, s. 99). Framväxten av patientinformationscentraler i 
Sverige har framförallt skett med inspiration från Storbritannien och Danmark.  
 
Lister Hospital 
 
Biblioteket vid Lister Hospital i Storbritannien driver sida vid sida med sitt medicinska 
bibliotek en omfattande patientinformation, Health Information First (Hedström 1991, s. 9). 
Sally Knight startade med patientinformation, Health Information Service (HIS) på Lister 
Hospital redan 1974. Detta gjorde hon p.g.a. att det blev allt vanligare att patienter och 
anhöriga kom till biblioteket med frågor eller för att få information. De medicinska 
databaserna var för komplicerade för patienter och anhöriga och därför och startades 1978 
databasen Popular Medical Index (PMI), som omfattar populärvetenskapliga medicinska 
artiklar och böcker (ibid, s. 9f.). Med Lister HIS som förebild startades ett stort antal 
patientinformationscentraler på lokal nivå under 80-talet. 1991 bildades Consumer Health 
Information Consortium (CHIC), en frivilligorganisation för alla som arbetar med 
patientinformation (Patienten har rätt 1997, s. 94). Patienters rätt till information stärktes 
genom patientgarantin Patient�s Charter som kom 1992 (Gann 1994, s. 2). Den listar de 
rättigheter till hälsovård som patienter har i det brittiska hälsoväsendet. Bl.a. omfattar den 
rätten till information om lokal hälsoservice, kvalitetskontroll, hur man överklagar 
behandling samt väntetider för olika ingrepp (ibid, s. 2f). Erfarenheter från 
patientinformationscentralerna i Storbritannien är positiva. Från början rörde sig 
förfrågningarna om specifika sjukdomar, men idag handlar frågorna mer om förebyggande 
hälsovård. Tjänsterna efterfrågas också i allt större utsträckning av vårdpersonal och 
studerande (Patienten har rätt 1997, s. 94). 
 
Patientinformationscentret på Odense Universitetssjukhus 
 
Patientinformationscentret vid Odense Universitetssjukhus i Danmark startade som en 
försöksverksamhet 1990 p.g.a. att patientbiblioteket var nedläggningshotat. Efter en 
utvärdering 1993 permanentades verksamheten. Patientinformationscentrets mål är bl.a. 
att: 
 
- Ge patienter och närstående information om hälsa och sjukdom. 
- Verka som ett sedvanligt patientbibliotek med utlåning av böcker, tidskrifter, musik, 

kassettband och hjälpmedel såväl på informationscentralen som på 
vårdavdelningarna. 
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- Bistå som rådgivare åt vårdpersonalen om patientanpassad litteratur gällande hälsa 
och sjukdom (ibid, s. 95). 

 
Utvärderingen som gjordes 1993 visade att brukarna var mycket nöjda, just det faktum 
att patientinformationscentret är en egen verksamhet oberoende av sjukvården i övrigt 
sågs som särskilt positivt. 30 % av brukarna var inneliggande patienter och sjukvårds-
personal och studerande svarade för 25 %. Av patienter och anhöriga som ingick i 
brukarundersökningen hade 70 % varit där fler än en gång. Vad gäller informations-
materialet tyckte 88 % att de fått tillräckligt med information vid besöket (ibid, s. 96).  
 
Enligt årsrapporten 1998 för informationscentret ser man en ökande andel förfrågningar 
från såväl patienter, anhöriga som personal. Många patienter är idag väl insatta i sin 
sjukdom och kommer till informationscentret med komplicerade frågeställningar. Inte 
minst all information som idag finns tillgänglig på Internet ökar andelen frågor om 
webbplatsers tillförlitlighet. Sedan 1998 för man ett statistikschema över antal 
förfrågningar, vem som frågar och om vad samt hur lång tid det tar att besvara frågan. 
En förfrågan tar i genomsnitt tjugo minuter och cirka var fjärde brukare återkommer för 
uppföljande frågor (Informationscentret 1999, s. 4). 
 
3.2 Informationssystem för patientinformation 
 
Idag finns flera olika typer av informationsdatabaser att tillgå för patientinformation. 
Databaser som refererar till dokument som kan beställas eller lånas på biblioteket som 
t.ex. PION. Infomedica är en databas som använder sig av delvis nya grepp som 
multimedia. Socialstyrelsens medicinska faktadatabas MARS (Medical Acess & Result 
System) som innehåller State of the Art- dokument, kvalitetsdata och statistikdokument 
om bl.a. sjukvårdskonsumtion. En allt snabbare växande marknad är också hälso-
information på Internet.  
 
Referensdatabasen hänvisar alltså till dokument som kan beställas eller lånas. Lokalt har 
många sjukhusbibliotek förtecknat sitt bestånd i en katalog/databas, exempelvis 
sjukhusbiblioteket på Mölndals sjukhus och Universitetssjukhuset i Lund (Patienten har 
rätt 1997, s. 83). Ett annat exempel är databasen PION, här kan information dels 
beställas men samtidigt finns numera alltfler dokument tillgängliga direkt via Internet. 
Databasen beskrivs närmare i kapitel 4.  
 
Multimediadatabas : Infomedica 
 
Databasen innehåller såväl text som rörliga bilder och ljud. Infomedica är ett aktiebolag 
som ägs av Sveriges landsting och Apoteket AB. Bakgrunden till bolagsbildningen är 
ägarnas ansvar att ge medborgarna hälso- och sjukvårdsinformation. Syftet är främst att 
stärka medborgarnas ställning i vården genom att erbjuda tillgång till pålitlig kunskap 
och information. Genom att samordna information från flera aktörer och källor till ett 
gemensamt nationellt forum får användarna tillgång till en stor informationsmängd. 
Informationen som presenteras av InfoMedica har inget kommersiellt syfte. Innehållet 
är utvecklat av experter inom vården och uppdatering av materialet sker kontinuerligt 
(Infomedica).  
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Faktadatabas : MARS 
 
Grunden för patientinformationen är den medicinska kunskap som finns i State of the 
Art (en syntes av dagsaktuella kunskaper som bygger på vetenskapligt underlag) och de 
kliniska riktlinjerna. Patientinformationen har utarbetats och granskats av de medicinska 
experter som i övrigt deltar i arbetet med MARS. Patientinformationen är inriktad på 
behandling av sjukdom och innehåller uppgifter om hur diagnos sätts, om det finns 
dokumenterad prognostiskt gynnsam behandling, hur organisationen av primär och 
sekundär prevention och rehabilitering är uppbyggd. Målet med informationen är göra 
den lätt åtkomlig och att underlätta för patienterna att ta ställning i olika frågor 
(Patienten har rätt 1997, s. 84f). 
 
Hälsoinformation på Internet 
 
I en artikel i Läkartidningen diskuteras den allt snabbare ökande mängden medicinsk 
information som nu finns tillgänglig på Internet (Levi 1999, s. 1737). Myndigheter, 
organisationer, patientföreningar och även privatpersoner sprider i dag information via 
egna webbplatser. Den stora mängden information kan göra det svårt för den enskilde 
att värdera kvaliteten. Här förekommer hemsidor skapade av såväl ämnesexperter som 
okvalificerade personer. Syftet med hemsidan kan vara oklart, ekonomiska särintressen 
kan styra. Många hemsidor saknar redaktionell granskning och det kan vara svårt att 
veta hur aktuell informationen är. Information ämnad för en viss grupp användare kan 
läsas av många och detta kan bidra till missuppfattningar (ibid). 
 
3.3 Utvärdering av patientinformation  
 
I det följande avsnittet presenteras tre utvärderingar av patientinformationsverksamhet. I 
de två första utvärderas patientinformation på ett bibliotek respektive en 
hälsoinformationscentral i ett köpcentrum. I det tredje fallet är det en nätbaserad 
patientinformation som utvärderas.  
 
Patientinformation på sjukhusbibliotek: en studie utförd i Delawere  
  
Denna studie utfördes på patientinformationsbiblioteket på The Delawere Academy of 
Medicine i Wilmington, Delawere USA. Enkäter skickades ut till 270 vuxna personer som 
under 1995 hade tagit del av patientinformation från biblioteket (Pifalo 1997, s. 16). Syftet 
med undersökningen var att studera användandet av materialet som tillhandahålls vid 
patientinformationsbiblioteket. Man ville också få svar på om informationen påverkade 
personernas kunskaper om sin sjukdom, om den påverkade deras känslor och om 
informationen gjorde att de agerade på ett annorlunda sätt. Man ville också ta reda på om 
informanterna kunde tänka sig att använda den här typen av information igen, om de kunde 
rekommendera den till andra och slutligen om de skulle kunna tänka sig att betala för en 
sådan service. Till övervägande del bestod gruppen av personer som beställt patient-
information per telefon och fått material hemskickat. Av de 270 personer som accepterat att 
delta i studien svarade 239 av dem på enkäten, vilket resulterade i en svarsprocent på 87 %. 
Gruppen informanter var inget statistiskt genomsnitt av befolkningen i Delawere utan hade 
en högre procent kvinnor, vita och personer med högre utbildning.  
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Resultaten visade att så många som 94 % tyckte att de hade lärt sig mer och för 47 % 
underlättade informationen i kontakten med vårdgivaren. 51 % ställde fler frågor och 52 % 
upplevde att informationen minskade deras oro. Alla utom en person av de 239 svarade att 
de skulle söka information igen liksom att rekommendera andra att göra det samma. 84 % 
kunde också tänka sig att betala för den här typen av information (ibid, s. 18ff).  
 
Best of Health, utvärdering av en hälsoinformationscentral i ett köpcentrum i 
Inverness 
 
Utvärderingen av Best of Health initierades av hälsovårdsmyndigheterna i Inverness på 
Skotska höglandet. Det man främst ville undersöka var vilka grupper som använder 
hälsoinformationen, vad man tyckte om servicen, och på vilket sätt man använde sig av 
informationen (Barker 1999, s. 15). 203 enkäter distribuerades och 105 besvarades, vilket 
ger en svarsrespons på 52 %. Man har i den här undersökningen valt att dela ut 
frågeformuläret tre gånger per dag vid samma tidpunkt. Resultaten visar att 62 % anger som 
skäl att bli bättre informerade om sin sjukdom. 16 % ville ha information om olika 
behandlingsmöjligheter. Hälften av de svarande hade blivit rekommenderande att uppsöka 
hälsoinformationscentralen av sin läkare eller sköterska. En övervägande majoritet (87 %) 
upplevde att den givna informationen var både användbar och relevant och så många som 
94 % upplevde att informationen var tillräckligt utförlig. I övrigt visar studien att det var 
fler kvinnor än män som sökte information, här var andelen kvinnor 82 % (ibid, s. 20f).  
 
Utvärdering av Infomedica 
 
 Utvärderingen har utgått ifrån de tre huvudintressenterna medborgarna, hälso- och 
sjukvårdspersonal och ägaregruppen d.v.s. Apoteksbolaget AB och landstingen 
(Hanberger 1999, s. 6). Utvärderingen söker svar på flera frågor. Uppfylls effektmålen 
d.v.s. bidrar Infomedica till att stärka medborgarnas ställning visavi sjukvårdsapparaten 
och blir effekten i så fall att medborgarna förebygger sjukdom och behandlar sig själva i 
större utsträckning. Besparingsmålet innefattar frågan om detta leder till 
resursbesparingar för samhället. Kvalitetsmålen innefattar olika indikatorer som 
legitimitet, användarvänlighet och behovsanpassning (ibid, s. 4). Den främsta 
målgruppen är olika medborgargrupper. Under de första fem månaderna (981001-
990301) har 52 000 personer använt systemet, medborgargruppen uppgår till 55 %. Av 
dessa har 500 personer besvarat den elektroniska enkät som ligger till grund för 
brukardelen av utvärderingen av Infomedica (ibid, s. 44). Enkätsvaren indikerar att det 
finns ett stort behov av information om sjukdomar, hälso- och friskvård och läkemedel. 
Information om patientorganisationer, hjälpmedel och patienträttigheter efterfrågas inte 
i samma utsträckning.  
 
