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6YHQVN�WLWHO��Att nå ut med patientinformation – en fallstudie av
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(QJHOVN�WLWHO: To reach customers with consumer health information  – a case
study of the hospital library in Västerås.
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This study is an attempt to examine a hospital library ’s difficulties in reaching
customers with consumer health information. The method was a case study of the
consumer health service in the hospital library in Västerås, a town in Sweden.
Qualitative interviews, observations and written material were used. The approach
was from the actor’s point of view with the intention to look upon the problem
with the eyes of those who work at the hospital with information to patients, that
is librarians and medical staff. Theories about marketing in service organizations
and how to develop new services were used in the study, as well as theories about
communication and different cultures within organizations of different kinds like
the library and the hospital. The result points to the fact that librarians and
medical staff of the hospital have different opinions about health information and
don’t understand each other. Marketing attempts from the librarians to the staff of
the hospital have had no effects in better understanding.
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Att nå ut med patientinformation
en fallstudie av sjukhusbiblioteket i Västerås

,QOHGQLQJ

Synen på information till patienter i Sverige har ändrats under nittonhundratalets
sista decennier. Från att ha varit passiva mottagare av vård har patienterna fått mer
och mer inflytande. Hälso- och sjukvårdslagens § 2a ger patienten en laglig rätt att
vara med och påverka sin egen behandling. Paragrafen säger bland annat att:

³9nUGHQ�RFK�EHKDQGOLQJHQ�VNDOO�Vn�OnQJW�GHW�lU�P|MOLJW�XWIRUPDV�RFK
JHQRPI|UDV�L�VDPUnG�PHG�SDWLHQWHQ´ �6DKOLQ������

Hälso- och sjukvårdslagen har reviderats flera gånger under 1990-talet, i takt med
den ändrade synen på patienters medbestämmande. I januari1999 trädde en
skärpning om stärkt patientinflytande i kraft, § 2b.Där står att:

³SDWLHQWHQ�VNDOO�JHV�LQGLYLGXHOOW�DQSDVVDG�LQIRUPDWLRQ�RP�VLWW�KlOVRWLOOVWnQG�RFK
RP�GH�PHWRGHU�I|U�XQGHUV|NQLQJ��YnUG�RFK�EHKDQGOLQJ�VRP�ILQQV´�LELG�

En förutsättning för att patienter ska kunna ta aktiv del av och ansvar för den egna
vården är att de har möjlighet att hålla sig informerade. Sjukhusbibliotek har sett
det som en viktig arbetsuppgift att skapa informationscentra där man kan erbjuda
patienter och anhöriga lättförståelig information om bland annat sjukdomar och
behandlingsformer. Företeelsen med att skapa särskilda samlingar av litteratur och
annan information om hälso- och sjukvård som vänder sig direkt till allmänheten
är relativt ny i Sverige. Det är först på 1990-talet som sådana informationscentra
har börjat dyka upp och det är ett område som väcker allt större intresse. Att
informera patienter har tidigare varit sjukvårdspersonalens ensamrätt men nu
håller en förskjutning mot andra informationskanaler på att ske.

Centrallasarettet i Västerås betjänar länets ca 260 000 invånare (2001). På
sjukhusbiblioteket finns sedan 1994 en avdelning med�patientinformation�för
att patienter på sjukhuset och deras anhöriga ska ha möjlighet att få lättförståelig
information om sjukdomar i linje�med den ovan citerade § 2b i Hälso- och
sjukvårdslagen� Förutom information om sjukdomar finns på avdelningen
information om läkemedel, behandlingsmetoder, egenvård, hälsovård samt
patient- och anhörigorganisationer��Bibliotekspersonalen på sjukhusbiblioteket
tycker emellertid att materialet med patientinformation som biblioteket
sammanställt utnyttjas alltför lite. De biblioteksanställda hade förväntat sig ett
större gensvar och undrar vad det uteblivna gensvaret kan bero på.

Vi som skrivit uppsatsen är boende inom sjukhusregionen i Västerås. I sökandet
efter uppslag till uppsatsämne tyckte vi att detta lät som ett intressant problem.
Det finns ett utbud av patientinformation på sjukhusbiblioteket men det når inte
dem det är iordningställt för trots att behovet borde finnas. Varför? Vi beslöt att
försöka ta reda på möjliga orsaker. Närheten till sjukhuset och det praktiska
genomförandet på grund av det gjorde också sitt till att vi valde ämnet. En av oss
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har tidigare arbetat med information riktad till patienter vad gäller läkemedel. Den
andra har liten erfarenhet av sjukvård och patientinformation.
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���,QWURGXNWLRQ�RFK�EDNJUXQG

����6\IWH

Syftet med vår uppsats är att, med utgångspunkt från ett verkligt upplevt
informationsproblem vid sjukhusbiblioteket i Västerås, beskriva problemet i dess
kontext och undersöka dess möjliga orsaker.
Vi har valt att studera det specifika fallet som beskrivits i inledningen, nämligen
problemet för bibliotekarierna att nå ut med patientinformation.

����3UREOHPIRUPXOHULQJ

Vi utgår, med stöd av forskning under 1990-talet, från att det finns ett behov av
patientinformation. Dagens patienter har ett större behov av information än vad
sjukvårdspersonalen har möjlighet att ge (Bolton & Brittain 1994; Garpenby &
Husberg 2000; Phillips 1994; Utbult 2000). På sjukhusbiblioteket i Västerås finns
en patientinformationsavdelning som ska tillfredsställa detta behov men det är
alltför få som utnyttjar avdelningen. Vad finns det för möjliga orsaker till det?

För att kunna angripa problemet måste vi ta reda på bakgrunden till den
nuvarande patientinformationsavdelningen, vilka försök som gjorts att göra den
tillgänglig och hur några av de som arbetar med information runt patienten på
sjukhuset, bibliotekarier och vårdpersonal, uppfattar sin roll i sammanhanget. Vi
ställde  följande frågor:

• Hur har patientinformationsavdelningen kommit till?
• Hur har patientinformationsavdelningen marknadsförts?
• Hur ser bibliotekarier på information till patienter?
• Hur ser vårdpersonalen på information till patienter?

����$YJUlQVQLQJDU

I uppsatsen har gjorts avgränsningar beträffande tid, plats och urval av
informanter.
Undersökningen är en enstaka tvärsnittsstudie gjord under en begränsad tid,
kalenderåret 2001. Den är också begränsad till ett enda sjukhusbibliotek i Sverige.
Uppsatsen har fokuserats på några av de professionella som arbetar runt
information till patienter nämligen bibliotekarier, kuratorer och sjuksköterskor.
Det hade självfallet varit motiverat att också ta del av patienter och anhörigas
åsikter. Av etiska skäl har vi emellertid avstått från det och istället använt den
senaste forskningen inom området som informationskälla.
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����'HILQLWLRQHU

Patientinformation är ett vedertaget begrepp som används inom
sjukhusbiblioteksvärlden i samband med beskrivningar av speciella avdelningar
med lättförståeligt material riktade till patienter och anhöriga. Vi har använt ordet
i betydelsen ”material om hälsa och sjukdomar som ska kunna förstås av personer
som inte har någon sjukvårdsutbildning”. Patientinformationen ska fungera vid
sidan av den information som ges i vården.
Under uppsatsens gång har vi emellertid upptäckt att begreppet kan tolkas på olika
sätt och vi kan därför inte ge en och samma definition för hela uppsatsen.
Ovanstående definition gäller för rubriken, inledningen och första delen av
uppsatsen fram till intervjun med vårdpersonalen. Därefter har vi ansträngt oss att
skriva så att det tydligt ska framgå av sammanhanget vilken tolkning det handlar
om.

Subjektiv information är information som patienter frågar efter av eget intresse, på
engelska consumer health information (Jacobsson 1996, s. 3) (Fritzell & Svensson
1995, s. 18)

Normativ information är information som bestäms av någon annan än patienten
själv, på engelska patient education (Jacobsson 1996, s. 3) (Fritzell & Svensson
1995, s. 18).

Information (lat. informa’tio, av info’rmo utbilda, undervisa egentligen ’ge form
åt något’) generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid
kommunikation i olika form. Information innebär att någon får kännedom om
något. All information kan innebära någon form av påverkan, till exempel ökad
kunskap. Sett ur användarperspektiv kan information sägas uppstå först när ett
meddelande tolkas av mottagaren. Information är beroende av en mottagare
(Nationalencyklopedin).

Kommunikation (lat. Communika’tio ’ömsesidigt utbyte’, av commu’nico ’göra
gemensamt’, ’låta få del i’, meddela) överföring av information mellan
människor, djur, eller apparater (Nationalencyklopedin).

Bibliotek används i uppsatsen som synonym till sjukhusbibliotek. Detta för att få
ett bättre flyt i språket. Vi vill emellertid påpeka att begreppet bibliotek i delar av
uppsatsen också används i generell betydelse till exempel i kapitlet
”Marknadsföring och bibliotek”. Vi har haft för avsikt att skriva så att det ska
framgå av sammanhanget vilken sorts bibliotek det är fråga om.

Medicinska fackbibliotek eller fackbibliotek  är sjukhusbibliotek som
från början vände sig till sjukhusets personal, främst läkare. Numera  är
fackbibliotek i allmänhet tillgängliga även för patienter och anhöriga (Johansson
2001, s. 11).

Allmänna sjukhusbibliotek är sjukhusbibliotek som från början vände
sig till patienterna och skulle fylla, i princip, samma funktion som folkbiblioteken.
Numera riktar man sig även till personalen på sjukhuset (Johansson 2001, s. 11).
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Kombinerade bibliotek är när båda ovanstående typer av
sjukhusbibliotek har slagits samman som en enhet under gemensam ledning
(Johansson 2001, s. 11)

Marknadsföring är ursprungligen en kommersiell modell för att hjälpa ett företag
att främja bytet med marknaden. Marknadsföring är en styrd process som omfattar
analys, målformulering, strategi, handlingsprogram, genomförande och
uppföljning. Efterhand har behovet av marknadsföring också blivit påtagligt i
tjänsteföretag och organisationer. Det är inte möjligt att i alla avseenden överföra
den kommersiella marknadens modell till tjänsteföretag men väl det
grundläggande synsättet (Nationalencyklopedin).
I vår uppsats använder vi marknadsföring i betydelsen att föra ut kännedom om
tjänster eller produkter, att informera och motivera till användande av dem.