Effektmålet att stärka patientens ställning inom hälso- och sjukvården är svårbesvarad 
eftersom Infomedica än så länge inte använts av patienter i kontakt med sjukvården. 
Däremot upplever 57 % att de känner sig tryggare när de vet mer om sin sjukdom. 
Ytterligare 25 % instämmer delvis i påståendet. Eftersom man inte särskiljer kostnader 
för patientinformation inom landstingen är det svårt att jämföra Infomedica med andra 
liknande resurser. Frågan om Infomedica gör användaren mer benägen att förebygga 
och själv behandla sin sjukdom är också svår att besvara. 20 % uppger att de har en 
positiv inställning till egenvård, men om detta får till följd att resurser också sparas är 
enligt utredaren tveksamt (ibid, s. 52-59). En oväntad effekt av Infomedica kan istället 
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bli att patienter kommer att ställa krav på behandlingar som sjukvården inte kan 
bekosta, vilket i sig kan ge en legitimitetskris (ibid, s. 49).  
 
Vad gäller kvalitetsmålet har Infomedica mottagits väl av användarna, tre av fyra tycker 
mycket bra eller bra om databasen. 80 % anser att användarvänlighet, sökfunktion, 
pedagogik och språk är bra eller mycket bra. 7 % tycker multimedia är direkt dåligt, en 
förkommande kommentar är det tar för lång tid att ladda ner bilder och att dessa ofta är 
orelevanta. Sökfunktion och användarvänlighet uppfattas som positivt, medan man 
däremot anser att sakinnehållet bör utvidgas. Fördjupning inom flera sjukdomar 
efterlyses också, bara två av tio anser sig ha fått fullständigt svar på sin fråga (ibid, s. 
45f). Infomedica har hög medicinsk tillförlitlighet, tjänsten �Fråga doktorn� (vilket 
innebär att man kan ställa frågor till en läkare och få svar via Internet) uppfattas som 
mycket positiv av dem som använd tjänsten (80 % upplevde den som bra eller mycket 
bra).  
 
Enligt utvärderingen har projektet utvecklats mot en på förhand bestämd multimedial 
strategi. Patienter söker svar på komplexa sammansatta frågor i första hand och inte de 
stora folksjukdomarna, vilket gör att databasen i sin nuvarande utformning inte helt 
motsvarar medborgarnas behov och krav. Utvärderingens huvudslutsats är att 
Infomedica bör utvecklas vidare, att den bör innehålla mer information och en klarare 
struktur för hur innehållet ska utvecklas. Textavsnitt bör kombineras med länkar till 
medicinsk atlas, tjänsten �Fråga doktorn� bör också utvecklas (ibid, s. 4f). 
 
3.4 Sammanfattning 
 
Patientinformation är ett sätt för patienter och anhöriga att stärka sin ställning och gör 
det möjligt för dessa grupper att välja mellan de alternativ sjukvården erbjuder. 
Sjukvårdens skyldighet att informera patienter regleras i hälso- och sjukvårdslagen, 
dessa bestämmelser säger dock inget om hur informationen bör utformas. I många 
landsting har patientinformationscentraler utvecklats inom ramen för 
sjukhusbiblioteken, dessa kan i det ökande informationsflödet erbjuda hjälp med att 
sovra och söka informationen. På patientinformationscentraler finns förutom behjälplig 
personal även tillgång till böcker, broschyrer, tidskriftsartiklar och informationsmaterial 
från bl.a. patientföreningar. Tillgång till sökning i informationsdatabaser finns också.  
 
Dagens informationsteknologi lämpar sig väl för att öka patienter och anhörigas 
kunskaper om hälsa och sjukdom. Olika typer av databaser för patientinformation finns 
att tillgå. En referensdatabas hänvisar till dokument som kan lånas eller beställas på 
biblioteket, som exempel kan nämnas PION. Infomedica är en databas som bl.a. 
använder multimedial teknik för att sprida patientinformation. Ägarna vill på det här 
sättet samordna landets resurser för att kunna erbjuda en stor informationsmängd. 
Faktadatabasen MARS innehåller också patientinformation, främst inriktad på 
behandling och diagnostisering av sjukdom. En annan källa för patientinformation är 
olika hälsoportaler på Internet. I den stora mängden information kan det vara svårt att 
skilja seriösa hemsidor från okvalificerade. 
 
Gemensamt för de tre utvärderingarna som undersöks i detta avsnitt är att de fokuserar 
på användarnas upplevelser av den givna informationen, d.v.s. hur informationen 
påverkat dem, på vilket sätt informationen kommit till användning. Överlag är 
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informanterna i de tre utvärderingarna nöjda med den givna informationen, i 
utvärderingen av Infomedica saknar man dock fördjupning i de ämnen som finns, man 
efterlyser också ett bredare urval av ämnen. I dessa tre utvärderingar som fokuserar på 
patientgruppen, anser man också att man tack vare informationen blivit tryggare. 
 
4. PION- patientinformation on-line, en brukarorienterad 
utvärdering 
 
Kapitlet inleds med en kort introduktion av databasen PION som följs av en beskrivning 
av bakgrund och syfte med utvärderingen. Därefter presenteras genomförandet och 
resultaten av utvärderingen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 
 
Sjukhusbiblioteken i Falun, Västervik och Karlstad startade tillsammans databasen 
PION 1993 (Almerud 1995, s. 18). Själva databasprogrammet är uppbyggt i Falun, men 
alla tre biblioteken lägger in och gallrar poster kontinuerligt. Patientinformation riktar 
sig till patienter och anhöriga som vill skaffa sig information om olika sjukdoms-
tillstånd eller behandlingsmetoder skrivet på ett lättförståeligt sätt, dvs. att man utan 
medicinska kunskaper ska kunna ta del av den. En viktig distinktion är dock att det från 
sjukhusbibliotekets sida är fråga om att hjälpa till att plocka fram ett material som inte 
innefattar någon form av tolkande av fakta (ibid, s.18f). Sedan 1997 kan man också nå 
databasen via Internet (http://www.pion.net). Västervik har huvudansvar för att hålla 
organisationsregistret uppdaterat, medan bevakningen av medicinska tidskrifter delas 
upp mellan de tre sjukhusbiblioteken (Holmgren & Ödlund 1998, s. 13). Materialet, 
som t.ex. böcker, broschyrer, kopierade artiklar, ljud och videokassetter kan beställas 
portofritt i dessa tre landsting. Materialet kan också lämnas tillbaka vid vilket av 
sjukhusbiblioteken i länet som helst. Referenserna hämtas från läkemedelsföretag, 
apoteket och patientföreningar. Bibliotekarier kapitelindexerar och kopierar ur 
medicinska böcker och tidskrifter. Ett viktigt krav är att materialet är på svenska och att 
man ska kunna ta det till sig utan medicinska förkunskaper. Man vill också att det som 
tas in ska tillföra något, att ha bredd är viktigt. Man är restriktiva i fråga om skön-
litteratur rörande olika sjukdomstillstånd eftersom den är svårvärderad. En gång per år 
skickar man ut förfrågan till de olika instanserna, som finns representerade i PION om 
posten är aktuell eller om det finns något nyare. Vad gäller kvalitetssäkring hade man 
från början en referensgrupp med fem läkare, dels för rådfrågning och dels för att 
förankra verksamheten ute i vården. Denna har nu ersatts med nätverk av intresserade 
kontakter inom olika områden (ibid, s. 13f).  
 
4.1 Bakgrund och syfte med utvärderingen 
 
Vid en första kontakt med sjukhusbiblioteket i Karlstad november 1999 diskuterades 
utgångspunkterna för undersökningen. Huvudfrågorna var följande:  
 
- Vilka användare når man  med databasen PION? 
- Vad av informationen använder de sig av? 
-  Hur värderar de den information de får? 
 
Syftet med patientinformationsverksamheten på sjukhusbiblioteken i Värmland är enligt 
mål och visioner fastlagda 1999 �att främja patienters och anhörigas delaktighet i 
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vården genom att erbjuda förståelig information om sjukdom och hälsa� (Schützer 
1999, s. 4). Målet med patientinformationsverksamheten som följer av syftet är �att 
patienter och anhöriga ska utnyttja bibliotekets service och anse den vara en värdefull 
källa till kunskap om sjukdom och hälsa� (ibid, s. 5). Vidare förs i måldokumentet en 
diskussion om möjligheter att följa upp verksamheten. Man framhåller att de 
traditionella statistiska måtten på bokutlån och liknande inte säger något om effekten av 
verksamheten. En fråga man ställer sig i dokumentet är hur patienter och anhöriga 
värderar den information som erbjuds via biblioteket (ibid, s. 8). I enlighet med 
måldokumentet fann jag det lämpligt att använda brukarmodellen för utvärderingen. I 
arbetet med att sammanställa enkäten har jag utgått från de tre huvudfrågorna nämnda 
ovan. Enkätens utformande har diskuterats med bibliotekschefen och den 
patientinformationsansvarige bibliotekarien under arbetets gång. Patientinformation 
vänder sig i första hand till patienter och anhöriga, men det är också en service som kan 
utnyttjas av vårdpersonal där de kan hämta uppdaterad information inom just sitt 
område för vidareförmedling till sin patientgrupp. Ett faktum som framkom i den 
tidigare uppsatsen (Holmgren & Ödlund) var svårigheten att få ut kunskap om 
patientinformation till allmänheten. Här menade man från sjukhusbibliotekets sida att 
vårdpersonalen spelar en viktig roll, vilket gör det viktigt att undersöka vad både 
patienter och vårdpersonalen tycker vid en utvärdering av patientinformations-
verksamhet.  
 
4.2 Utvärderingens genomförande 
 
Enligt vad som tidigare beskrivits i uppsatsen innebär brukarorienterad utvärdering att 
man koncentrerar sig på mötet mellan verksamheten och dess användare. Modellen kan 
användas för att få fram brukarens syn på insatsen. Det är också vanligt att man lyfter ut 
en del av verksamheten för utvärdering. Här finns heller inget krav på samsyn utan olika 
ståndpunkter redovisas.  
 
Enkäten skickades till alla som beställde patientinformationsmaterial från PION via 
Internet i Dalarna, Kalmar Län och Värmland under perioden 1/1-31/4 år 2000. 
Under april månad distribuerades enkäten också på sjukhusbiblioteken i Värmland till 
de personer som kom till biblioteket för att söka material. På så sätt hoppades jag nå 
patienter, anhöriga men också vårdpersonal som söker information för sina patienters 
räkning. Det finns fem sjukhusbibliotek i Värmland, de ingår i samma basenhet vilket 
gjorde att enkäten kunde delas ut på samtliga bibliotek. Det frågeformuläret var i 
huvudsak detsamma som skickades till de som beställt information via Internet förutom 
att frågan hur det var att söka i PION ersattes med frågan hur det var att söka i 
biblioteket. Påminnelse skickades ut efter två veckor till alla, och på så sätt kunde 
respondenterna vara helt anonyma. De personer som sökte material på biblioteket fick 
enkäten och ett frankerat svarskuvert i handen, till dem kunde därför inte påminnelse 
skickas ut. Tidigare gjorda beställningar via Internet sparas också vilket gjorde att 
enkäter kunde skickas ut till personer som beställt informationsmaterial under en period 
bakåt i tiden, för att få ett så stort underlag som möjligt. Ursprungligen var tanken att 
skicka enkäten till alla som beställt patientinformation från sjukhusbiblioteket i 
Karlstad. När jag undersökte beställningarna närmare visade det sig dock att många av 
dessa kom från andra bibliotek vilket gjorde att jag inte kunde spåra slutanvändaren och 
dessutom rörde många förfrågningar adresser till patientföreningar. I det skedet togs 
kontakt med sjukhusbiblioteken i Falun och Västervik vilka också tar emot beställningar 
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från PION. På det här sättet kunde jag bredda min undersökning eftersom jag nu istället 
fick möjlighet att skicka ut enkäten till alla som beställt material från PION via Internet 
under den utsatta tiden. Inom ramen för denna uppsats fanns ingen möjlighet att 
förmedla enkäten som delades ut på sjukhusbiblioteken i Värmland till Dalarna och 
Kalmar. 
 
I följebrevet till enkäten ingick även en förfrågan om respondenten kunde tänka sig att 
ställa upp för en kortare telefonintervju för att få några av frågorna ytterligare belysta. 
Totalt 50 personer kryssade i att de kunde tänka sig att ställa upp för en kortare 
telefonintervju. För den uppföljande intervjun bestämde jag mig för att välja två 
personer ur patientgruppen eftersom den var den största gruppen, och en ur person ur de 
andra användargrupperna. Min tanke var att försöka utveckla frågorna kring hur 
informationen motsvarat förväntningarna och vad det betytt just för dem. Att ringa runt 
för att boka tid för intervju visade sig ta längre tid än jag trott. Flera avböjde också 
eftersom de bara hade sökt en gång och inte tyckte de hade något mer djupgående att 
tillägga förutom vad som framkommit via enkäten. Fem intervjuer gjordes under 
försommaren 2000, dessa genomfördes per telefon och varade cirka 15 minuter. Att 
intervjua per telefon implicerar att det ska vara kortfattat och samtidigt ställde jag frågor 
som "vad betyder det för dig att kunna söka information via PION?". De två villkoren är 
inser jag nu i efterhand motstridiga och intervjuerna blev just kortfattade. Jag tycker 
ändå att de ger en liten inblick i hur man i användargrupperna ser på patient-
informationsdatabasen PION. 
 
4.3 Resultat av utvärderingen 
 
I följande avsnitt redogörs för utvärderingen av PION. Resultaten har jag valt att 
strukturera utifrån de tre frågeställningar, d.v.s. vilka är användarna av PION, vad av 
informationen använder de sig av och slutligen hur värderar de informationen. 108 
enkäter skickades ut till beställare via Internet och av dessa besvarades 76 stycken. 
Under april månad delades också enkäten ut på sjukhusbiblioteken i Värmland till de 
personer som kom till biblioteket för att söka material. 25 enkäter lämnades ut och 13 
svar kom tillbaka. Dessa enkätsvar redovisas inte separat eftersom det är samma 
informationsmaterial som utvärderas i de båda enkäterna. Av totalt 133 utlämnade 
enkäter returnerades 89 vilket ger en svarsprocent på 67 %.  Vid redovisning av 
procenttal har jag valt att inte ta med decimaler. Jag visar genomgående antal personer 
som svarat i de olika svarskategorierna i diagrammen. Det interna bortfallet redovisas 
vid respektive fråga. 
 
4.3.1 Vilka användare når man med databasen PION? 
 
Under denna frågeställning tar jag upp hur användarna av PION grupperar sig gällande 
kön, ålder och grupptillhörighet. Som en del i beskrivningen av användarna kommer jag 
här också att redovisa i vilken utsträckning respondenterna är förstagångsanvändare 
eller om de sökt i databasen förut. Frågan på vilket sätt de kommit i kontakt med PION 
är också intressant för att skapa sig en bild av användargrupperna.  
 



 
 

30

0

5

10

15

20

25

15
-20

21
-30

31
-40

41
-50

51
-60

61
-70

71
-80

Bortf
all

Ålder

A
nt

al
 n

=8
9

Kvinna
Man

 
                         Figur 1. Grupperat stapeldiagram över användargruppens  
                        fördelning vad gäller kön och ålder, staplarna visar antalet  
                          kvinnor respektive män. 
 
Enkätens första fråga behandlar köns- respektive ålderstillhörighet. X-axeln visar de olika 
åldersgrupperna uppdelat på två staplar för kvinnor respektive män och Y-axeln visar antalet 
personer. Av de svarande är 73 kvinnor och 16 män. De kvinnliga användarna är därmed i 
klar majoritet, 82 %. Männen svarar för resterande 18 %. Åldersmässigt återfinns 47 % av 
användarna mellan 31-50 år, med reservation för det förhållandevis stora interna bortfallet av 
tio kvinnor (11 %) som inte angivit sin ålder. Den största gruppen är den mellan 41-50 år 
med 22 kvinnor och 4 män.  
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                             Figur 2. Grupperat stapeldiagram över användarnas grupptill- 
                             hörighet, staplarna visar antalet kvinnor respektive män. 
 
Fråga två tar upp grupptillhörighet där det visar sig att det huvudsakligen är fyra grupper som 
använder PION, nämligen patienter, anhöriga, vårdpersonal och vårdstuderande. De fyra 
grupperna visas på x-axeln indelade i antal kvinnor respektive män. Patienter och anhöriga är 
ju förväntade grupper liksom vårdpersonal, men att vårdstuderande är en såpass stor grupp är 
en positiv sidoeffekt. Det huvudsakliga målet är att tillhandahålla information till patienter 
och anhöriga, men som tidigare nämnts är vårdpersonal en viktig länk i kedjan för att nå ut 
till så många patienter och anhöriga som möjligt. Möjligheter för vårdstuderande att redan 
under sin utbildning gör sig bekant med patientinformation gör att de i sin kommande 
yrkesverksamhet är väl förtrogna med denna service som sjukhusbiblioteket kan erbjuda.  
 
Patienter och anhöriga står för drygt hälften av beställningarna, där patientgruppen är den 
största med 42 % och anhöriga svarar för 13 %. Det är också i dessa två grupper flertalet av  
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de manliga beställarna återfinns. Antalet vårdstuderande uppgår till 26 % och vårdpersonal 
till 19 %. Ett tiotal av de svarande har kryssat i flera alternativ på denna fråga, och i dessa fall 
har jag tittat på enkätfråga 8. Hur har du använt informationen? för vägledning. Två 
personer uppger att de använt materialet både för privat bruk och i sitt arbete. Då man angivit 
det privata bruket först har jag hänfört dem till patientgruppen. 
 
Ett annat sätt att presentera de fakta som ovan redovisats i de två diagrammen är att titta på 
hur de fyra användargrupperna fördelar sig åldersmässigt. Här särskiljer jag inte de manliga 
från de kvinnliga användarna, vilket också gäller för den fortsatta redovisningen.  
 
                                     Tabell 2: Åldersfördelningen i respektive användar- 
                                                    grupper 
     
                            

   ÅLDER patient anhörig personal studenter 
15-20 1   10 
21-30 6  1  
31-40 8 2 2 4 
41-50 8 3 9 6 
51-60 7 3 2 1 
61-70 6    
71-80 1    

Bortfall  4 3 3 
                            
 
Som vi ser i tabell 2. fördelar sig respondenterna i patientgruppen jämnt över de olika 
åldersgrupperna medan anhöriggruppen återfinns i åldersgruppen 30-60 år. I denna 
åldersgrupp återfinns också vårdpersonalen, där vi ser att hälften av personalen är mellan 41-
50 år. Av vårdstudenterna finner vi hälften av respondenterna i åldersgruppen 15-20 år.  

För att bilda sig en uppfattning om användning av PION tar figur 3. upp huruvida 
respondenten söker i PION för första gången. Staplarna på x-axeln visar de olika 
grupperna samt antal som svarat ja respektive nej, om frågan besvaras med ett nej 
ombeds man specificera hur många gånger man sökt förut. Frågan besvaras med ett ja 
av 74 % d.v.s. 66 stycken, medan 26 % svarar att man har beställt material förut. 13 av 
de 23 som svarat nej uppger att de sökt 0-5 gånger, 2 har sökt 6-10 gånger och 5 
personer har sökt 10 gånger eller mera. Tre personer svarar nej utan att specificera hur 
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                             Figur 3. Grupperat stapeldiagram över fördelningen mellan    
                             användargrupperna gällande huruvida man söker i PION för  
                             första gången. Staplarna visar antalet ja/nej i grupperna. 
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många gånger de har sökt information förut. Vid en jämförelse användargrupperna 
sinsemellan ser man att cirka en tredjedel av användarna har sökt information förut, 
förutom i studerandegruppen där hälften av respondenterna uppger att de sökt i PION 
förut.  
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                         Figur 4. Stapeldiagrammet visar hur användarna kommit i  
     kontakt med PION. 

 
Diagrammets x-axel visar de olika sätt på vilka informanterna kommit i kontakt med 
PION. Så många som 31 % svarar att de hittat PION genom att �surfa� eller �turista� på 
Internet. 24 % har blivit informerade av bibliotekspersonal, medan 15 % har hört talas 
om PION genom vänner och familj. 11 % har fått information om PION av 
vårdpersonal. De som hittat PION på Intranätet uppgår till 8 %. Genom jobbet eller 
skolan har 8 % fått information om PION och slutligen hade 3 % läst om PION i 
tidningen. En tredjedel har hittat databasen via Internet, i en del fall av ren tillfällighet, i 
andra fall genom att söka efter länkar innehållande patientinformation. Om man till 
denna grupp också räknar de som hittat PION via Intranätet (i båda fallen har man hittat 
information via datorn) gör det att procentsiffran stiger till närmare 40.  
 
4.3.2 Vad av informationen använder de sig av? 
 
Min andra övergripande frågeställning i utvärderingen av PION är tänkt att belysa 
användandet av informationsmaterialet utifrån frågor som om viss information som 
eftersöks mer än annan, och om man kan utläsa huruvida respondenterna föredrar en 
viss typ av material.  
 
                            Tabell 3. visar en gruppvis uppdelning av det beställda  informations-    
                        materialet 
 

Allmän medicin 5 Hudsjukdomar 8 
Arbetsmiljö/stress 2 Infektionssjukdomar 1 

Autoimmuna sjukdomar 5 Kirurgi/mag-tarm 13 
Barnpsykiatri 10 Neurologi 12 

Barnsjukdomar 4 Omvårdnad 3 
Cancer 6 Smärta 5 
Droger 1 Stamning 1 

Endokrinologi 7 Whiplash 2 
Hjärtsjukdomar 5 Bortfall 6 
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Då flera av respondenterna uppgivit att de sökt inom flera ämnesområden har jag ovan 
valt att ta med alla nämnda ämnesområden och diagnoser. Det totala antalet överstiger 
därför antalet informanter (96 st.). Uppdelningen i tabell 3. visar att ett material av den 
här storleken inte ger några klargörande besked om vad av informationen man har 
använt sig av i den bemärkelsen att det är ett väldigt spretande resultat. De tre grupper 
som utmärker sig i antal är kirurgi/magtarm 13, neurologi 12, och barnpsykiatri 10. 
Under dessa övergripande ämnen döljer sig ett stort antal diagnoser och 
sjukdomstillstånd. Jag har försökt titta på materialet ur olika synvinklar men det svåra är 
att jag fått så skiftande svar på frågan. Någon har exakt specificerat diagnos eller 
sjukdomstillstånd medan en annan svarat hälso- och sjukvård. Genomgående efterfrågas 
dock specifika diagnoser och sjukdomstillstånd snarare än de vanliga folksjukdomarna. 
Inom barnpsykiatri är det diagnoser som t.ex. ADHD/DAMP som efterfrågas. 
Databasen indexerar i nuläget cirka 6000 dokument vilken gör att det är svårt att 
överblicka om vissa ämnen är mer efterfrågade än andra. 
 