Produktinriktad marknadsföring är en marknadsföringsmodell. Den
går ut på att påverka kundens synsätt till att vilja ha en produkt. Företaget tror på
sin produkt och att kunderna kommer att vilja ha den. Om de händelsevis inte
visar intresse för produkten kan det bero på att de inte känner till den och då måste
den göras känd (Savard 1996).

Kundinriktad marknadsföring är en annan marknadsföringsmodell.
Den fokuserar på kundens behov och önskemål och går ut på att ta reda på vad
kunden vill ha. (Savard 1996).

Intern marknadsföring är ett begrepp för marknadsföring som riktas
inåt mot organisationer och företag. Organisationers strategiska inriktning måste
först marknadsföras inåt till de anställda och till ledningen innan de marknadsförs
externt (Grönroos 2000, s. 80f ). Vi har använt begreppet framför allt i betydelsen
förankring hos ledningen.

Kund är i uppsatsen ett samlat begrepp för den som organisationen är till för. Det
kan vara en enskild individ eller en grupp.

Organisation används för att beskriva större system. När någonting är organiserat
betyder det att det är ordnat på ett bestämt sätt och inte kaotiskt eller tillfälligt
(Appelkvist 1997, s. 18).

En formell organisation brukar definieras som ”ett antal individer
som utför olika arbetsuppgifter på ett samordnat sätt för att uppnå vissa mål”. Det
handlar således om arbetsfördelning, specialisering, samordning, styrning och
ledarskap (Bruzelius & Skärvad 2000, s. 16).

En tjänsteorganisation  erbjuder i första hand tjänster och inte
fysiska varor.

Offentliga tjänsteorganisationer  finansieras av skatter och är
underställda politisk styrning.
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�����3DWLHQWLQIRUPDWLRQ

Inspiration när det gäller att utveckla patientinformationscentraler i Sverige har
hämtats framför allt från Storbritannien och Danmark. Två informationscentra,
som tjänstgjort som förebilder, beskrivs kort innan vi går in på hur
patientinformationsavdelningar uppkommit i Sverige och hur de ser ut för
närvarande.

������ 6WRUEULWDQQLHQ

Storbritannien räknas som ett föregångsland när det gäller information till
patienter. Här startade Health Information Service (HIS) på Lister hospital 1974
genom att patienter och anhöriga vände sig till biblioteket för att få information.
Bibliotekarien Sally Knight var den som tog sig an dessa frågor och förmedlade
informationen till patienter och anhöriga. Ryktet om hennes arbete spred sig
snabbt och biblioteket på Lister hospital fick ta emot allt fler frågor. Först 1987
gjordes en grundlig utvärdering av verksamheten och efter det fick avdelningen
permanenta anslag. 1991 hade Lister HIS 3 anställda bibliotekarier, 25 volontärer
och fick ta emot cirka 700 frågor i månaden, såväl direkta frågor som telefon- och
brevfrågor. Till hjälp har de anställda förutom referensböcker, databaser, material
från frivilligorganisationer och patientföreningar också populärvetenskapliga
medicinska artiklar och böcker som de själva väljer ut och indexerar. För varje
frågeställning sammanställs ett informationspaket till patienten. I vissa fall måste
informationen skrivas om så att den blir anpassad till frågeställaren. Lister HIS
besvarar endast exakt den fråga som ställs. De som arbetar där ger aldrig råd i
medicinska frågor och ställer inga diagnoser utan uppmanar ofta patienter att
kontakta sin läkare och diskutera informationen med dem. Centret hjälper även
vårdpersonal med att förse patienter med information. Listers HIS har vuxit utan
några direkta marknadsföringsinsatser (Hedström 1991, s. 9f).

I Storbritannien utfärdade regeringen en så kallad Patient´s Charter som började
gälla 1992 (Bolton & Brittain 1994). Det är en lista som omfattar tio specificerade
punkter om vad patienter kan kräva av den offentliga vården bland annat i fråga
om information om den aktuella behandlingen, inklusive risker och alternativ
(Alexandersson 1994). Det finns också en lag om så kallat informerat samtycke.
Den säger att läkare ska ge patienter ordentlig information om förestående
operation i annat fall riskerar de åtal (Bolton & Brittain 1994).

������'DQPDUN

Skandinaviens första informationscentrum för patienter skapades på
universitetssjukhuset i Odense. Patientbiblioteket som funnits där sedan 1926
hade under en längre tid varit nedläggningshotat. Undersökningar som gjordes
inom sjukhusets upptagningsområde visade dock att patienterna efterlyste mer
information. Detta blev upptakten till att skapa ett informationscentrum inom
vilket patientbiblioteket integrerades. Centret bildades 1990 och drevs de tre
första åren som ett projekt. Det är chefsjuksköterskan vid sjukhuset som har det
yttersta ansvaret för informationscentret och det leds av en sjuksköterska med
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vårdlärarutbildning. Personalen består av fyra bibliotekarier och en
biblioteksassistent samt två sjuksköterskor. Samarbetet mellan de olika
personalgrupperna fungerar bra. Deras professionella kunskaper kompletterar
varandra, tycker de själva. Informationscentret finns mitt i sjukhusets entréhall
och alla måste passera det vart de än ska inom sjukhuset.
Material vänder sig i första hand till patienter och anhöriga och är placerat i
alfabetisk ordning efter ämnen eller sjukdomar. Det består av böcker, videofilmer,
kassettband, tidningsartiklar mm (Hollo 1994).

På informationscentret är man mån om ett gott samarbete med sjukhusets övriga
avdelningar. Det får inte uppstå några missförstånd gällande den information som
centret ger och den information som vårdavdelningarna ger. Från början fanns en
viss skepticism bland läkare och sjuksköterskor eftersom de såg centret som en
konkurrent till deras egen information till patienterna men med tiden har
stämningen blivit positiv och man har ett ömsesidigt utbyte av kunskaper. Många
som kommer har blivit hänvisade av sin husläkare (Hollo 1994). Däremot
hänvisas patienter sällan till informationscentret från avdelningarna på sjukhuset,
visar en utvärdering från 1993 (Fritzell & Svensson 1995, s. 15). Många patienter
kommer till centret för att de inte har förstått den information de fått av sin läkare
eller så kommer de för att förbereda sig inför en undersökning och för att kunna
ställa bra frågor till sin doktor (Hollo 1994). Vid en undersökning av
verksamheten som gjordes 1993 visade det sig att de flesta som besökte centret
var mycket nöjda. Däremot var det förhållandevis få av sjukhusets besökare som
kände till centrets existens och man insåg ett behov av en tydligare
marknadsföring (Jacobsson 1996, s. 12).

������6YHULJH

I Sverige utfördes under 1970-talet bakgrundsarbetet till den nuvarande Hälso-
och sjukvårdslagen som trädde i kraft 1982. Då betonades den vårdsökandes rätt
till information (SOU 1979:78). Det som då avsågs var information från
vårdpersonalen, främst läkare, om hälsotillstånd och behandlingsformer. Senare
började man fokusera på den enskilde patientens rätt att på egen hand kunna
skaffa information om sjukdomar och hälsotillstånd. Under 1990-talet tillsattes en
statlig kommitté med mål att stärka patientens ställning i vården (SOU 1997:154).
Där behandlades bland annat frågan om att information som ges till patienter
måste anpassas till patienternas egna förutsättningar att förstå den. Utredningen
utmynnade 1999 i den tidigare nämnda skärpningen av Hälso- och sjukvårdslagen
om ökat inflytande åt patienter. I dagens läge ökar tillgången på hälsoinformation
utanför den individuella vårdsituationen och efterfrågan på sådan information
växer (Garpenby & Larsson 1999, s. 3f).

Sverige har ställt sig bakom målen för Världshälsoorganisationen, WHO:s globala
hälsoarbete som har beteckningen ”Hälsa för alla år 2000”. För att förbättra
människors kunskaper, motivation och förmåga att uppnå och bibehålla bästa
möjliga hälsa ska alla medlemsländer införa utbildningsprogram. Strategin går ut
på att informera människor för att de ska kunna göra medvetna val och på så sätt
ta ett hälsoansvar. Detta förutsätter emellertid tillgång till information som är lätt
att förstå (Hedström 1991, s. 3f).
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Som en del av satsningarna på att göra information om hälsa och sjukdomar
tillgängligare har samlingar av lättförståeligt informationsmaterial börjat byggas
upp i Sverige. Detta är en relativt ny företeelse som börjat märkas först på 1990-
talet. Majoriteten av dessa informationscentraler är lokaliserade till sjukhusens
bibliotek och har framför allt riktat in sig på patienter och anhöriga. År 1996-97
fanns det 17 sådana informationscentraler i Sverige (Garpenby & Larsson 1999, s.
5). Många av dessa kallar sitt material för patientinformation. I november 1999
hade antalet utökats till 43 stycken. Det som då avsågs med begreppet
patientinformationscentral var en plats där patienter och allmänhet kunde söka
information om hälsa och sjukdom, allt från en hyllsektion till fristående centraler.
Bemanningen på patientinformationsavdelningarna varierade. Drygt hälften var
bemannade enbart med bibliotekarier, cirka 15% enbart med sjuksköterskor,
ibland tillsammans med personal från apotek och lika stor procent av
bibliotekarier och sjuksköterskor tillsammans. I 15% av fallen fanns ingen
beskrivning av hur bemanningen såg ut (Persson 1999).

Falu sjukhusbibliotek är ett exempel på en patientinformationscentral där bara
bibliotekspersonal arbetar. Detta är ett medvetet val. Biblioteket vill betona sin
självständiga ställning gentemot klinikerna. Patienterna ska garanteras rätten att
själva avgöra vilken typ av information de vill ha och inte utsättas för styrning
från vårdens sida (Jacobsson 1996, s. 14).

Östergötlands landsting har satsat på motsatsen. På deras Meditrinacentraler vid
olika sjukhus i länet arbetar främst sjuksköterskor ibland tillsammans med
personal från apoteket och försäkringskassan. Det förekommer ett indirekt
samarbete med bibliotek men inga bibliotekarier arbetar med patientinformation
på Meditrinacentralerna (Persson 1999, s. 12ff).