Andra sätt att se på vad av informationen man använt sig av är att titta på vilken typ av 
material man beställt. Är det böcker, artiklar eller annan typ av information. Jag väljer 
därför att redovisa kommentarerna på fråga 7. (de tre delfrågorna gällande hur man 
värderat informationen)  här. Jag trodde att de här skulle ge exempel på vad som var bra 
eller dåligt, men de flesta av de som skrev kommentarer uppgav vilken typ av material 
de beställt. 14 personer uppger att de beställt artiklar, 10 stycken beställde en bok och 3 
ger som exempel videoband. Resterande av de 32 som kommenterat frågan upprepade 
svaret på fråga 5. Inom vilket område har du beställt information? Här är det alltså bara 
cirka en tredjedel som givit någon kommentar. Då man inte angivit exakta titlar har jag 
heller inte kunnat bedöma om man föredragit nyare material framför äldre.  
 
4.3.3 Hur värderar de informationen de får? 
 
Avsnittet redogör för olika aspekter av servicekvalitet. Jag redovisar först vad som tycks 
om att söka i databasen PION eftersom den delen som jag ser det också innefattas i 
begreppet servicekvalitet. Vidare undersöks i tre delfrågor patientmaterialets 
tillräcklighet, om det har varit lätt att ta till sig och vad som varit bra eller dåligt. 
Frågeformuläret gav också utrymme för kommentarer om man saknat något och i så fall 
vad. Här kommer jag vidare att ta upp resultatet av intervjuerna för att förtydliga bilden 
av den betydelse patientinformationen kan ha för den enskilde användaren. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figur 5. Stapeldiagrammet visar användarnas upplevelser av  
                            att söka i databasen PION. 
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Av de 13 personer som hade sökt information på sjukhusbiblioteken hade 12 fått hjälp 
av personal och en person hade sökt på egen hand. De finns därmed inte med i detta 
diagram varför antalet svarande (visas på y-axeln) på denna fråga är 76. Frågan ovan 
var ställd som en öppen fråga i enkäten med utrymme för kommentarer. Jag valde att 
sammanföra de som tyckt att det var bra med de som beskrivit det som lätt. Att sätta 
likhetstecken mellan bra och lätt tycker jag är ändamålsenligt i just det här fallet 
eftersom det här frågas efter hur de upplevt det att söka i själva databasen. I de följande 
delfrågorna rörande hur man upplevt informationsmaterialet skiljer jag däremot på lätt 
att förstå å ena sidan och bra å den andra sidan. Som vi ser av resultatet ovan tycker en 
stor majoritet av användarna att det är lätt alternativt bra att söka i databasen PION, 
vilket gjorde att jag valde att inte dela upp informanterna i de respektive användar-
grupperna. På ovanstående fråga svarar 67 % att det är lätt och bra att söka i PION och 
16 % upplevee det som mycket bra att söka i PION. Tre personer tycker det är relativt 
lätt att söka medan en person upplever det som svårt. Det interna bortfallet på den här 
frågan blev 12 %.  

 
Bland kommentarerna till denna fråga märks att man uppskattar att få informations-
materialet hemskickat, och man tycker också det är lätt att beställa. En annan 
kommentar är att man tycker att man här hittat bra sammanfattningar av böcker och 
artiklar. Slutligen ses det som positivt att det inte kostar något att beställa materialet. 
Bland de negativa kommentarerna finns vårdpersonal som upplever att utbudet för 
professionell användning är för litet. En studerande efterlyser fler dokument tillgängliga 
direkt på skärmen. Slutligen tycker en patient att det var svårt att begränsa sökningen, 
att man fick alltför många träffar. 
 
Vi kommer nu till de frågor som behandlar hur respondenterna använt sig av 
informationen och hur de har värderat den samma. Vad gäller frågan om hur man 
använt sig av informationen ger samtliga grupper kortfattade svar. Patienter och 
anhöriga uppger att man velat skaffa sig information om egen eller anhörigs sjukdom. 
Vårdpersonal svarar omväxlande att man använt informationen i sitt arbete och dels för 
att ge vidare till patienter. Studerande svarar genomgående att man använt patient-
informationen för uppgifter i skolan. Ett avvikande svar ger en kvinnlig patient: �Talat 
om för anhöriga och bekanta hur lätt det var att få information�. 16 personer har valt att 
inte besvara frågan (18 %). Det interna bortfallet är alltså stort, vilket indikerar att 
frågan är felformulerad. Jag inser att jag egentligen borde ha inriktat frågan på vilken 
betydelse möjligheten att söka information på det här sättet haft för den enskilde.  
 
I den följande redovisningen har jag valt att indela användargrupperna på ännu ett annat 
sätt. Eftersom patienter och anhöriga använder sig av informationen på liknande sätt har 
jag i de följande diagrammen valt att sammanföra dem. Vårdpersonal och vård-
studerande använder sig av informationen i sitt arbete respektive i skolarbete och i 
förlängningen kommer denna information patienter till godo vilket gör att jag 
sammanför dessa två i samma grupp. På det här sättet hoppas jag också göra 
diagrammen lite mer överskådliga. Av de 89 som besvarat enkäten har tre personer valt 
att inte svara på någon av dessa tre delfrågor, fyra har kryssat i två av delfrågorna och 
tre personer har endast besvarat en av delfrågorna.  
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Figur 6. Grupperat stapeldiagram  som visar patient/anhöriggruppen 
respektive personal/studerandegruppens fördelning gällande  
huruvida man funnit informationsmaterialet tillräckligt utförligt. 

 
 X-axeln visar de två svarsalternativen och den tredje stapeln redovisar de som valt att 
inte besvara frågan. På den första delfrågan huruvida informationen var tillräckligt 
utförlig svarar 84 % ja medan 7 % finner informationen otillräcklig. 9 % väljer att inte 
besvara frågan. Här ser vi inte någon större skillnad mellan patient/anhörig respektive 
personal/studerandegruppen.  
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Figur 7. Grupperat stapeldiagram över patient/anhöriggruppen  
respektive personal/studerandegruppens fördelning vad gäller  
frågan huruvida man upplevt informationsmaterialet som lätt eller svårt. 

 
Diagrammet visar hur de två grupperna fördelar sig på de olika svarsalternativen. I 
enkätfrågan fanns ytterligare ett val nämligen svår, ingen hade ringat in det alternativet. 
På den andra delfrågan om materialet upplevdes som lätt eller svårt svarade 71 % att 
informationen upplevdes som lätt att ta till sig, medan 19 % tyckte den var ganska lätt 
att ta till sig och 3 % uppger att informationen var ganska svår. 7 % har inte besvarat 
frågan.  
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Figur 8. Grupperat stapeldiagram som visar patient/anhörig- 
gruppen respektive personal/studerandegruppens fördelning  
i fråga om deras upplevelse av informationsmaterialets kvalitet. 

    
Liksom i andra delfrågan fanns här ytterligare alternativ, ganska dålig och dålig, inga 
av dessa alternativ ringades in. På den tredje frågan huruvida man tyckte informationen 
var bra eller dålig svarar 69 % att den var bra och 22 % svarar att den var ganska bra. 
Här blir bortfallet 9 %. Bortfallet är marginellt större jämfört med förra frågan, något 
som kan bero på att man sätter likhetstecken mellan bra och lätt och därmed tycker att 
man redan svarat på frågan. 
 
Således ett överväldigande positivt resultat, 84 % upplever att informationen var 
tillräckligt utförlig och cirka 70 % tyckte att informationen var lätt att ta till sig och bra. 
Vi ser i dessa tre diagram ingen större skillnad mellan patient/anhöriggruppen och 
vårdpersonal/studerandegruppen.  
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Figur 9. Det grupperade stapeldiagrammet visar patient/anhörig- 
gruppen respektive personal/studerandegruppens fördelning  
när det gäller om man upplevt sig sakna information. 

 
Enkätens avslutas med frågan om man saknat information inom något ämne, och i så 
fall vad, samt en öppen fråga för spontana kommentarer. Även här har jag valt att dela 
in patienter/anhöriga i en grupp och personal/studerande i en grupp. 45 % svarar att de 
inte saknat information, medan 22 % uppger att man saknar information. Här ser vi att 
det är fler i patient/anhöriggruppen som svarat ja än i personal/studerandegruppen. Trots 
att vissa ur vårdpersonalgruppen uppger att de saknar mer information för professionell 
användning upplever ändå merparten att den givna informationen är fullt tillräcklig. Så 
många som 21 % svarar vet ej, några med kommentaren �har bara sökt i ett ämne�. 11 
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% väljer att inte besvara frågan alls, här ser vi också att det är så många som 9 ur 
patient/anhöriggruppen och bara 1 ur personal/studerandegruppen som valt att inte 
besvara frågan (avrundning av decimalerna gör här att procentsumman blir 99). Med 
tanke på att så många som 84 % tidigare i enkäten uppgivit att informationen var 
tillräckligt utförlig får man nog hänföra många av dem som svarat vet ej till gruppen 
nej. En genomgång av vet ej svaren visar också att alla som svarat vet ej också uppgivit 
att materialet varit tillräckligt omfattande. Återigen en otydlig ställd fråga.  
 
Bland kommentarerna till vad man saknat har många specificerat exakt vad man skulle 
vilja ha mer information om, t.ex. operationsteknik vid kirurgiska sjukdomar eller 
djupare kunskap om ovanliga diagnoser. Andra efterfrågar mer statistik om överlevnad i 
olika sjukdomar. Alternativa metoder och behandlingar återkommer också som 
önskemål. Vårdpersonal efterlyser material för professionell användning. Detta var 
också något som återkom i synpunkterna på PION �Jag förstår att litteratur för 
professionella ej går att ha, men gärna lite mer litteraturhänvisningar. Några enstaka 
som var angivna gick inte att rekvirera.� En annan användare uppskattar att materialet är 
på svenska, eftersom hon använder det i sitt arbete med patienter. Jag vill avsluta med 
ett längre citat från en användare som jag tycker sammanfattar det överlag positiva 
omdömet om PION.  
 
 

-Har mycket god erfarenhet av PION som jag tycker är en suverän 
service. Enkel, smidig och man får svar på det man frågar efter 
SNABBT!(ofta med personlig hälsning bifogad). Något att tänka på är 
att uppdatera kontinuerligt så att inte materialet känns gammalt; här 
finns de senaste rönen/artiklar i ämnet. Folk känner inte till PION - 
Gör mer reklam för er! 

 
 
För att ytterligare belysa vad det kan betyda för den enskilde att söka i PION följer här 
en sammanfattning av mina telefonintervjuer.  
I patientgruppen intervjuade jag en 29-årig kvinna som sökte i PION för första gången. 
Hon hade sökt informationsmaterial inom flera områden och hon var nöjd med det 
material som hon hittat om colon irritabile, medan hon däremot efterlyste material om 
hemakromatos och lactobaciller. Hon ser PION som ett bra sätt att skaffa sig 
kompletterande information. Hon hade också sökt information i andra databaser som 
Medline och Spriline. När jag bad henne jämföra dessa med PION menade hon att hon 
tyckte PION var bra men eftersom hon var sjuksköterska ville hon veta lite mer. Hon 
hade även sökt information via Alta Vista men tyckte det var svårare�ibland får man 
otroligt många träffar men ingen handlar om det ämne man sökt på�. Hon poängterar 
det positiva i att få informationen hemskickad. 
 