Mölndals sjukhus är ett exempel på en patientinformationscentral som drivs av
biblioteket och dess personal men där ett samarbete med sjuksköterskor före-
kommer. Ett antal läkare och sjuksköterskor ute på klinikerna fungerar som
kontaktpersoner mellan patientinformationscentralen, som kallas Infoteket, och
klinikerna på sjukhuset (Jacobsson 1996, s. 33). Innan verksamheten vid Infoteket
startade gick en bibliotekarie och en sjuksköterska runt på klinikerna och
informerade om verksamheten. Detta gjordes framför allt för att minska en oro
hos läkarna som trodde att Infoteket skulle ta över all information till patienterna
(ibid, s. 45). Enligt en undersökning som gjordes1996 fungerar samarbetet bra
mellan de båda yrkeskategorierna som arbetar på Infoteket (ibid, s. 61).
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Det råder alltså olika uppfattningar om vilken roll bibliotekarierna ska ha i
hantering och förmedling av patientinformation. Olika sätt att arbeta växer fram
på olika arbetsplatser.1 Likaså finns en mängd varianter när det gäller finansiering
av patientinformationssamlingarna. Vad beträffar namnet så har några av
centralerna valt benämningen hälso- istället för patientcentraler (Persson 1999, s.
7).

En annan svensk satsning på att underlätta åtkomst av informationsmaterial om
hälsa och sjukdomar är databasen PION (Patient Information Online) som
startades 1993. Den uppkom genom ett samarbete mellan landstingen i Dalarna,
Kalmar och Värmland. Patientinformationscentralerna vid sjukhusbiblioteken i
Falun, Västervik och Karlstad kopplades till en gemensam databas för att
patienter, anhöriga och andra intresserade skulle kunna söka information om
sjukdomar och olika behandlingar. Invånarna i dessa tre landsting kan beställa lån
eller kopior av materialet direkt via Internet medan invånare i andra landsting får
kontakta sitt närmaste folk- eller sjukhusbibliotek för att få hjälp den vägen.
Materialet i PION är tänkt att var ett komplement till den information som ges av
sjukvårdspersonal och det ska vara aktuellt, högst 5 år gammalt. Materialet bygger
på de diagnos- och terapimetoder som förekommer i den offentliga sjukvården
och strävar efter att erbjuda så mycket som möjligt av den tillgängliga
patientinformationen. Databasen innehåller länkar och hänvisningar till medicinsk
information samt ett stort antal adresser till patientföreningar. Det är menat att den
ska fungera som en nationell databas (PION).

�����6MXNKXVELEOLRWHN�L�6YHULJH

Det finns olika typer av sjukhusbibliotek i Sverige: medicinska fackbibliotek,
allmänna sjukhusbibliotek och bibliotek som är en kombination av dessa två.

Från början bedrevs den allmänna biblioteksverksamheten på sjukhus i Sverige av

                                                
1 Med anledning av att man på Universitetsjukhuset (US) i Linköping har beslutat att bygga ett
informationscentrum utanför biblioteket, bemannad med personal från vården, har P-O Tellander
skrivit en debattartikel i Landstingsvärlden. I den slår han fast att sjukhusbiblioteken borde ta hand
om patientinformationscentralerna med motivering att ett fungerande informationscentrum kräver
professionella bibliotekariers yrkeskunskap, erfarenhet och servicetradition. Bibliotekarier är bland
annat experter på informationssökning. Att kunna få hjälp med att sovra i informationsmängden är
en nödvändighet för patienter och anhöriga i dag. Tellander understryker att det är
medborgarens/patientens rätt till information som måste ligga till grund för
patientinformationscentralerna. Dessa måste därför vara fristående kunskapsbanker dit
medborgarna ska kunna vända sig med sina frågor kring sjukdom, handikapp, patientföreningar,
vårdinstitutioner mm. Endast genom att vara fristående kan de fungera som ett komplement till
vårdpersonalen. Sjukhusbiblioteken utgör inga vårdgivare, trots att de ingår i hälso- och
sjukvården, utan ska i linje med sina traditionella biblioteksuppgifter kunna hjälpa låntagaren fram
till den litteratur eller de uppgifter han/hon frågar efter.  Det är dock viktigt att förankra
verksamheten hos sjukvårdspersonalen och att utnyttja dem som expertis. På sjukhusen i
Västervik, Falun, Karlstad och Lund har man till skillnad från Linköping satsat på
patientinformationscentra i sjukhusbiblioteken (Tellander 1995).
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frivilliga krafter. De första sjukhusbiblioteken som kom till på 1920-talet riktade
sig framför allt till patienter. 1930 utgick ett statligt stöd till kommuner som
bedrev biblioteksverksamhet på sjukhus. Stadsunderstödet försvann 1966 och
kommuner och landsting fick stå för kostnaderna för den allmänna
biblioteksverksamheten på sjukhus. Under 50- och 60-talen utvecklades
sjukvården och biblioteken följde med i den utvecklingen. Antalet
sjukhusbibliotek ökade då. Under 70-talet expanderade de allmänna
sjukhusbiblioteken ytterligare och nådde sin höjdpunkt under 80-talet. Trenden
under 90-talet har varit nedåtgående. Ökade krav på besparingar inom hälso- och
sjukvården har även påverkat sjukhusbibliotekens verksamhet. Dessa minskade i
antal med hela 30 % under 90-talet och många av de sjukhusbibliotek som nu
återstår har drabbats av kraftiga nedskärningar i verksamheten (Johansson 2001, s.
12).

Medicinska fackbibliotek har utvecklats ur klinikernas boksamlingar och kallades
i början för läkarbibliotek. Läkarbiblioteken sköttes i allmänhet av respektive
klinikläkare. Informationsexplosionen inom medicin i början av 1960-talet ledde
till ett ökat behov av kvalificerad biblioteksservice. Det blev då naturligt för
landsting och sjukhusledning att utnyttja den utbildade bibliotekspersonalen som
redan fanns på det allmänna sjukhusbiblioteket. På så sätt uppkom många
kombinerade sjukhusbibliotek med gemensam personal ( ibid 2001, s. 15).

Det finns många skillnader mellan sjukhusbiblioteken i Sverige. Ofta har dessa
olika huvudmän. Det kan vara kommunen, landstinget, staten eller någon stiftelse.
Finansieringen kan också ske på olika sätt till exempel genom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen eller kulturförvaltningen. (Johansson 2001, s. 7).
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���0HWRG

I kapitlet ges en kort allmän beskrivning av fallstudien som metod. Sedan följer
vårt tillvägagångssätt i undersökningen med betoning på kvalitativa intervjuer,
några reflexioner om generaliserbarhet och slutligen vilka etiska riktlinjer som vi
följt.

����)DOOVWXGLH

Uppsatsen är en fallstudie av det upplevda problemet på sjukhusbiblioteket i
Västerås – hur det kommer sig att patientinformationen på biblioteket inte
utnyttjas mer. Det kändes naturligt för oss att välja fallstudien som metod
eftersom den normalt startar med ett problem hämtat från verkligheten (Merriam,
1994, s 57). Metoden är särskilt lämplig för specifika problem i komplexa
situationer där många faktorer spelar in ( ibid, s 24). Detta stämde överens med
vårt studieobjekt. Intervjuer, iakttagelser och insamling av dokument har i första
hand legat till grund för vår studie. För övrigt har litteratur använts för att få
bakgrund till fallet, nulägesbeskrivning och viss insikt i aktuell debatt omkring
problemet. Denna fallstudie är kvalitativ.

Vår studie utgår från sjukhusbiblioteket och dess patientinformationsavdelning.
Eftersom problemet uppmärksammats av bibliotekarierna som arbetar där var det
viktigt för oss att få deras syn på problemet först. Första steget i studien blev
därför att göra en kvalitativ intervju med två av bibliotekarierna på
sjukhusbiblioteket. Med tanke på risken att egna förutfattade meningar kan
förvränga återgivandet av informanternas berättelser bad vi och fick tillstånd att
återvända för att tillsammans med dem gå igenom hur vi återgett intervjun. Det
kändes viktigt för oss att ge dem tillfälle att godkänna vår återgivning eftersom
det var den som skulle ligga till grund för hela undersökningen. Intervjuerna
redovisas i kap. 5.2.

Som komplement till intervjuerna bad vi att, av bibliotekarierna, få allt skriftligt
material om patientinformationsavdelningen som fanns. Materialet bestod av
urklipp från tidningar, tidskrifter, informationsblad av olika slag, en
verksamhetsplan och en årsrapport. Dessa redovisas i kap 5.4.

I samband med intervjun gjordes också egna iakttagelser av bibliotekets
tillgänglighet i sjukhuset.  Vid ett annat tillfälle följde en av oss arbetet i
biblioteket under ett tvåtimmarspass för att göra egna iakttagelser. Dessa
iakttagelser redovisas i kap 5.5.

Andra steget i fallstudien bestod i att gå utanför biblioteket och genom kvalitativa
intervjuer ta reda på vårdpersonalens syn på information till patienter och sin egen
roll som förmedlare av den. Beslutet att vända oss till representanter för
sjukvården var något som intervjuerna med bibliotekarierna ledde till. Efter att ha
lyssnat till bibliotekarierna kändes det viktigt för oss att också få en bild av
bibliotekets patientinformation ur sjukvårdspersonalens perspektiv. Dessa
intervjuer redovisas i kap 5.3.
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Eftersom det inte finns någon rätt väg att följa i en fallstudie får forskaren stor
frihet att följa sin egen intuition och anpassa sig efter händelser och insikter som
uppkommer efter hand. För vår del kom problemets inriktning i uppsatsen att
ändras under arbetets gång. Det som vi från början såg som ett informations-
problem kom vi mer och mer att uppfatta som ett kommunikationsproblem. I en
fallstudie finns självklart en risk att forskaren blir så dominant att hans/hennes
förutfattade meningar kommer att färga undersökningen eller att han/hon missar
viktig information så att studien blir alltför begränsad (Merriam, s 47). Vi är
medvetna om att vår studie begränsas av det urval av informanter vi gjort. Att
vara två personer bakom en fallstudie ser vi som en viss garanti mot skevhet.
Möjligheterna att upptäcka eventuella snedvridningar blir därmed större. Våra
olika bakgrunder, en med och en utan medicinsk utbildning, ger också en större
garanti mot att hamna snett.

����.YDOLWDWLYD�LQWHUYMXHU

Kvalitativa intervjuer valdes eftersom det är den intervjuform där forskaren utövar
den minsta styrningen på undersökningspersonerna. Vi ville låta informanterna
utveckla sina egna tankegångar och markera vad som kändes viktigast för dem
samtidigt som vi hade möjlighet att fånga upp nyanser i deras beskrivningar och
ställa följdfrågor. Viktigt var att få samma fråga belyst av två yrkesgrupper:
bibliotekarierna och sjukvårdspersonalen.

Av bibliotekspersonalen intervjuades de två bibliotekarierna som för
närvarande är ansvariga för avdelningen med patientinformation. Detta urval föll
sig naturligt eftersom vi förutsatte att dessa bibliotekarier var mest insatta i hur
avdelningen för patientinformation hade utformats, marknadsförts och på vilket
sätt den upplevdes som ett problem. Det var också dessa två som hade
uppmärksammat oss på problemet.  Urvalet var medvetet från vår sida baserat på
antagandet att det var dessa bibliotekarier som skulle kunna ge oss den mesta
informationen.

När det gäller sjukvården intervjuades sjuksköterskor och kuratorer. Detta urval
baserades på resonemanget att de borde kunna ge relevant information eftersom
de träffar patienter både under formella besök och i informella situationer ute på
avdelningarna. Det är också dessa yrkesgrupper som tar emot telefonsamtal med
frågor från anhöriga. För att komma i kontakt med sjuksköterskor och kuratorer
togs personlig kontakt med en av landstingets informatörer. Informatörerna, som
är två stycken, arbetar med intern och extern information på landstinget.
Kontakten togs framför allt för att få hjälp med att, på ett enkelt sätt, hitta
sjuksköterskor och kuratorer som var villiga att låta sig intervjuas. Informatören
föreslog att intervjuerna skulle genomföras med personal från både medicinsk och
kirurgisk avdelning för att få bästa resultat. Genom informatören ordnades även
ett godkännande av landstinget för vår studie. Urvalet av intervjupersoner
baserades på tillgänglighet, alltså de som hade tid och lust att ställa upp.
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Informatören lämnade via e-post namn på fyra sjuksköterskor och två kuratorer
som sade sig vara villiga att svara på våra frågor. Det var två sjuksköterskor från
kirurgiska avdelningar och två från medicinska avdelningar. Kontakt togs med
alla föreslagna informanter via telefon och tid och plats för intervjun avtalades. En
av dem fick förhinder i sista stund och därför blev antalet intervjuade fem i stället
för sex stycken.

Inledningsvis intervjuades bibliotekarierna eftersom det var bibliotekets personal
som upplevde problemet med att dess resurser inte utnyttjades. Chefen för
sjukhusbiblioteket gav ett muntligt tillstånd att få genomföra intervjun. Intervjun
genomfördes samtidigt med de båda bibliotekarierna eftersom de samarbetar om
patientinformationen. En halvstrukturerad intervju gjordes där ett antal
frågeställningar hade skrivits ner i förväg (Se bilaga 1.). Dessa fick
bibliotekarierna för övrigt ta del av innan intervjun gjordes. Varken innehållet
eller ordningsföljden i manualen följdes till punkt och pricka. Viktigt för oss var
att möjligheten till flexibilitet och spontanitet fanns under intervjutillfället så att vi
kunde fånga upp nya idéer.

Vi var båda närvarande vid intervjun som spelades in på band. Den ena av oss
fungerade som intervjuledare medan den andra enbart lyssnade. Intervjun skrevs
sedan ned i sin helhet efter bandet. Ljudkvaliteten var tillfredsställande och det
var endast vid några korta tillfällen som det inte gick att urskilja vad som sades på
grund av att flera pratade i munnen på varandra. Intervjuerna redovisas i
uppsatsens kapitel 5.2.
Intervjuerna med sjuksköterskorna och kuratorerna gick till på ungefär samma sätt
som med bibliotekarierna förutom att sjuksköterskor och kuratorer intervjuades en
i taget. En av oss fungerade som intervjuledare medan den andra lyssnade och
kontrollerade att vi inte tappade bort någon viktig aspekt under samtalets gång.
Intervjuerna spelades in på band men skrevs inte ned ordagrant efteråt. I stället
gjordes en intervjusammanställning där vi från varje intervju tog ut information
som passade in under ett antal rubriker. Intervjusammanställningen redovisas i
kapitel 5.3.

����*HQHUDOLVHUEDUKHW

Syftet med vår undersökning har varit att få en bättre förståelse för ett specifikt
problem: varför patientinformationsmaterialet på sjukhusbiblioteket i Västerås
inte utnyttjas mer. För att få en nyanserad bild har vi låtit människor som är
berörda av fenomenet beskriva det och vi har försökt förstå och fånga
verkligheten som de upplever den.

Vi har så noga som möjligt försökt beskriva den kontext undersökningen gjordes
i, hur studien har genomförts, hur urvalet av informanter har gjorts och hur
intervjuerna har gått till. Detta för att öka läsarnas möjlighet att avgöra riktigheten
i genomförandet av undersökningen. För att få en så bra förståelse för  problemet
som möjligt har vi inte bara använt oss av intervjuer utan också av egna
iakttagelser, tryckt material som vi  erhållit från informanterna och vetenskaplig
litteratur.
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Vi har försökt presentera en ärlig och noggrann återgivning av hur informanterna
upplever sig själva och sin verklighet. För att öka validiteten har vi erbjudit alla
informanter att läsa igenom intervjusammanställningarna och ge oss respons på
återgivningens riktighet. Bibliotekarierna och två av sjuksköterskorna har använt
sig av den möjligheten.  I bibliotekariernas fall gjordes också, på deras initiativ,
några smärre ändringar i sammanställningen. Vi har inte kunnat garantera
informanterna full anonymitet eftersom vi valt att tillkännage vilket sjukhus
uppsatsen handlar om. Även om informanterna godkänt villkoren är vi medvetna
om att detta kan ha påverkat intervjusvaren.

Det är ett specifikt problem, inom vissa avgränsningar som vi försökt beskriva
och förstå så bra som möjligt med hjälp av några utvalda aktörers uppfattningar,
egna iakttagelser och studier av tryckt material. Det vi kommit fram till är inte
generaliserbart. Vi har velat gå på djupet i detta specifika fall och inte strävat efter
någon generell förklaring.

����(WLVND�UHIOH[LRQHU

Vi har strävat efter att följa de etiska riktlinjerna för forskning som Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet [HSFR] (som numera upphört och gått upp
i Vetenskapsrådet) publicerat på nätet ( Humanistisk- samhällsvetenskapliga
forskningsrådet 2001).  De som berörts av vår uppsats, chefen för biblioteket,
informatören, bibliotekarierna, sjuksköterskorna och kuratorerna har i förväg
informerats om syftet och formerna för deras medverkan i den. Vi har inte kunnat
garantera full anonymitet för våra informanter. Dessa har medverkat på frivillig
basis och det har varit fritt att när som helst avbryta deltagandet. Inget
beroendeförhållande mellan oss och informanterna har förelegat.
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���)RUVNQLQJ�RP�SDWLHQWLQIRUPDWLRQ

Det finns ett behov hos patienter av mer information än vad dagens
sjukvårdspersonal har möjlighet att ge (Garpenby & Husberg 2000, s. 36). Hur
tillfredsställs det behovet? Vilken information vill patienter ha? Vilken
informationskälla har patienter mest förtroende för? Vi har tittat på en del av
forskningen som finns runt dessa frågor.

�����9LNWHQ�DY�LQIRUPDWLRQ

Bolton & Brittain, (1994) beskriver i sin artikel flera forskningsresultat från
Storbritannien och USA som visar att patienter mår bättre om de får information
om vad som sker och vad som kommer att ske i anslutning till sjukdomen och
sjukhusvistelsen. Resultatet av en operation kan vara beroende av vilken
information patienten har fått i förväg. Det finns indikationer som visar att
patienter som får ordentligt med information om sitt sjukdomstillstånd också
tillfrisknar fortare än andra.

Denna syn på patienter råder också i Sverige. Patienten sätts i centrum och viktiga
nyckelord inom vården är delaktighet och motivation. Patienterna ska själva få
vara med och fatta beslut för att bli mer motiverade att genomföra besluten.
Sambandet psyke och kropp har blivit viktigare än tidigare. Att få ventilera
hälsoproblem kan öka patientens psykiska välbefinnande vilket i sin tur kan
förbättra den fysiska hälsan (Utbult 2000, s. 20f).

Det finns emellertid forskning som visar att inte alla patienter mår bättre av att få
mycket information. Enligt den blir resultatet gott bara om patienten själv tror att
han kan påverka sin sjukdomssituation (Bolton & Brittain 1994). Vissa patienter
kan också må sämre av information men forskning har hittills visat att dessa är
färre än de som mår bra av den. En undersökning vid Consumer Health Library
vid Delaware Academy of Medicin i USA visade att för 9,8% av patienterna blev
oron större efter att ha fått information medan 51,3% uppgav att de kände mindre
ängslan. Samma undersökning visade att nästan alla, 94%, upplevde att de hade
fått en bättre förståelse av sjukdomen vilket ledde till bättre kommunikation med
sina respektive läkare. Från det aktuella bibliotekets sida är man vid utskrift av
kopior noga med att tala om att informationen kommer från biblioteket men om
patienten behöver hjälp med förtydligande får han/hon vända sig till läkare eller
annan vårdpersonal. Av de undersökta fallen ledde 12% till att kontakt togs med
läkare (Pifalo 1997).

�����%HKRY�DY�NRPSOHWWHUDQGH�LQIRUPDWLRQ

Det råder ingen tvekan om att allmänheten kommer att fortsätta söka information i
större och större omfattning (Bolton & Brittain 1994). Den offentliga vården
förmår inte möta trycket från sina nya, mer krävande vårdkonsumenter, främst när
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det gäller tillgängligheten. Sjukvårdspersonalen har helt enkelt inte tid (Garpenby
& Husberg 2000, s. 36). Enligt en undersökning om hälsoinformation i
Östergötlands län svarade 40% av de tillfrågade kvinnorna och 30% av männen
att de önskade mer information från sjukvårdspersonal (Garpenby & Husberg
2000, s. 32).

Problemet verkar vara internationellt. Vid en undersökning vid Oakwood Hospital
i Dearborn, Michigan, USA svarade 69 % av de tillfrågade patienterna att det för
dem var ett problem att få tag på den information som de önskade. De uppgav att
de fick den mesta informationen från sin doktor eller annan sjukvårdspersonal
men det var bara 26 % av de svarande som upplevde att de därigenom fått svar på
alla sina frågor. Även läkarna vid sjukhuset ingick i undersökningen. De uppgav
att de behövde kompletterande information att ge till sina patienter. 44 % av dem
hade problem med att hitta tillfredsställande information att dela ut (Phillips
1994).