Person nummer två ur patientgruppen var också en kvinna på 29 år men hon hade sökt i 
PION fler än tio gånger inom en rad ämnen som t.ex. graviditet, pediatrik och myastena 
gravis. Hon var mycket nöjd med patientinformationsmaterialet, då hon har hittat 
litteratur och artiklar på lite olika nivå,�där fanns även svårare artiklar som gav mycket 
information även om man inte förstod allt�. På frågan vad det betyder för henne svarar 
hon att informationsmaterialet gör att hon känner sig mer påläst som patient och vet vad 
hon ska fråga om och kräva information om i sin kontakt med sjukvården. Att ge 
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information är något som hon generellt tycker man är dålig på inom sjukvården. Hon 
hade även sökt information via socialstyrelsens hemsida, men menade att just det 
faktum att man gratis kan beställa och få det hemskickat i PION var något som var 
väldigt positivt. Hon sökte också en hel del på Alta Vista och hade på så sätt hittat olika 
organisationers hemsidor som t.ex. Föräldranätet.  
 
I anhöriggruppen intervjuas en 54-årig kvinna som också sökt i PION upprepade 
gånger. Hon har fått information om PION från sjukhusbiblioteket. Hon har även sökt 
information via Patrix men tycker PION är mycket enkel och överskådlig att söka 
information i. Hon hade just i det här fallet sökt information för en god väns räkning 
som skulle genomgå en operation. Informationen gjorde att vännen kände sig trygg och 
införstådd med vad som skulle hända vid operationen och hon kunde därmed ställa 
relevanta frågor vid sitt möte med läkaren. Något som också understryks här är det 
positiva i att få materialet hemskickat. Den anhöriga menar vidare att det är just så här 
en patientinformationsdatabas ska vara, med material som är lätt att ta till sig och att 
vidare följdfrågor bör besvaras av vårdpersonal.  
 
I gruppen vårdpersonal intervjuas en 50-årig kvinna som också sökt många gånger i 
PION. Hon har hittat PION via sin dotter som också är sjuksköterska. Hon har inte sökt 
i andra informationsdatabaser som t. ex Infomedica. Hon har använt informations-
materialet för att förkovra sig i sitt ämne och för att kunna ge svar på frågor från sina 
patienter. Hon har inte givit materialet vidare till patienterna. På frågan vad det betyder 
för henne att söka i PION svarar hon att just att kunna sitta hemma i lugn och ro och 
söka information betyder mycket.  
 
I studerandegruppen intervjuas en 17-årig kvinna som har hittat PION via Internet, det 
är också första gången hon söker i databasen. Hon har sökt information om droger inför 
ett specialarbete i skolan. Hon uppger att informationen var tillräckligt utförlig men att 
hon hade velat veta mer om behandling vid olika droger. I skolan arbetar man med 
problembaserad inlärning, PIONmaterialet använde hon som ett bra komplement. Hon 
har också använt Alta Vista men upplevt att det var alltför svårt att greppa den enorma 
mängden information.  
 
Trots att mitt urval av informanter för telefonintervju var litet och trots att dessa samtal 
blev kortfattade ger de ändå en indikation att användarna av PION har uppskattat och 
använt informationen på det sätt som den var ämnad. Patienter och anhöriga upplever att 
de känt sig mer trygga i sin kontakt med sjukvården, och på så sätt kunnat ställa 
relevanta frågor om sin sjukdom. Den intervjuade sjuksköterskan ser också 
patientinformationsmaterialet som ett bra sätt att förkovra sig inom sitt område liksom 
vårdstudenten som här funnit bra kompletterande material.  
 
4.3.4 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis ger undersökningen vid handen att de kvinnliga användarna är i 
klar majoritet, 73 kvinnor och 16 män har besvarat enkäten. När vi sedan tittar på hur de 
olika användargrupperna förhåller sig till varandra ser vi att patienter och anhöriga står 
för drygt hälften av beställningarna, där patientgruppen är den största med 42 % och 
anhöriga svarar för 13 %. Så många som 74 % söker i PION för första gången. Det 
vanligaste sättet på vilket man hittat till PION är genom att �surfa� på Internet (31 %), 



 
 

39

medan 24 % har fått information om PION av bibliotekspersonal eller genom studie-
besök på biblioteket. Endast 11 % har fått information om PION via vårdpersonal. Vad 
gäller frågan vad av materialet man använt är svaren så skiftande och underlaget 89 
enkäter för litet för att kunna dra några slutsatser, något genomgående är dock att det är 
specifika diagnoser och sjukdomstillstånd som efterfrågas snarare än allmänmedicinska 
frågor. Fråga åtta om hur informationen kommit till användning besvaras kortfattat av 
samtliga. Patienter och anhöriga har använt materialet för att informera sig om sin eller 
anhörigs sjukdom. Vårdpersonal har använt informationen i sitt arbete alternativt givit 
det vidare till sina patienter och vårdstudenterna har använt materialet i studiesyfte. 
Denna fråga försökte jag utveckla under intervjuerna, genom att fråga vilken betydelse 
det har för den svarande att kunna söka information i PION. Från patient- respektive 
anhöriggruppen betonades att informationen gjorde att man kände sig påläst och trygg 
inför sitt möte med sjukvården, att man med hjälp av informationen kunde ställa frågor 
på ett bättre sätt. Sökning i databasen PION upplevs som bra och lätt av 83 % av de 
svarande. Bland kommentarerna till denna fråga anger flera att man uppskattar att få 
materialet hemskickat kostnadsfritt. Fler dokument tillgängliga elektroniskt efterlystes 
dock. Frågan hur man värderat informationen besvaras på ett övervägande positivt sätt. 
84 % anser att informationen är tillräckligt utförlig. Cirka 70 % upplever att 
informationen är lätt att ta till sig och bra, medan cirka 20 % tyckte informationen var 
ganska lätt och ganska bra. På frågan om det saknas information inom något ämne 
svarar 45 % nej, medan 22 % uppger att man saknar information. Antalet som svarat vet 
ej uppgår till 21 %, vilket kan ha att göra med att många söker i PION för första gången. 
Några kommenterar också sitt svar vet ej med tillägget att man bara har sökt i ett ämne. 
Bland kommentarerna till frågan vad man saknar finns de som vill veta mer om 
alternativa behandlingsmetoder, någon saknar övergripande statistik inom ett visst 
område vad gäller procenttal på hur många som har sjukdomen. Under rubriken övriga 
kommentarer till PION märks flera positiva omdömen, man är nöjd med servicen som 
upplevs som snabb och effektiv.  
 
5. Analys och diskussion 
 
Kapitlet följer i sin struktur de övergripande frågeställningarna, jag inleder med en 
beskrivning och diskussion runt den brukarorienterade modellen. Därefter behandlas 
servicekvalitetsaspekter vid utvärdering av biblioteksverksamhet och slutligen 
diskuteras och sammanfattas olika sätt att gå tillväga vid utvärdering. I den andra delen 
av kapitlet analyseras resultatet av utvärderingen i PION med utgångspunkt i den 
teoretiska bakgrunden. Kapitlet knyts ihop med en avslutande diskussion. 
 
5.1 Brukarorienterad utvärderingsmodell 
 
Hur skiljer sig den brukarorienterade modellen från andra utvärderingsmodeller? 
 
Den brukarorienterade utvärderingsmodellen skiljer sig från de andra främst genom 
dess inriktning på användarens behov och önskningar. Här är huvudfrågan hur man på 
bästa sätt kan uppfylla låntagarens krav på och behov av service, med ett ord 
servicekvalitet. Naturligtvis kan en användarundersökning användas som metod vid 
t.ex. måluppfyllelsemodellen. I måldokumentet för verksamheten vid sjukhusbiblioteket 
i Karlstad strävar man bl.a. efter att erbjuda patienter och anhöriga information om 
sjukdom och behandling, och vidare att dessa grupper ska värdera information på ett 
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positivt sätt. Om jag i min utvärdering enbart valt att fråga patienter och anhöriga hur de 
värderar PION, hade jag gått miste om de två andra användargrupperna, nämligen 
vårdpersonal och vårdstuderande. Att dessa grupper också använder databasen PION är 
vad vi kan kalla en bieffekt, något man inte hade tagit hänsyn till om man strikt följt 
måluppfyllelsemodellen. 
 
Vad gäller de ekonomiska modellerna kan det vara svårt att mäta exakt vad just 
patientinformtionsdelen av bibliotekets alla tjänster kan kosta. Utvärdering av 
Infomedica att visar att man inte särdebiterar patientinformation inom landstingen. En 
annan aspekt är att det i det här fallet inte är intressant, att man bestämt sig för att detta 
är en service som samhället ska erbjuda sina medborgare. En exakt beräkning av 
kostnad för att kunna erbjuda patientinformation är då kanske inte det mest relevanta 
sättet att utvärdera den här typen av verksamhet.  
 
Av de institutionella modellerna har SOU-modellen också ett inslag av brukar-
orientering. Staten ger i uppdrag till programintressenterna att utföra utredningen och 
därefter dra slutsatser. Grupper som programintressenter sätter i centrum kan vara 
politiker som tagit beslut att denna service ska finnas, användargrupper, personalen som 
bygger upp tjänsten och tillhandahåller den. I flera fall finns alltså brukarperspektivet 
med som en sätt att se på en verksamhet.  
 
Då jag i uppsatsarbetets början fann att patientinformation inte i någon större 
utsträckning varit föremål för utvärdering i Sverige kändes det naturligt att utgå ifrån 
användarperspektivet. En bredare undersökning involverande politiska beslutstagare, de 
som utfört tjänsten och användargrupperna skulle också blivit en alldeles för omfattade 
undersökning för den tidsrymd som stod till mitt förfogande. Brukarmodellen är ju 
tillåtande såtillvida att man kan välja ut en del av en verksamhet för närmare studie. 
Användarnas synpunkter kan på det här sättet hjälpa den personal som ska tillhanda-
hålla tjänsten att gå vidare och förbättra verksamheten. Resultaten kan dessutom bilda 
underlag för ekonomiska diskussioner med politiker och beslutsfattare vilket 
poängterades som ett positivt resultat efter RUT- utvärderingen av Stockholms 
universitetsbibliotek (Bjørnshauge 1993).  
 
Vad utvärderas i brukarmodellen? 
 
Om man tittar på utvärdering av biblioteksverksamhet har man generellt tidigare utgått 
från vad biblioteket har snarare än vad biblioteket gör. Servicekvalitet diskuteras av 
flera författare (Hernon 1998, Childers 1989, Grönroos 1988) och gemensamt för dem 
alla är att man i begreppet innefattar flera faktorer. Dels kvaliteten på utförd service, 
dels kontexten d.v.s. hur mötet med personalen och hur eventuella sökningar i såväl 
bibliotekets samlingar som databaser avlöper. En annan faktor som inte får underskattas 
är personens förväntningar, som även om de inte kan uppfyllas färgar bedömningen av 
servicekvaliteten. Just det sistnämnda gör det också enligt ISO-rapporten svårt att 
jämföra utvärderingar bibliotek emellan. Servicekvalitet är alltså komplext och bör 
inrikta sig på den effekten och inflytande programmet har på låntagarens liv. Enligt 
Childers är det istället mer vanligt att man vid utvärdering av biblioteksverksamhet 
undersöker om man når sina tänkta mottagare. Det är troligt att man ser det som det 
lättaste sättet att utvärdera en service (1989, s. 161ff).  
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Det faktum att man inte jämför i någon större utsträckning bibliotek emellan kan bero 
på det som man tar upp i ISO-rapporten nämligen att låntagarens förväntningar gör det 
svårt. En annan orsak tror jag kan vara att utvärdering av servicekvalitet ofta görs på 
lokal nivå, och att man i liten utsträckning på ett övergripande nationellt plan 
samarbetar kring utvärdering. Kriterier för mätning av antal boklån och liknande finns 
standardiserat men när vi kommer till servicekvalitet är det svårare att dra upp generella 
riktlinjer.  
 