Statistik från USA visar att en patient får tala med en läkare i genomsnitt 17,6
minuter. De flesta patienter hade dock mindre tid än så till sitt förfogande. Två
tredjedelar av besöken hos läkare varade 15 minuter eller mindre tid. Det är
rimligt att anta patienten inte hinner ta till sig läkarens information eller har
möjlighet att ställa frågor på så kort tid (Pifalo 1997).

Patienter får den mesta av informationen muntligt vid en tidpunkt då de är
nedsatta både fysiskt och psykiskt och därför har svårare att ta den till sig. Det är
mycket vanligt att patienter kommer på frågor efter samtal med läkare eller
sjuksköterskor och då inte vågar fråga personalen eftersom de är rädda att störa.
Därför behövs kompletterande skriftlig information som patienten kan ta med sig
(Bolton & Brittain 1994).

Dagens aktiva patienter vill inte bara ha en andra bedömning att jämföra med vad
den egna doktorn tycker - de vill ha tusen bedömningar (Utbult 2000. s. 75).

Vem är då mest lämpad att ge denna information till patienter?

�������3DWLHQWLQIRUPDWLRQVFHQWUDOHU

Patientinformationscentraler på sjukhusen är en lösning som föreslås av vissa
forskare. Varje sjukhus borde ha ett medicinskt bibliotek eller hälsoinformations-
service för såväl patienter som sjukvårdspersonal. På biblioteket ska material
finnas att tillgå som sjukvårdspersonalen kan läsa själv men också rekommendera
sina patienter att läsa. Där ska det också finnas skriftlig information som patienter
och anhöriga kan få tag i utan att känna att de stör sjukvårdspersonalen ( Bolton &
Brittain 1994).

I den tidigare nämnda undersökningen av läkare och patienters attityder vid
Oakwood Hospital, USA kom man fram till samma slutsats.
Patientinformationscentraler skulle vara bra för såväl läkare som patienter och
borde därför inrättas på sjukhusen. Både sjukvårdspersonal och patienter var i
undersökningen positivt inställda till särskilda patientinformationscentraler.
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Majoriteten av läkarna i undersökningen uppgav att de skulle, om det fanns
lämpligt material, använda det och lämna ut det till sina patienter samt hänvisa
patienter till informationscentralen (Phillips 1994).
På Södersjukhuset i Stockholm där man har två års praktisk erfarenhet av ett
Patientinfotek visade det sig emellertid, vid utvärdering, att sjukvårdspersonalen
inte utnyttjade det i nämvärd grad. Vårdpersonalen hade en tendens att se
Infoteket som en isolerad företeelse och inte som ett komplement till sin egen
kommunikation med patienter. Patientinfoteket var inte integrerat i
vårdpersonalens arbete och de hänvisade sällan sina patienter dit. Det var
överhuvudtaget få av de tillfrågade som kände till Infoteket både bland
vårdpersonal och bland patienter. Det märktes inte och syntes inte i sjukhuset och
kunde betraktas som en delvis outnyttjad resurs (Moberg 2000, s. 16).  Mer
reklam och större uppmärksamhet kring Infoteket blev några av slutsatserna av
utvärderingen (ibid, s. 6). De som besökt Patientinfoteket var emellertid mycket
nöjda med det och hade bara bra betyg att ge. De var nöjda med utbudet som
fanns och hade förtroende för det material som hittades. Avdelningen var bra
strukturerad och bemötandet och servicen var god (ibid, s.10f).

Vid den redan nämnda undersökningen i Östergötlands län tog man reda på vilka
källor för information om hälsa och sjukdom som ett tvärsnitt av östgötarna
använde sig av. Där visade det sig att patientinformationscentraler var en dåligt
utnyttjad källa. Förtroendet för patientinformationscentraler var däremot mycket
högre än vad som avspeglade sig i användningen. Detta indikerar att det finns en
potential för mer verksamhet menar författarna (Garpenby & Husberg 2000, s.
37).

�������,QWHUQHW

När inte sjukhuset klarar att ge patienterna den information de frågar efter måste
patienterna hitta andra kanaler. Hälsoinformationen på nätet är i mångt och
mycket ett resultat av att den offentliga vården inte förmår möta trycket från
vårdkonsumenterna. Internet fungerar som en kompletterande informationskälla
(Utbult 2000, s. 26). Hundratusentals svenskar söker information om hälsa på
nätet och för varje dag som går kan de hitta alltmer hälsoinformation av olika
kvalitet och med olika sändare och syften (ibid, s. 7).

Redan nämnda undersökning av hälsoinformationsbehov hos ett tvärsnitt av
östgötar visade att 11 % av de tillfrågade använde sig av Internet som
informationskälla men de hade, enligt undersökningen, inte någon önskan efter
mer hälsoinformation på nätet. De tillfrågades inställning till Internet som pålitlig
källa präglades av stor osäkerhet, oavsett ålder (Utbult 2000, s. 24ff).

Ginman (2000) tar i sin artikel också upp det ökade intresset för hälsofrågor hos
allmänheten. Fler och fler patienter skaffar information om hälsa och sjukdomar
via Internet helt fristående från sina läkare. Internet håller på att förändra det sätt
som medicin praktiseras på eftersom patienter har ett behov av mer information
om medicinska problem än som kan ges dem via konventionella kanaler.
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Den amerikanske läkaren Tom Ferguson, i Texas, som själv arbetar med näthälsa,
menar i en undersökning att det är framför allt stödgrupperna på nätet som tilltalar
patienterna och som är en viktig ny typ av hälsoresurs. Med sina personliga
berättelser ger stödgrupperna hälsoinformationen på nätet ett mänskligt ansikte
och ger inspiration, uppmuntran och stöd likaväl som användbar information.
Undersökningen visar dock att patienterna inte överlät diagnos och behandling till
stödgrupperna. Det var efter att de fått sin diagnos av sjukvårdspersonalen som
patienterna vände sig till dem (Utbult 2000, s. 62f).

�����9LONHQ�LQIRUPDWLRQ�YLOO�SDWLHQWHU�KD"

Den mest förtroendeingivande informationen, ur patientens synpunkt, är den som
läkaren ger ansikte mot ansikte. Läkare har genom sin auktoritet stora möjligheter
att påverka patienterna direkt eller påverka dem att läsa mera om sina sjukdomar
och missförstånd kan genast klaras ut. Även sjuksköterskors information har hög
status hos patienterna. (Bolton & Brittain 1994).

Vårdpersonalen toppade listan över pålitliga informationskällor också i
undersökningen från Östergötland. Det allmänheten allra mest önskade sig var
information förmedlad direkt av människor, av sjukvårdspersonal i första hand
men även av apotekspersonal och i viss mån alternativmedicinska yrkesutövare
(Garpenby & Husberg 2000, s. 19,37).

Ginman, (2000) tar upp glappet mellan utbud av information å ena sidan och
behov av information å den andra och betonar att den tänkta informationen inte
alltid når fram. Bra information måste kunna tillfredsställa behovet hos dem den
är tänkt för. Därför gäller det att ta reda på hur effektiv hälsoinformation
egentligen ska se ut? Vilka är behoven? Hon skriver i första hand om stora
hälsokampanjer men hennes fråga är viktig även när det gäller den enskilda
människan.

Patienterna drivs av ett målinriktat informationsbehov. De vill inte ha allmän utan
specifik information som berör just dem precis när de behöver den (Utbult 2000,
s. 41f). Samma sak kom man fram till vid utvärdering av Södersjukhusets
patientinformation. Informationen borde göras mer�situationsanpassad genom att
ge patienter tillgång till Internetuppkopplade datorer ute på avdelningar och
mottagningar. Boklådor borde också finnas på avdelningarna eftersom det är där
patienterna behöver informationen (Moberg 2000, s. 9).

Den ideala situationen för patienten vore att kunna få skräddarsydd information
om sin egen sjukdom av sjukvårdspersonalen alltefter sina egna önskemål och
behov (Bolton & Brittain 1994).
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��7HRUHWLVN�UHIHUHQVUDP

Studieobjektet, sjukhusbiblioteket, ses i undersökningen som en organisation
placerad i en annan organisation – sjukvården. Eftersom biblioteket erbjuder
tjänster och inte produkter räknas det som en tjänsteorganisation. Det erbjuder
sina tjänster till allmänheten och finansieras via skatter. Därigenom är det en
offentlig tjänsteorganisation.

I kapitlet beskrivs inledningsvis vad som är utmärkande för offentliga
tjänsteorganisationer innan vi går in på vad som kännetecknar en tjänst. Detta för
att kunna analysera hur en ny tjänst utvecklas, steg för steg, enligt Grönroos
tjänsteutvecklingsmodell (Grönroos 2000, s. 56f). Därefter tas marknadsföring
upp, framför allt det speciella med marknadsföring i tjänsteorganisationer och vi
beskriver sedan några teorier när det gäller bibliotek och marknadsföring.

Aktörssynsättet har fått ligga till grund för fallstudien. Detta synsätt beskrivs
därför i kapitlet. Då vi har aktörer från två skilda organisationer har vi också
kommit in på vad organisationskultur är och sist men inte minst har
kommunikation kommit att bli en viktig del i undersökningen. En presentation av
en kommunikationsmodell finns med. Allra sist redovisas hur kommunikation lärs
ut i vårdundervisningen eftersom kommunikation är en viktig del av
organisationskulturen inom vården.

����2IIHQWOLJD�WMlQVWHRUJDQLVDWLRQHU

Ordet organisation används för att beskriva större system. När någonting är
”organiserat” betyder det att det är ordnat på ett bestämt sätt och inte kaotiskt eller
tillfälligt (Appelkvist 1997, s. 18).

En formell organisation brukar definieras som ”ett antal individer som utför olika
arbetsuppgifter på ett samordnat sätt för att uppnå vissa mål”. Det handlar om
arbetsfördelning, specialisering, samordning, styrning och ledarskap (Bruzelius &
Skärvad 2000, s. 16).

Det finns olika typer av organisationer beroende på vad de erbjuder sina kunder.
Organisationer som i första hand erbjuder tjänster och inte fysiska varor räknas
som tjänsteorganisationer.

Både biblioteksverksamheten och sjukvården räknas som tjänsteorganisationer
som erbjuder sina tjänster till alla medborgare i samhället och som finansieras
med skatter. Därmed hamnar de inom den offentliga sektorn (Bruzelius &
Skärvad 2000, s. 166).