En erfarenhet jag dragit i min egen utvärdering är just hur svårt och komplext det är att 
mäta effekten av en given service. Användarna av PION är en mångfacetterad grupp. 
Det är därför rimligt är att dra slutsatsen att betydelsen av att på det här sättet kunna 
söka information inte är de samma för patienter och anhöriga som för gruppen 
vårdpersonal och studerande. Den senare gruppen använder informationen i sitt 
yrkesutövande respektive kommande yrkesutövande. Informationen får för patienter och 
anhöriga en mer personlig betydelse, vilket i sin tur gör att det kan vara svårt att få fram 
just på vilket sätt eftersom det tangerar det högst privata. Detta är kanske något som 
man inte vill redogöra för vare sig i en enkät eller en intervju.  
 
Hur går man praktiskt till väga vid utvärdering? 
 
Flertalet författare ger exempel på steg eller faser man kan indela utvärderings-
förfarandet i. Vedung poängterar särskilt syfte, organisation och användning. Att 
klargöra vad vill man ha utrett och varför, vem som ska utföra utvärderingen och hur 
resultatet kan användas på bästa sätt (1990, s. 92). 
 
Hernon & McClure delar upp processen i tre faser. En preparationsfas där 
problemställning och mål med verksamheten diskuteras. Vidare följer utvärderings-
fasen, här understryker författarna vikten av att ha ett klart formulerat syfte för att kunna 
använda den mest optimala metoden. I den här fasen sker också analys av resultaten. 
Den sista fasen som de valt att kalla organisationsfasen presenteras resultaten och 
rekommendationer på eventuella förändringar i verksamheten (1990, s. 19-29).  
 
Många beröringspunkter finns i de punkter eller faser beskrivna hos dessa författare. 
Bakgrund och syfte med utvärdering viktigt att utgå ifrån. Gemensamt för dem alla är 
just att ha en struktur att hålla sig i, men det allra viktigaste är som jag ser det att noga 
definiera syftet med utvärderingen för att på så sätt kunna välja den mest optimala 
metoden. En klar problemformulering är också en god hjälp. Att noga sätta sig in i den 
verksamhet som ska utvärderas understryks också ovan. Vidare i utvärderings-
förfarandet bör man också definiera och diskutera såväl utvärderingsmodell som metod, 
för att säkerställa att de frågor man söker svar på blir besvarade genom den valda 
metoden. Användning av resultaten är sedan en viktig avslutning av utvärderings-
processen.  
 
5.2 Utvärdering av PION 
 
Vilka användare når man med databasen PION? 
 
Sjukvårdens skyldighet att informera om hälsotillstånd och behandlingsmetoder är 
reglerade i Hälso- och sjukvårdslagen. Bestämmelserna är kortfattade och säger inget 
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om informationens innehåll. Patientinformation gör att patienten kan ta ställning till de 
behandlingsalternativ som sjukvården erbjuder och skapar förutsättningar för patienten 
att känna sig förberedd och trygg (Patienten har rätt 1997). Dessa tankegångar förs 
också fram i måldokumentet för sjukhusbiblioteket i Karlstad där ett av målen är att 
erbjuda patientinformationsmaterial till patienter och anhöriga. Vi ser också av 
resultaten att patienter och anhöriga är i klar majoritet, patientgruppen är störst med 42 
% och anhöriggruppen svarar för 13 %.  
 
En annan grupp som är viktig att nå men som inte nämns just i det ovanstående 
sammanhanget är sjukvårdspersonal som i undersökningen uppgår till 19 %. De kan här 
hitta uppdaterat material inom just sitt område både för egen förkovran men också för 
att i förlängningen vidarebefordra till sina patienter. Många patienter och anhöriga vill 
idag veta mer om sin sjukdom och här kan också vårdpersonal berätta om och hänvisa 
till sjukhusbibliotekets tjänster. Att så många som 26 % av respondenterna är 
vårdstuderande är en positiv sidoeffekt, möjligheten att redan under studietiden bekanta 
sig med patientinformation gör att de är väl förtrogna med denna service och kan föra 
vidare kunskapen till sina patienter i sitt framtida yrkesliv.  
 
När vi sedan tittar på hur användarna fördelar sig vad gäller kön och ålder är kvinnorna i 
klar majoritet, 82 % mot männen 18 %. Den största åldersgruppen är den mellan 41-50 
år, men man kan också se att cirka 50 % av användarna återfinns i åldersgruppen 30-50 
år. Den vanligaste användaren är alltså en kvinna mellan fyrtio och femtio år, medan vi i 
åldersgruppen 15-20 år endast finner en manlig användare. En orsak till detta är det 
faktum att vi fortfarande har en snedfördelning vad gäller kön av sökande till 
sjukvårdsutbildning, det är i stor utsträckning ett kvinnodominerat yrke. Något som 
avspeglas i att antalet användare i åldersgruppen 15-20 år består av 9 kvinnliga och 1 
manlig studerande. När vi tittar på vårdpersonalgruppen ser vi också att den består av 
enbart kvinnor. En naturlig orsak till att flertalet respondenter finns i åldersgrupperna 
30-60 år är att vi alla får fler krämpor ju äldre vi blir, det är naturligt att både vi och våra 
anhörig drabbas i allt större utsträckning med stigande ålder. Med ett material i den här 
storleken kan man förstås inte dra några långtgående slutsatser, men dessa siffror kan 
ändå ge en indikation. Att det är en övervägande majoritet av kvinnor som söker 
patientinformation på det här sätter bekräftas även av de två första utvärderingarna 
tidigare redovisade i uppsatsen. Jag har visserligen fler användargrupper än de andra 
utvärderingar som enbart vänder sig till patienter som sökt information angående egna 
hälsoproblem, men när vi tittar på patientgruppen i min undersökning ser vi att 
kvinnorna är i majoritet med 70 %. Patientinformationsmaterialet består av flera typer, 
det finns broschyrer, artiklar, böcker, video och elektroniska dokument direkt 
tillgängliga via Internet. Just det sistnämnda är något jag tror kommer att attrahera de 
yngre användarna mer och mer. Vi ser också i studerandegruppen att hälften av 
informanterna har sökt i PION tidigare. Något som tyder på att de studerande här hittat 
en bra kompletterande källa för information.  
 
För att skapa mig en bild av användarna av PION, har jag även undersökt hur de 
kommit i kontakt med PION och här kan vi se att mina resultat skiljer sig från 
utvärderingen av Best of Health, där cirka hälften av informanterna fått information om 
Best of Health av sin doktor eller sköterska. Däremot har så få som 11 % i min 
utvärdering blivit informerade om PION via vårdpersonal, vilket kan förklaras på flera 
sätt. Patienterna står för 42 % av användarna i den här undersökningen och de andra 
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grupperna d.v.s. anhöriga, vårdpersonal och vårdstuderande har inte varit i kontakt med 
sjukvården på samma sätt som den som är patient. När jag tittar på mitt enkätmaterial 
ser jag dock att procentsiffran för antalet patienter som blivit informerade av 
vårdpersonal är 14 %, alltså marginellt högre än i hela gruppen. En viktig orsak är 
sannolikt att dagens sjukvård präglas av tidsbrist och stress, något annat som också 
kännetecknar dagens sjukvård är stor omsättning på personal. Här krävs ett ständigt 
pågående informerande om patientinformationsverksamheten från sjukhusbibliotekens 
sida. En annan aspekt kan vara att man som vårdpersonal vill värna om sitt område och 
ser det hela som en konkurrenssituation. En del sjukhusbibliotek har också valt att knyta 
en sjuksköterska till patientinformationscentralen medan andra har ett brett kontaktnät 
ute på klinikerna. Enligt listan från KIB ser vi att 25 patientinformationscentraler 
bemannas med bibliotekspersonal medan 8 har bibliotekarie och sjuksköterska 
anställda.  
 
Vad av informationen använder de sig av? 
 
Ett material av den här storleken lämnar inte några klargörande besked om vad av 
informationen man har använt sig av i den bemärkelsen att det är ett väldigt spretande 
resultat. De tre grupper som utmärker sig i antal är kirurgi/magtarm 13, neurologi 12, 
och barnpsykiatri 10. Under dessa övergripande ämnen döljer sig ett stort antal 
diagnoser och sjukdomstillstånd. Jag har försökt titta på materialet ur olika synvinklar 
men det svåra är att jag fått så skiftande svar på frågan. Någon har exakt specificerat 
diagnos eller sjukdomstillstånd medan en annan svarat hälso- och sjukvård. Genom-
gående efterfrågas dock specifika diagnoser och sjukdomstillstånd snarare än de vanliga 
folksjukdomarna. Inom barnpsykiatri är det diagnoser som t.ex. ADHD/DAMP som 
efterfrågas.  
 
Andra sätt att se på vad av informationen man använt sig av är att titta på vilken typ av 
material man beställt. Är det böcker, artiklar eller annan typ av information. Jag utgår 
här ifrån kommentarerna på  fråga 7 d.v.s. hur man värderat information. Jag trodde att 
respondenterna här skulle ge exempel på vad som var bra eller dåligt, men de flesta av 
de som skrev kommentarer uppgav vilken typ av material de beställt. 14 personer 
uppger att de beställt artiklar, 10 stycken beställde en bok och 3 ger som exempel 
videoband. Resterande av de 32 som givit exempel anger åter inom vilket område de 
sökt. Här är det alltså bara cirka en tredjedel som givit någon kommentar. Då man inte 
angivit exakta titlar har jag heller inte kunnat bedöma om man föredragit nyare material 
framför äldre.  
 
Om vi istället tittar på grupperna i förhållande till varandra är det rimligt att anta att 
patienter och anhöriga vill veta mer om just sin egen eller sin anhöriges sjukdom, 
medan däremot vårdpersonal söker mer områdesorienterat. En närmare granskning av 
enkätsvaren med dessa utgångspunkter visar också att 65 % av patienter och anhöriga 
specificerar en viss sjukdom, medan bara fem av tjugo svar från sjukvårdspersonalen tar 
upp en viss sjukdom.  
 
Hur värderar de den information de får? 
 
Den tredje frågeställningen gällande hur användargrupperna värderat informationen 
besvaras på ett positivt sätt. Den första frågan behandlade den delen av begreppet 
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servicekvalitet som har att göra med själva sökningen i databasen PION. Så många som 
67 % tyckte det var bra och enkelt att söka och 16 % uttryckte att det gick mycket bra 
att söka information. Endast en person upplevde det som svårt, med kommentaren att 
man fick för många träffar. När vi sedan går vidare och tittar på hur man värderat den 
givna informationen är också en majoritet nöjda. Den första delfrågan tar upp huruvida 
informationen var tillräckligt utförlig och här svarar 84 % ja. Cirka 70 % upplevde 
informationen som lätt att ta till sig och bra, medan cirka 20 % uppger att informationen 
var ganska lätt att ta till sig och ganska bra. Också i utvärderingen av Best of Health 
anger som många som 94 % att materialet var tillräckligt utförligt och 87 % ansåg att 
informationen var relevant. I utvärderingen av Infomedica uppger däremot bara två av 
tio att informationen var tillräckligt utförlig, man efterlyser här både en fördjupning av 
de ämnen som finns såväl som ett bredare utbud. Generellt tycker man annars bra om 
databasen. 80 % anser att användarvänlighet, sökfunktion, pedagogik och språk är bra 
eller mycket bra. 
 
De kortfattade intervjuerna i min utvärdering visar att man i patientgruppen respektive 
anhöriggruppen upplevde att man känt sig mer säker i mötet med sjukvården. Liknande 
resultat visar studien i Delaware där 94 % tyckte att de lärt sig mer om sin sjukdom och 
cirka hälften upplevde att informationen både minskade deras oro men också 
underlättade i deras kontakt med sjukvården. I utvärderingen av Infomedica uppger 57 
% de känner sig tryggare efter att ha tagit del av informationsmaterialet och ytterligare 
25 % instämmer delvis.  
 