Det finns några speciella särdrag hos offentliga organisationer som påverkar
produktionen av deras tjänster. De är underställda politisk styrning vilket innebär
att ramarna för verksamheten slås fast på riksnivå och läns- eller kommunnivå.
Målen för offentliga organisationer är därför i allmänhet baserade på förordningar
även om företagsekonomiska mål också förekommer. Resurserna bakom
offentliga tjänster är ofta bundna till ett budgetförfarande ( Grönroos & Monthelie
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1988, s. 12). De offentliga organisationernas kunder betalar inte direkt, eller
mycket lite, för erhållna tjänster (Bruzelius & Skärvad 2000, s. 166).

Effektivitet i en offentlig organisation är inriktad på hur den utför de uppgifter
som verksamhetsmålen föreskriver. En högre effektivitet behöver därför inte alltid
ha någon koppling till kundtillfredsställelse. Medan företag i den privata världen
har som yttersta mål att maximera vinsten är målet som eftersträvas i den
offentliga sektorn en optimering av den allmänna välfärden. När det gäller
bibliotek är servicen i allmänhet avgiftsfri. Biblioteket har en stark förankring i
den offentliga sektorn där demokratiska begrepp som jämställdhet och
offentlighetsprincip är grundläggande (Ginman 1992, s. 88f).

Att den offentliga sektorns principer, vanor och normer har stor påverkan på
bibliotekskulturen tycker sig Marian Ginman ha sett i sin undersökning av 25
vetenskapliga bibliotek i Finland. Det finns indikationer som tyder på att denna
påverkan utgör ett hinder för biblioteket att utveckla sin kundservice.
Bibliotekariernas synsätt på kunden har beröringspunkter med tjänstemäns
traditionella synsätt på allmänheten – att kunden ska anpassa sig till verksamheten
och inte tvärtom (Ginman 1992, s. 88f).

Ett exempel på motsatsen till Ginmans indikationer utgör arbetet vid  Health
Information Service på Lister Hospital i Storbritannien. Detta är ett offentligt
bibliotek vars verksamhet helt och hållet anpassar sig till kunden. Här får
kunderna information som skräddarsys efter frågans art och personen som ställer
frågan (Hedström, 1991, s. 9f).

En kund till en tjänsteproducerande organisation är en enskild individ eller en
grupp som använder sig av organisationens tjänster (Grönroos & Monthelie 1988,
s. 37).

������7MlQVWHU

Begreppet tjänst kan definieras som en specifik lösning som erbjuds en kund.

Vad karakteriserar då en tjänst? En tjänst är inget fysiskt påtagligt utan en serie
aktiviteter som tillsammans utgör den helhet som kunden får och upplever. En
tjänst kan därför inte lagras. Den levereras inte en gång för alla utan leveransen
sker gång på gång i en ständigt pågående process. De processer som utgör tjänsten
kännetecknas av att kunden till stor del är närvarande och upplever eller
konsumerar tjänsten samtidigt som den produceras eller blir till. I fallet
sjukhusbibliotek upplever kunden hur hela tjänsten, förmedlingen av information,
produceras�

Tjänster kännetecknas också av att kunden på olika sätt tar del av produktionen av
tjänsten. Kunden förväntas vidta vissa åtgärder för att det ska vara möjligt för
organisationen att betjäna honom/henne. I vårt fall måste kunden själv leta fram
sina böcker, eller liknande, eller formulera sin fråga till personalen. Kunden har
därför två roller gentemot den tjänsteproducerande organisationen. Han/hon är
inte bara konsument av tjänsten utan också delvis produktionsresurs. Detta får till



25

följd för tjänsteorganisationen att man är tvungen att betrakta kunden också som
produktionsresurs genom att till exempel ge honom/henne den information och de
hjälpmedel han/hon behöver för att kunna bidra till att tjänsten blir bra.

Som en följd av tjänstens komplicerade natur upplevs kvaliteten på en tjänst på ett
komplicerat sätt. Medan organisationerna gärna förknippar kvalitet med hög
beredskap�så tittar kunden inte enbart på vad han får i slutändan, den tekniska
kvaliteten, utan också hur han upplever processen som leder fram till det han får,
den funktionella kvaliteten. Den tekniska kvaliteten kan upplevas objektivt medan
upplevelsen av den funktionella är subjektiv. Dessa två kvaliteter bestämmer
totalkvaliteten på tjänsten för kunden. Detta gör att interaktionen mellan kund och
organisation blir väldigt viktig. Det gäller att bygga upp en relation med kunden
som gör att kunden återkommer.  Kundens förväntningar påverkar också
bedömningen av tjänsten och dessa förväntningar påverkas i sin tur av
organisationens profil. Om kunden anser att organisationen representerar positiva
värden har han en tendens att se på tjänsten med positiva ögon. Det gäller
emellertid att förväntningarna på en tjänst överensstämmer med det man upplever
sig få (Grönroos & Monthelie 1988, s. 21f).

��������7MlQVWHXWYHFNOLQJVPRGHOOHQ

Grönroos beskriver i sin tjänsteutvecklingsmodell hur en ny tjänst utvecklas. I
uppsatsen ser vi sjukhusbibliotekets patientinformationsavdelning som en ny
tjänst bland bibliotekets utbud av tjänster. För att analysera utvecklandet av
patientinformationsavdelningen har tjänsteutvecklingsmodellen använts i
undersökningen. Detta redovisas i uppsatsens kapitel 6.

Enligt tjänsteutvecklingsmodellen bör uppkomsten av en ny tjänst ske utifrån en
tjänsteidé. I den definieras vad organisationen planerar att göra för en utvald
målgrupp, hur man tänker göra det samt vilka resurser man avser att använda.
Tjänsteidén utgör förutsättningarna för tjänsten. Det är viktigt att den är
behovsorienterad. Det abstrakta i tjänsteidén bör konkretiseras till ett påtagligt
erbjudande som kunderna kan värdera.

Nästa steg blir att utveckla ett grundläggande tjänstepaket med utgångspunkt från
tjänsteidén. Det grundläggande tjänstepaketet består av en kärntjänst, bitjänster
och stödtjänster. Kärntjänsten är själva tjänsteidén alltså viljan hos organisationen
att lösa ett visst problem för kunden. Till bitjänster räknas sådana tjänster som är
absolut nödvändiga för att kärntjänsten ska kunna utnyttjas medan stödtjänster
inte är absolut nödvändiga men kan göra kärntjänsten attraktivare (Grönroos
2000, s. 56f).
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Tjänsteidé

                   Kärntjänst

                                               Bitjänst               Stödtjänst

Figur1. Grundtjänstepaketet (Grönroos & Monthelie 1988, s. 50)

Då man utvecklat det grundläggande tjänstepaketet har grunden lagts till den
tekniska kvaliteten på tjänsten, vad kunden erbjuds. Beredskapen inom
organisationen är klar. Det gäller emellertid att inte stanna utvecklingsarbetet här
utan fortsätta med att utveckla den funktionella kvaliteten (Grönroos 2000, s. 57).
Det är då viktigt att man ser på tjänsten ur kundens perspektiv och försöker förstå
på vilket sätt tjänsten kan upplevas. Det handlar här om den totala upplevda
kvaliteten alltså inte bara vad kunden upplever sig få utan också hur han/hon
upplever interaktionen med organisationen. Utvecklingsarbetet sker därför i två
etapper. Första steget är utvecklingen av det grundläggande tjänstepaketet - vad
kunden erbjuds. Det andra steget inbegriper också hur tjänsten ska överföras till
kunden. Grönroos kallar det ”det utvidgade tjänsteerbjudandet” (ibid, s. 56).

Hur ska, i vårt konkreta fall, biblioteket få kunderna att använda avdelningen för
patientinformation? Hur ska biblioteket kunna nå dem? Med dessa frågor kommer
vi in på marknadsföring.

����0DUNQDGVI|ULQJ

Enligt en av marknadsföringens mest kända namn, Philip Kotler, finns det två
större inriktningar av marknadsföring: den organisations- eller produktcentrerade
och den kundcentrerade (Kotler enligt Savard 1996). Den förstnämnda
inriktningen är den äldsta. Den innebär att företaget tror på sin produkt. Kunderna
kommer att vilja ha den för att den är bra. Om kunderna händelsevis inte visar
intresse för produkten kan det bero på att de inte känner till den och då måste den
göras känd. Vi kommer i fortsättningen att kalla den inriktningen för den
produktinriktade modellen. Den kundcentrerade modellen fokuserar på kundens
behov och önskemål. Mycket kort kan man säga att den förstnämnda modellen går
ut på att påverka kundens synsätt medan den andra modellen går ut på att ta reda
på vad kunden vill ha (Savard 1996).
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������0DUNQDGVI|ULQJ�L�WMlQVWHRUJDQLVDWLRQHU

Marknadsföring har fått dåligt fotfäste i offentliga tjänsteorganisationer. En av
förklaringarna är att den offentliga sektorns verksamhet, att med allmänna medel
producera service för dem som behöver det, inte går ihop med
marknadsföringstänkandet. Det har inte funnits något intresse av att saluföra den
offentliga servicen och inte heller några ambitioner att skapa behov av den
eftersom kundförhållandet är ett offentligt rättsligt förhållande. Dessutom har
servicen i många fall varit avgiftsfri (Ginman 1992, s. 89).

Företag och organisationer inom tjänstesektorn har emellertid blivit tvungna att
börja uppmärksamma behovet av marknadsföring i och med att de fått känna på
en tilltagande konkurrens. Christian Grönroos, professor i marknadsföring, vid
Svenska Handelshögskolan i Helsingfors är en av de ledande forskarna i Norden
när det gäller marknadsföring i den offentliga sektorn. Enligt hans forskning har
de offentliga tjänsteorganisationerna framför allt använt sig av reklam av olika
slag, såsom utskick av trycksaker, i sin marknadsföring. Det är dock en olycklig
missuppfattning inom tjänstesektorn att marknadsföring är detsamma som reklam,
menar han. Det är en passiv, opersonlig form av påverkan som i allmänhet inte
kan åstadkomma annat än ett intresse för organisationens utbud av tjänster. I ett
inledningsskede kan det därför användas för att�informera och väcka�intresse för
en sak (Grönroos 2000, s. 52).  Vill man däremot påverka människors attityder
och värderingar och motivera till någon handling måste det göras aktivt genom
personlig påverkan. Det kan då röra sig om formella och informella
informationsträffar (ibid, s. 60).