På frågan om det saknas information inom något ämne svarar 45 % nej, medan 22 % 
uppger att man saknar information. Antalet som svarat vet ej uppgår till 21 %, vilket 
kan ha att göra med att många söker i PION för första gången. Några kommenterar 
också sitt svar vet ej med tillägget att man bara har sökt i ett ämne. En genomgång av 
vet ej svaren visar också att alla som svarat vet ej också uppgivit att materialet varit 
tillräckligt omfattande. Bland kommentarerna till frågan vad man saknar finns de som 
vill veta mer om alternativa behandlingsmetoder, någon saknar övergripande statistik 
inom ett visst område vad gäller procenttal på hur många som har sjukdomen. Under 
rubriken övriga kommentarer till PION märks flera positiva omdömen, man är nöjd med 
servicen som upplevs som snabb och effektiv.  
 
5.3 Avslutande diskussion 
 
När jag tittar på hur mina frågeställningar gällande utvärdering av PION blivit 
besvarade ser jag att enkäten ger en  tydlig bild över användarna av informations-
databasen PION. Att sedan ett material i den här storleken inte kan visa på några 
entydiga svar angående vad av informationen man använt sig av, tycker jag inte kan ses 
som en kritik mot själva metoden. En undersökning av vad av informationsmaterialet 
som beställs under en längre tidsperiod skulle säkert ge mer talande siffror. Databasen 
indexerar i nuläget cirka 6000 dokument vilken gör att det är svårt att överblicka om 
vissa ämnen är mer efterfrågade än andra. Generellt gäller att det är mer specifika 
diagnoser än de allmänna folksjukdomarna som efterfrågas, något som också visade sig 
i utvärderingen av Infomedica. Den tredje frågeställningen avseende upplevd kvalitet, 
ger övervägande positiva resultat. Mitt val av telefonintervju gav inte riktigt den 
fördjupningen av frågan om vilken betydelse informationen fått för den enskilde i fråga 
vilket jag ser som otillfredsställande. Ett annat sätt att gripa sig an den kvalitativa delen 
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av utvärderingen hade varit att genomföra personliga intervjuer alternativt fokus-
intervjuer som kortfattat går ut på att man samlar en grupp informanter för diskussion. 
Dock visar den stora majoritet som uppgivit att informationsmaterialet var tillräckligt 
utförligt, lätt att ta till sig och bra att användargrupperna här har funnit en bra källa för 
information.  
 
En viktig fördel med brukarmodellen är just att den utgår från användaren, den ger 
också utrymme för val av både område och sätt att lägga upp undersökningen. En 
nackdel är att det oftast är svårt att nå användargruppen med kvalitativa intervjuer och 
att enkät som metod gör det svårt att få fram vilken betydelse den givna informationen 
har haft för den enskilde. Trots att jag klart formulerat mitt syfte och utifrån det valt min 
metod, lyckades jag inte fullt ut få svar på min fråga vilken betydelse den givna 
informationen fått. Enkäten hade trots mina ansträngningar klara brister, då det visade 
sig att flera frågor var otydliga, allt för lätt att feltolka. Utrymme för att utveckla vilken 
betydelse möjligheten att söka information kan ha haft för den enskilde saknades också. 
Jag vill ändå förmedla att jag tycker att utvärdering är ett viktigt inslag i all slags 
verksamhet. Svårigheter som de ovan nämnda är till för att övervinnas. Det är idag 
viktigt att inte bara diskutera utvärdering utan istället göra utvärderingsmomentet till ett 
återkommande inslag i det dagliga arbetet. Viktigt är också att ständigt föra en 
diskussion kring utvärderingsmetoder i förhållande till vad man vill veta för att vartefter 
tiden går kunna förfina frågebatteriet. Att jobba med inriktning mot framtiden att genom 
återkommande utvärderingar kan också innefatta att försöka skapa indikatorer som 
medger jämförelse inte bara på det lokala planet utan även såväl nationellt som 
internationellt. 
 
Denna utvärdering bör alltså ses som en första kartläggning av databasen PION och 
dess användare. Nästa steg skulle kunna vara att gå djupare in på den enskilde 
användarens behov och förväntningar på informationen såväl som att titta på hur de 
söker patientinformation. Ett annat sätt att gå vidare kunde vara att jämföra olika 
patientinformationsdatabaser i förhållande till varandra.  
 
Avslutningsvis vill jag knyta an till det positiva resultatet. Återigen poängteras att det är 
ett litet material, men man kan se utvärderingen av PION som en utgångspunkt i det 
fortsätta arbetet med verksamheten. Att så många av respondenterna har uttalat sig 
positivt bör betyda att man i det ständigt pågående arbetet med databasen kan känna sig 
nöjda i förvissning att merparten tycker att informationsmaterialet är såväl tillräckligt 
utförligt som lätt att förstå och bra. Några långtgående slutsatser om vad av materialet 
som används kan inte dras, men de som uppgivit att information har saknats har i de 
flesta fall angivit inom vilket ämne de sökt och det kan här ge en fingervisning om vad 
informanterna tyckt om de ämnesområden de sökt i.   
 
Användning av utvärdering är viktig och en sådan är att man på det här sättet får viktig 
information om sina användare eller låntagare. Vilka är det som använder våra tjänster, 
hur förhåller det sig t.ex. vad gäller kön och ålder, men kanske fram för allt vad tycker 
de om den givna informationen. En annan viktig användning är enligt min mening att ett 
så positivt resultat kan bilda underlag i ekonomiska diskussioner med politiker och 
beslutsfattare gällande fortsatt marknadsföring av verksamheten. När man nu en gång 
har satsat resurser på att ta fram denna service vore det slöseri om en så väl organiserad 
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informationsdatabas inte upptäcks av fler. Målet måste vara att föra ut information om 
PION till så många som möjligt! 
 
6. Sammanfattning 
 
Den svenska sjukvården är skyldig att organisera vården så att patienternas behov av 
information tillfredställs. Under senare år har patientinformationscentraler vuxit fram på 
de svenska sjukhusbiblioteken för att möta efterfrågan från både patienter och anhöriga.  
I ett samarbete mellan sjukhusbiblioteken i Falun, Västervik och Karlstad startades 
1993 databasen PION, en referensdatabas där man kan söka information och materialet 
finns att tillgå på sjukhusbiblioteken i de tre landstingen, sedan 1997 är databasen också 
tillgänglig via Internet (http://www.pion.net). 
 
Syftet med föreliggande uppsats är tvådelat. Det första syftet är att beskriva och 
diskutera principerna för brukarorienterad utvärderingsmodell. För att överföra de 
teoretiska resonemangen till det praktiska biblioteksarbetet är mitt andra syfte att prova 
denna utvärderingsmodell i praktiken genom att utföra en brukarorienterad utvärdering 
av databasen PION. Det första syftets frågeställningar besvarades genom en 
litteraturgenomgång för att skapa en grund att stå på för att sedan kunna gå vidare och 
praktiskt utföra en utvärdering. Nästa steg innefattade datainsamlandet, d.v.s. 
iordningställande av enkäten, utsändande av den samma och uppföljande intervjuer. 
Analys av utvärderingsresultatet gjordes med utgångspunkt i den teoretiska bakgrunden.  
 
Valet av utvärderingsmodell baseras på vilket område som ska utvärderas och vilka 
frågor som man söker svar på. Måluppfyllelsemodellen går i korthet ut på att utvärdera 
mot mål framarbetade för en verksamhet, man tittar på i vilken grad målen uppfyllts och 
om detta i sin tur beror på verksamheten. I den mållösa utvärderingsmodellen fokuserar 
man däremot på resultatet. Genom att utvärdera den totala effekten av genomförda 
insatser, kan här även tas in oförutsedda bieffekter. De ekonomiska modellerna används 
i såväl privat som offentlig sektor och speglar dels produktivitet, d.v.s. arbetsprestation 
delat med kostnad, dels effektivitet som kan beskrivas som värdet av insatsens effekt 
delat med kostnad. Till de institutionella modellerna räknas kollegiebedömning och 
SOU-modellen. Kollegiebedömning innebär att man inom samma profession utvärderar 
andras verksamhet enligt vedertagna regler. I SOU-modellen är det däremot regeringen 
som ger i uppdrag att utreda en sakfråga. I den brukarorienterade utvärderingsmodellen 
fokuseras på mötet mellan verksamheten och dess användare. Intresset inriktas mot 
brukarens syn på insatsen, vanligt är att lyfta ut olika delar av verksamheten för 
utvärdering (Vedung 1998). Användarstudier ger oss information om användaren 
snarare än om informationens väg till användaren d.v.s. att inrikta sig på varför 
användaren sökt information och på vilket sätt informationen kommit till användning. 
Om vi tittar på användarstudier i ett historiskt perspektiv har man från ett ensidigt 
mätande övergått till mer komplexa undersökningar som innefattar såväl kvalitativa 
som kvantitativa metoder (Bawden 1990). I brukarorienterad utvärdering är det 
främjande syftet det vanligaste, det handlar då ofta om att effektivisera eller 
serviceanpassa efter brukarens förväntningar. Genom att skapa möjligheter för brukaren 
att påverka får man insikter i inte bara vad en myndighet gör utan också hur det görs 
(von Otter 1986).  
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När vi tittar på biblioteksverksamheten ur användarperspektivet och vad som utvärderas 
definierar ett flertal författare servicekvalitet som det sammanlagda intrycket brukaren 
gör i samband med ett biblioteksbesök (Hernon 1998, Childers 1989, Grönroos 1988). 
Servicekvalitet består dels av det rent innehållsmässiga, det som föranlett 
biblioteksbesöket. Kontexten är det som formar erfarenheten t.ex. hur mötet med 
personalen utfaller. Här spelar användarens subjektiva förväntningar in, något som kan 
göra det svårt att tolka utvärderingsresultat och göra jämförelser mellan olika bibliotek. 
Svårigheter att definiera värdet av tjänsten gör också att det är problematisk att sätta upp 
kriterier för utvärdering (Hernon 1998).  
 
Utförandet av en utvärdering kräver att den struktureras i olika steg. Preparationsfasen 
inbegriper syftet och den bakomliggande orsaken till utvärderingen. Under 
utvärderingsfasen samlas data in, metod bör styras av syftet och problemställningen, 
därefter sker analys av materialet. Den sista fasen organisationsutveckling innefattar 
presentation av utvärderingsresultatet och rekommendationer utifrån resultaten (Hernon 
& McClure 1990).  
 
Patientinformation är ett sätt för patienter och anhöriga att stärka sin ställning. I många 
landsting har patientinformationscentraler utvecklats inom ramen för sjukhus-
biblioteken, dessa kan i det ökande informationsflödet erbjuda hjälp med att sovra och 
söka informationen. På patientinformationscentraler finns förutom behjälplig personal 
även tillgång till böcker, broschyrer, tidskriftsartiklar och informationsmaterial från bl.a. 
patientföreningar. Tillgång till sökning i informationsdatabaser finns också. Dagens 
informationsteknologi lämpar sig väl för att öka patienter och anhörigas kunskaper om 
hälsa och sjukdom. Olika typer av databaser för patientinformation finns att tillgå. En 
referensdatabas hänvisar till dokument som kan lånas eller beställas på biblioteket. Som 
exempel kan nämnas PION. Infomedica är en databas som bl.a. använder multimedial 
teknik för att sprida patientinformation. Faktadatabasen MARS innehåller också 
patientinformation, främst inriktad på behandling och diagnostisering av sjukdom. En 
annan källa för patientinformation är olika hälsoportaler på Internet (Patienten har rätt 
1997).  
 