Vid sidan av den passiva och den aktiva formen av marknadsföring beskriver
Grönroos en tredje marknadsföringsfunktion. Den är till skillnad från de båda
andra riktad inåt mot den egna�organisationen och kallas intern marknadsföring
(Grönroos 2000, s. 79).  Intern marknadsföring handlar om att alla i
organisationen ska vara införstådda med marknadsföringssatsningarna och dess
tankar. Allra viktigast är det att företagsledningen ger dem sitt fulla stöd. Detta
stöd får inte enbart vara ett passivt stöd. Det är fråga om ett vägval på högsta
strategiska nivå och kräver klara beslut och aktiv uppbackning - ett stöd både i ord
och handling. Detta är A och O för att marknadsföringen ska ha en chans. I detta
stöd ingår planering, genomförande och uppföljning (ibid, s. 82f).  För att skapa
möjlighet till marknadsorienterad verksamhet bör den marknadsansvarige finnas
på högsta ledningsnivå i organisationen (ibid, s. 69). På sikt bör marknadsföringen
utvecklas till en fortlöpande intern process (ibid, s. 89).

��������%LEOLRWHN�RFK�PDUNQDGVI|ULQJ

Det har inom den biblioteksvetenskapliga litteraturen allt kraftigare hävdats att
bibliotek i allmänhet borde ägna mer tid och möda åt att marknadsföra sig.
Intresset för marknadsföring från bibliotekets sida har också växt på 1990-talet
bland annat beroende på nedskärningskrav som fört med sig ett behov av starkare
profilering.
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Studier i Canada (Savard 1996) och Finland (Ginman 1992) av vetenskapliga
bibliotek visar att dessa i allmänhet är mer produktinriktade än kundinriktade. Det
visade sig i att bibliotekscheferna bland annat inte var särskilt öppna för att satsa
på nya målgrupper och att utveckla nya produkter (Ginman 1992 ; Savard 1996).
Det finns också en ovilja hos bibliotekarier att överge en del av de produkter som
de tror motsvarar kundens behov men som ändå inte används. Att vara
produktinriktad och inte fästa tillräckligt avseende vid kundens behov kan hindra
långsiktig planering och vara skadlig för organisationen. Som yrkesmänniskor kan
bibliotekarier emellertid vara mycket kundcentrerade men den typen av
kundcentrering är begränsad till de produkter och de kunder som redan finns i
biblioteket (Savard 1996).

Bibliotekskonsult Barbie Keiser från New York behandlade också bibliotekens
begränsade kundcentrering i ett tal framfört vid en konferens på Stockholms
universitetsbibliotek. Talet är refererat av Cay Corneliusson. Keiser beskyller
bibliotekarier för att vara alltför inåtvända och begränsade av bibliotekets fyra
väggar. Det måste till en ändring, menar hon. Bibliotekarierna måste lyfta blicken
och försöka förstå världen utanför biblioteket och ta reda på vilka behov som
finns, ur kundens perspektiv. Det går inte heller att tänka på alla som lika viktiga
utan biblioteket måste välja vilken målgrupp som är strategiskt viktig, ta reda på
vad den behöver och anpassa verksamheten så att det passar just den. Biblioteken
ska därför inte satsa på masskommunikation utan tänka på en utvald målgrupp i
taget, vilka behov den kan tänkas ha och på vilket sätt den bör tilltalas
(Corneliusson 1995).

Samma slutsats kom Maud Roberts fram till i sin magisteruppsats vars syfte var
att undersöka hur marknadsföring av biblioteks- och informationsverksamhet
beskrivs i litteraturen (Roberts1998, s. 34). Bibliotek och informationsverksamhet
som inte inom en snar framtid använder sig av marknadsföring i sin strategiska
planering kommer att få svårigheter och inte kunna hävda sig i konkurrensen,
menar hon (ibid, s. 33). Biblioteken måste bli tydliga och målinriktade. En
kundorienterad marknadsföring kan betraktas som den mest lämpliga för
biblioteks- och informationsvetenskap. Fokusering på kunden kan emellertid ske
på olika sätt. Det kan handla både om att försöka behålla lojala kunder, att se till
att sporadiska kunder blir lojala samt att försöka värva helt nya kunder (ibid, s.
34).  Den viktigaste komponenten i marknadsföring är planering. I den ingår
analys i förväg och utvärdering efteråt av hur målen uppnåtts (ibid, s. 11). Ginman
bekräftar i sin undersökning att biblioteken måste bli tydligare utåt. De flesta
bibliotekschefer ger inte synlighet åt sina strategier (Ginman 1992, s. 84).

En undersökning vid sjukhusbiblioteken i Uddevalla och Norra Älvsborgs läns
sjukhus i Trollhättan har också kommit till slutsatsen att dessa borde tydliggöra
sin roll och synliggöras mera (Johansson 2001, s. 63). Även de tidigare nämnda
utvärderingarna av Patientinfoteket på Södersjukhuset (Moberg 2000) och
informationscentret på universitetssjukhuset i Odense (Hollo 1994) kom fram till
att de borde marknadsföras bättre.

Ett lysande undantag från ovanstående forskningsrapporter och utvärderingar
utgör Health Information Service på Listers hospital i Storbritannien som har
vuxit sig stor utan några direkta marknadsföringsinsatser (Hedström 1991). Som
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tidigare nämnts är det ett bibliotek som gått extra långt i sin kundanpassning. På
Health Information Service strävar personalen efter att ge skräddarsydd
information till varje fråga.

����$NW|UVV\QVlWW

Som redan nämnts har denna fallstudie fokuserats på några av de professionella
som arbetar med information runt patienter på sjukhuset i Västerås: bibliotekarier,
sjuksköterskor och kuratorer. Dessa personer kan ses som aktörer som spelar olika
roller i och omkring undersökningens konkreta fall. Vi har valt att inte beskriva
fallet ur övergripande lednings synvinkel utan låtit dem som är aktiva närmast
patienterna komma till tals i intervjuer och inriktat oss på att belysa problemet ur
dessa aktörers perspektiv.

Att belysa ett problem, som vi har gjort, ur några av de inblandades perspektiv
kallas aktörssynsätt och det introducerades av engelsmannen och sociologen
David Silverman på 1970-talet. Enligt hans teori kan delar av en organisations
arbete endast förstås ur ett rent mänskligt perspektiv. Det gäller för forskaren att
inte bara observera personernas/aktörernas beteenden utan också att förstå deras
handlingar. För att förstå människornas handlingar i en organisation måste man
förstå i vilket sammanhang de utförs och vilken betydelser människorna själva
lägger i handlingarna (Bruzelius & Skärvad 2000, s. 28).

Vi har därför gjort djupintervjuer med några utvalda aktörer. Avsikten med dem
har varit att få reda på vilka förhållanden som dessa enskilda aktörer har grundat
sina uppfattningar på i just detta fall och genom dem få fram så många ledtrådar
som möjligt om orsakerna till problemet. Samtidigt som avsikten har varit att få
en mängd uppslag har det funnits en strävan från vår sida att också få en
helhetssyn på problemet. Därför har vi försökt växla mellan att sätta oss in i
verkligheten från de intervjuades perspektiv men också att tolka detta utifrån.

������2UJDQLVDWLRQVNXOWXU

Genom att intervjua representanter från två skilda organisationer har vi undersökt
om deras aspekter skiljer sig åt. Med aktörer från såväl bibliotek som sjukvård har
vi ofrånkomligt kommit in på organisationers olika kulturer. Det finns ett viktigt
samspel mellan själva organisationen och de inblandade individerna. Individen
formas av sin organisation samtidigt som hon formar den (Bruzelius och Skärvad
2000, s. 20). Den enskilda människan, individen, blir den minsta agerande delen i
organisationen och mänskliga funktioner som tanke och känsla kommer därför att
påverka den (ibid, s. 26). Varje organisation har sitt inre liv, det vill säga
dominerande normer och värderingar, vanor och traditioner som kanske inte alla
inom organisationen är medvetna om. Det är dessa normer och värderingar, sättet
att tänka och arbeta på som kännetecknar olika organisationer och som kallas
organisationens kultur. Den finns där alltid och inverkar på verksamheten (ibid, s.
32).
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Intresset för organisationskultur dök upp i början på 1980-talet i samband med
japanska företags stora framgångar på den amerikanska marknaden samtidigt som
många tidigare framgångsrika amerikanska företag plågades av problem och
tillbakagång. En del forskare frågade sig om de japanska företagens framgångar
och de amerikanska företagens tillbakagång kunde bero på olika principer för
organisation och ledning. Av jämförelser som gjordes framgick att typiskt
amerikanska företagsledare oftare betonade strategi, struktur och system men
bortsåg från företagets övergripande idé, företagets kultur, den särpräglade
förmågan hos företaget och dess medarbetare. Detta var däremot viktiga faktorer i
de japanska företagsledarnas föreställningsvärld ( Bruzelius & Skärvad 2000, s.
32).

Vi har försökt ta reda på hur respektive organisationskultur runt våra utvalda
aktörer, bibliotekarierna å ena sidan och sjuksköterskor och kuratorer å andra
sidan, kan ha inverkat i det undersökta fallet.  Efterhand har samspelet mellan
dessa aktörer och då särskilt kommunikationen dem emellan kommit att bli en
viktig del i uppsatsen. Detta har undersökts närmare bland annat i en
kommunikationsanalys och genom att se hur kommunikation framställs i
läroböcker för sjukvårdspersonal.

����.RPPXQLNDWLRQVWHRUL

Kommunikation handlar om överföring av information mellan människor.
Begreppet kommer från latin och kan bland annat översättas med ömsesidigt
utbyte (Nationalencyklopedin).

 Att låta bli att kommunicera är omöjligt. Varje aktivitet eller brist på aktivitet,
också tystnad, innehåller ett budskap. Ickekommunikativt beteende existerar
därför inte ( Eide & Eide 1996, s. 28).

Kommunikationsprocesser är mycket sammansatta och därför inte lätta att sätta in
i några teoretiska modeller. Vi har ändå valt att använda oss av en så kallad linjär
modell som fokuserar på överföring av meddelande mellan två aktörer. I sin
enklaste form består den av tre led: sändare, budskap och mottagare. Denna typ av
modell är starkt kopplad till resultatet av överföringen. (Eide & Eide 1996, s. 29).
Vem- säger vad, med vilka tecken, med vilken kod – till vem, med vilken effekt
(ibid, s. 31)?

Sändare → Budskap → Mottagare

Figur 2. Linjär kommunikationsmodell som visar överföring av meddelande mellan två aktörer
(Eide & Eide 1996, s. 29).