Syfte med utvärderingen av PION var att undersöka hur användarna av patient-
informationsdatabasen värderar den givna informationen. Enkäten utformades utifrån 
tre huvudfrågor: vilka användare når man med databasen, vad av informationen 
använder de sig av och slutligen hur värderar de den information de får. Enkäten 
skickades till alla som beställde patientinformationsmaterial från PION via Internet i 
Dalarna, Kalmar Län och Värmland under perioden 1/1-31/4 år 2000. Under april 
månad distribuerades enkäten också på sjukhusbiblioteken i Värmland till de personer 
som kom till biblioteket för att söka material. Totalt distribuerades 133 enkäter och 89 
kom i retur viket gav en svarsprocent på 67 %. 
 
Patientinformation gör att patienterna kan ta ställning till de behandlingsalternativ som 
sjukvården erbjuder och skapar förutsättningar för patienten att känna sig förberedd och 
trygg. Vi ser också av resultaten att patienter och anhöriga är i klar majoritet, patient-
gruppen är störst med 42 % och anhöriggruppen svarar för 13 %. En annan grupp som 
är viktig att nå är sjukvårdspersonal som i undersökningen uppgår till 19 %. De kan här 
hitta uppdaterat material inom just sitt område både för egen förkovran men också för 
att i förlängningen vidarebefodra till sina patienter. Att så många som 26 % av 
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respondenterna är vårdstuderande är en positiv sidoeffekt, möjligheten att redan under 
studietiden bekanta sig med patientinformation gör att de är väl förtrogna med denna 
service och kan vidarebefodra kunskapen till sina patienter i sitt framtida yrkesliv. När 
vi sedan tittar på hur användarna fördelar sig vad gäller kön och ålder är kvinnorna i 
klar majoritet, 82 % mot männen 18 %. Den största åldersgruppen är den mellan 41-50 
år, men man kan också se att cirka 50 % av användarna återfinns i åldersgruppen 30-50 
år. Att det är en övervägande majoritet av kvinnor som söker patientinformation på det 
här sättet bekräftas även av de två utländska utvärderingarna tidigare redovisade i 
uppsatsen.  
 
När vi sedan går vidare och tittar på vad av informationen man använt sig av visar det 
sig att ett material av den här storleken inte kan ge några klargörande besked i den 
bemärkelsen att det är ett väldigt spretande resultat. De tre grupper som utmärker sig i 
antal är kirurgi/magtarm 13, neurologi 12, och barnpsykiatri 10. Under dessa 
övergripande ämnen döljer sig ett stort antal diagnoser och sjukdomstillstånd. Genom-
gående efterfrågas dock specifika diagnoser och sjukdomstillstånd snarare än de vanliga 
folksjukdomarna. Om vi istället tittar på grupperna i förhållande till varandra är det 
rimligt att anta att patienter och anhöriga vill veta mer om just sin eller sin anhöriges 
sjukdom, medan däremot vårdpersonal söker mer områdesorienterat. 65 % av patienter 
och anhöriga specificerar också en viss sjukdom, medan bara fem av tjugo svar från 
sjukvårdspersonalen tar upp en viss sjukdom.  
 
Vad gäller frågan hur informanterna värderar PION är en majoritet nöjda, både vad 
gäller sökningen i själva databasen och den givna informationen. 84 % anger att den 
givna informationen var tillräckligt utförlig. Cirka 70 % upplevde informationen som 
lätt att ta till sig och bra. I utvärderingen av Best of Health anger som många som 94 % 
att materialet var tillräckligt utförligt och 87 % ansåg att informationen var relevant. I 
utvärderingen av Infomedica uppger däremot bara två av tio att informationen var 
tillräckligt utförlig, här efterfrågas en fördjupning av de ämnen som finns, men också ett 
bredare utbud. De kortfattade intervjuerna i min utvärdering visar att respondenterna i 
såväl patientgruppen som anhöriggruppen upplevde att man tack vare informationen 
känt sig mer säker i mötet med sjukvården. Liknande resultat visar studien i Delaware 
och utvärderingen av Infomedica. Mitt val av telefonintervju gav inte riktigt den 
fördjupningen av frågan om vilken betydelse informationen fått för den enskilde i fråga 
vilket jag ser som otillfredsställande. Dock visar den stora majoritet som uppgivit att 
informationsmaterialet var tillräckligt utförligt, lätt att ta till sig och bra att 
användargrupperna här har funnit en bra källa för information. En viktig fördel med 
brukarmodellen är just att den utgår från användaren, den ger också utrymme för val av 
både område och sätt att lägga upp undersökningen. En nackdel är att det oftast är svårt 
att nå användargruppen med kvalitativa intervjuer och att enkät som metod gör det svårt 
att få fram vilken betydelse den givna informationen har haft för den enskilde.  
 
Att så många av respondenterna har uttalat sig positivt bör betyda att man i det ständigt 
pågående arbetet med databasen kan känna sig nöjda i förvissning att merparten av 
respondenterna upplevde att informationsmaterialet är såväl tillräckligt utförligt som lätt 
att förstå och bra. En annan viktig användning är enligt min mening att resultatet kan 
bilda underlag i ekonomiska diskussioner med politiker och beslutsfattare gällande 
fortsatt marknadsföring av verksamheten.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Enkät till användarna av PION  

PION-Patientinformation on-line på sjukhusbiblioteken i 
Dalarna, Kalmar Län och Värmland 

 
Kryssa i det alternativ som stämmer. Om raderna inte räcker till, använd baksidan. 
1. Kvinna  ❏             Man  ❏                  Ålder   ��. 
 
2. Patient   ❏               Anhörig  ❏            Vårdpersonal  ❏          Studerande ❏   
Om inte ovanstående kategorier stämmer in, fyll i här         ��������� 
 
3. Är det första gången som du beställer material från PION?    Ja  ❏    Nej  ❏  
Om inte, hur många gånger har du gjort det förut?   ����. 
  
4. Hur har du fått veta att man kan beställa patientinformation från PION? 
Via vårdpersonal  ❏       Vänner och bekanta  ❏        Annat sätt��������� 
5. Inom vilket ämne har du sökt information? 
�������������������������������������... 
6. Hur tyckte du det var att söka i databasen PION?  
��������������������������������������
������������������������������������ 
 
7. Motsvarade informationen du fick på sjukhusbiblioteket dina förväntningar? 
Ringa in det alternativ som passar bäst.  
 
Den var              tillräckligt utförlig                      inte tillräckligt utförlig                  
 
Den var         lätt att             ganska lätt           ganska svår             svår att 
           förstå          att förstå              att förstå                  förstå                   
 
Den var              bra          ganska bra           ganska dålig           dålig  
 
Ge gärna exempel från det material du fått.        
�������������������������������������... 
�������������������������������������... 
 
8. Hur har du använt informationen? 
�������������������������������.������.. 
 
9. Tycker du att det saknas information inom något ämne? 
 Ja ❏  Nej ❏         Om ja, skriv gärna vad du saknade:  
�������������������������������������... 
 
10. Har du fler synpunkter på vår patientinformation, skriv gärna ner dem på baksidan. 
 
11. ❏    Jag kan tänka mej att svara på några korta frågor vid en telefonintervju. 
      
      Namn:.....................................................   Telefonnummer:......................... 
 
Tack än en gång för din medverkan 
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Bilaga 2. Följebrev till enkät och påminnelsebrev 
 

PION- Patientinformation on-line på sjukhusbiblioteken i 
Dalarna, Kalmar Län och Värmland 

 
 
Den här enkäten skickas till patienter, anhöriga, sjukvårdspersonal och vårdstuderande 
som beställt patientinformation under tiden  1/1-30/4 2000. 
 
    För en tid sedan beställde du patientinformation via PION (Patientinformation via 
Internet) och nu hoppas vi på sjukhusbiblioteket att du vill besvara en enkät angående 
den information du fått hemskickad.  

Vårt syfte med patientinformationsverksamheten är att främja patienters och 
anhörigas delaktighet i vården genom att erbjuda förståelig information om sjukdom och 
hälsa. Som ett led i utvecklingen av denna verksamhet, vill vi nu få svar på hur du som 
användare av informationen värderar den. Vi hoppas att vi därigenom kan förbättra vår 
service. 

En enkät kan inte ensam ge alla de svar vi behöver. Om du dessutom kan tänka dig att 
bli intervjuad av oss, får du gärna bifoga ditt namn och telefonnummer nedan, samt tid på 
dag/kväll då vi säkrast kan nå dig. 

Alla uppgifter från dig kommer givetvis att behandlas under sekretess och redovisas 
utan någon som helst personlig anknytning. Administrering och bearbetning av enkäten 
sker på sjukhusbiblioteket i Karlstad. 

 
Jan Schützer                           Liz Holmgren 
Bibliotekschef    Enkätansvarig 

(leg.sjuksköterska 
och studerande vid 
Bibliotekshögskolan, 
Borås) 

 
 
 
 

 
 
 

PION- Patientinformation on-line på sjukhusbiblioteken i 
Dalarna, Kalmar Län och Värmland 

 
För en tid sedan fick du en enkät om patientinformationsdatabasen PION från sjukhus-
biblioteket i Karlstad. Det skulle betyda mycket för vår utvärdering av patient-
informationsverksamheten om så många som möjligt svarar på enkäten. Om du redan 
svarat på enkäten ber vi dig överse med denna påminnelse, brevet skickas ut till alla 
eftersom enkäten besvaras anonymt.  
 

Vänliga hälsningar 
 
Liz Holmgren   (enkätansvarig ) 
Sjukhusbiblioteket Karlstad 
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Bilaga 3. Tabeller över diagrammaterialet 
 
Enkätfråga 1. Ange ålder och kön. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enkätfråga 2. Vilken användargrupp tillhör du? 
  

 KVINNA MAN 
Patient 26 11 
Anhörig 9 3 
Personal 17  

Studerande 21 2 
 
 
Enkätfråga 3. Är det första gången du söker i PION? 
 
 Patient Anhörig Personal Studerande

JA 27 10 13 16 
NEJ 10 2 4 7
 
 
Enkätfråga 4. Hur har du fått veta att man kan beställa patientinformation från PION? 
 

Internet 28 
Bibl. personal 21 
Vänner, familj 13 

V-personal 10 
Intranätet 7 

Jobb/skola 7 
Tidningen 3 

 
 
Enkätfråga 6. Hur tyckte du det var att söka i databasen PION? 
 
Mkt bra 12 
Lätt / Bra 51 
Rel. Lätt 3 
Svårt 1 

Bortfall 9 

ÅLDER KVINNA MAN 
15-20 9 1 
21-30 5 2 
31-40 13 3 
41-50 22 4 
51-60 10 3 
61-70 4 2 
71-80 0 1 
Bortfall 10   
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Motsvarade informationen du fick hemskickad dina förväntningar? 
Enkätfråga 7a. Var informationen tillräckligt utförlig? 
 
 patient/anhörig pers./stud
Tillräckligt utförlig 38 37 
Inte tillräckligt 
utförlig 5 1 
Bortfall 6 2 
 
 
Enkätfråga 7b. Var informationen lätt att förstå? 
 
  patient/anhörig pers./stud.

Lätt 35 28 
Ganska lätt 9 8 
Ganska svår 2 1 

Bortfall 3 3 
 
 
Enkätfråga 7c. Var informationen bra? 
 
  patient/anhörig pers./stud.
Bra 29 32 
Ganska bra 14 6 
Bortfall 6 2 
 
 
Enkätfråga 9. Tycker du att det saknas information inom något ämne? 
 
 patient/anhörig pers./stud 

Ja 13 7 
Nej 19 21 

Vet ej 8 11 
Bortfall 9 1 

 
 
  
 
 