I fallstudien har en linjär kommunikationsmodell använts för att analysera ett
konkret försök från bibliotekariernas sida att förmedla ett budskap till
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sjukvårdspersonalen. Detta redovisas i kapitel 6. Bibliotekarierna är sändare i
modellen och sjukvårdspersonalen mottagare. Då det var viktigt att i analysen
också undersöka sändarens och mottagarens respektive tolkningar av budskapet
valdes Gerbners allmänt tillämpbara kommunikationsmodell. Modellen, som i
uppsatsen har använts i förenklad form, utgår från den linjära modellen men sätter
budskapet i relation till den verklighet som det handlar om. Detta gör det möjligt
att angripa frågor om hur de olika aktörerna, sändarna och mottagarna, kan
uppfatta ett budskap på olika sätt (Fiske 1984, s. 37f ).

Budskapets ursprung  (urval, tolkning) →  Sändare
↓

                  (val)
↓

                   Budskap (urval, tolkning) → Mottagare

Figur 3. Gerbners kommunikationsmodell i förenklad form. (Egen bearbetning)

Då Gerbners ursprungliga modell är komplex har vi förenklat den för
åskådlighetens skull. Vi anser att den räcker för vår avsikt att på ett åskådligt sätt
visa hur ett budskap vinklas på sin väg från sändare till mottagare.

Modellen startar med en sändare som vill sprida information om något. Sändaren
har sin uppfattning om vad det är han/hon vill sprida information om och varför
informationen ska spridas. Denna uppfattning har sändaren bildat sig utifrån sin
verklighet. Budskapet måste överföras på något sätt. Hur budskapet ska utformas
och hur det ska spridas blir frågor som sändaren måste ta ställning till. Vilken
form ska budskapet ha? Vad ska det innehålla? Hur ska det formuleras? För vart
och ett av dessa ställningstaganden måste sändaren, utifrån sina kriterier, göra ett
val mellan olika alternativ. När meddelandet så småningom är färdigt att sändas
har budskapet blivit mer och mer färgat av sändarens uppfattning om vad som är
viktigt. En människas urval är inte bara fråga om vad man ser och inte ser utan
också beroende av vilken uppsättning begrepp och tankemönster som han/hon har
med sig och i förlängningen vilken kultur som har format henne. Ytterligare urval
måste sedan göras när sändaren bestämmer vem som ska bli mottagare av
budskapet. När det så småningom når mottagaren tillämpar han/hon, i sin tur, sin
uppsättning begrepp för att tolka det. I en analys kan mottagarens tolkning av
budskapet jämföras med sändarens ursprungliga avsikt med det (Fiske 1984, s.
37-42). I kapitel 6 använder vi oss av modellen för att analysera överföring av ett
budskap från bibliotekarier till sjukvårdspersonal.
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�������.RPPXQLNDWLRQ�L�YnUGHQ

Förmågan att kommunicera på ett verkningsfullt sätt är av vital betydelse i vården
och det finns en hel del läroböcker i vårdundervisningen som handlar om ämnet.
Nedan följer en kort sammanställning av hur den grundläggande
kommunikationen med patienten framställs i några av de läroböcker som vänder
sig till studeranden och yrkesverksamma inom sjukvården.

Kommunikation är inom vården ett medel att etablera ett tillitsfullt förhållande
med vårdtagaren vilket i sin tur är ett medel för att få bra resultat i omvårdnaden
(Eide & Eide 1996, s. 6). Först måste kontakt skapas så att vårdtagaren vågar
anförtro sig till vårdpersonalen. Därefter gäller det för vårdpersonalen att genom
samtal med patienten lyssna in och samla så mycket information som möjligt,
tolka informationen och på så sätt identifiera problemet för att bedöma hur det ska
kunna lösas eller lindras för patienten ( ibid, s. 14, s. 68, s. 187). Sedan gäller det
att ge god och tillräcklig information till patienten om sjukdomen, skadan,
behandlingen eller dylikt. God information kan betyda det som vårdpersonalen
anser att patienten bör veta men det kan också vara att svara på det som patienten
själv frågar om.

En del av kommunikationen i vården handlar om undervisning av patienter och
anhöriga. Det är en integrerad del i den totala omvårdnaden och ingår i
omvårdnadsprocessens samtliga faser: bedömning, diagnos, planering,
genomförande och uppföljning (Klang Söderkvist 2001, s. 10). Undervisningens
främsta syfte är att stödja och stärka patienters kontroll över sin sjukdom och sin
behandling och ge dem bättre möjligheter att kunna hantera det dagliga livets krav
- allt för att möjliggöra en optimal läkning (ibid, s. 9). Vissa av läroböckerna
behandlar endast den aspekten av information och benämner den ”patient
education”. Vårdaren har ansvaret för planering och genomförande av
undervisningen. Det innebär också att det är han/hon som i första hand ska
informera om vårdtagarföreningar och eventuellt se till att vårdtagarna får
broschyrer eller annan information som föreningarna har gett ut ( Granum 1994, s.
66).

Profession, professionell och professionalitet är ofta förekommande ord i
läroböckernas beskrivningar av vårdpersonalens kommunikation med patienten.
Här följer några exempel:
Professionell omvårdnadsorienterad kommunikation kräver inte bara kompetens
inom kommunikations- och relationskunskap utan den måste byggas på en
vårdorienterad grund och förutsätter bred kunskap om och erfarenhet av
omvårdnadens och andra vårdyrkens ämnesspecifika problemställningar (Eide&
Eide 1996, s. 271). Förutsättningar för god kommunikation mellan vårdpersonal
och patient är de fundament professionella omvårdnadsrelationer vilar på. Dessa
förutsättningar är empati, yrkeskunskap och målorientering. Det sistnämnda
innebär en förmåga och vilja att låta kommunikationen styras av professionens
överordnade mål (ibid, s. 44f). Vårdaren ska kunna tolka det patienten förmedlar i
ljuset av professionell erfarenhet och insikt (ibid, s. 187).

Sjuksköterskan har det yrkesmässiga ansvaret i en dialog med patienten. Det är
sjuksköterskans uppgift att prioritera argumenten enligt en yrkesmässig
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bedömning (Eide & Eide 1996, s. 54). En bedömning av en patients möjligheter
ska vara patientstyrd såtillvida att den också grundar sig på vad patienten tror och
tycker om sin situation och hur han prioriterar sina problem (Faulkner 2000, s.
26). Det gäller att ta hänsyn till alla aspekter av patientens välbefinnande för att
finna lösningar på identifierade problem (ibid, s. 140f).

Det kan hända att patienten har ett problem så omfattande och komplicerat att det
faller utanför sjuksköterskans kompetensområde. Sjuksköterskan får då ta
ställning till vilken expert som bäst kan hjälpa patienten. Remittering behöver inte
betyda att man misslyckas med att lösa ett problem. Läkare, sjuksköterskor,
socialarbetare eller andra yrkesutövare inom vården, har sitt eget kunskapsområde
och måste alltid vara beredda att remittera en patient till någon annan i vårdteamet
som har de specifika kunskaperna som krävs för att patientens problem ska kunna
lösas (Faulkner 2000, s.146ff).

Sammanfattningsvis kan vi utläsa att kommunikation i vården, som den framställs
i läroböckerna, är väldigt målmedveten och inriktad på resultat, att lösa patientens
problem. En god kommunikationsförmåga kräver professionella yrkeskunskaper. I
de allra flesta fall ska sjuksköterskorna klara uppgiften att hitta lösningar. Hon har
ansvar för patientens helhet, omvårdnad och undervisning. Endast om fallet är
mycket omfattande och komplicerat kan hon remittera till någon annan expert.
Grovt räknat kan två typer av kommunikation urskiljas: sådant som
vårdpersonalen anser att patienterna ska veta och sådant som patienterna själva
frågar om.
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���)DOOVWXGLHQ

Kapitlet inleds med en beskrivning av studieobjektet, sjukhusbiblioteket i
Västerås, med dess patientinformationsavdelning. Därefter redovisas, med hjälp
av intervjusammanställningar, bibliotekariernas och sjukvårdspersonalens syn på
information till patienter och avslutningsvis vad som framkommit av det
insamlade materialet och av iakttagelserna.

�����6MXNKXVELEOLRWHNHW�L�9lVWHUnV���HQ�NRUW�EHVNULYQLQJ

Centrallasarettet i Västerås innehåller 19 kliniker samt en forskningsenhet och har
totalt ca 500 vårdplatser (2001). Sjukhusbiblioteket finansieras av landstinget och
har 8 anställda. Sedan sju år tillbaka är biblioteket placerat i lasarettets
källarvåning. Det är ett kombinerat bibliotek med en allmän avdelning och en
fackavdelning. I den allmänna avdelningen ingår utlån av litteratur till patienter
som vistas på sjukhuset. Fackavdelningen riktar sig i första hand till sjukhusets
personal och studeranden. Patientinformationsavdelningen tillkom 1994 för att ge
möjlighet åt patienter att i lugn och ro läsa om sjukdomar och behandlingar och
kunna komplettera den information de får av behandlande sjukvårdspersonal.
Avdelningen sköts utan inblandning från vårdpersonal. Biblioteket är öppet
måndag – onsdag 09.00 – 17.00 och torsdag – fredag 09.00 – 16.00.

Patientinformationsmaterialet på sjukhusbiblioteket finns samlat i en särskild
avdelning. Där finns broschyrer, tidskrifter, böcker, video- och ljudkassetter allt
ordnat efter olika sjukdomar eller syndrom. Materialet har de senaste åren
katalogiserats och finns sökbart i bibliotekets interna katalog. Materialet kan lånas
eller kopieras gratis. I närheten av avdelningen för patientinformation finns en
dator för sökning i den interna katalogen samt för att söka på Internet.

Enligt bibliotekschefens beskrivning var bibliotekarierna kommunalt anställda
fram till 1992 trots att de hade sin arbetsplats i sjukhuset. Biblioteket tillhörde då
Försörjningsenheten i sjukhusets organisation och hade en förhållandevis
självständig ställning. Vid en omorganisation 1999 delades sjukhusverksamheten
upp i en sjukhusdel och en servicedel. Serviceverksamheten omfattade i princip
all icke-medicinsk serviceverksamhet och var indelad i 10 basenheter där Städ,
Vaktmästeri, Kök och Administration utgjorde olika avdelningar. Biblioteket
placerades under den icke medicinska verksamheten men blev ingen egen
basenhet där utan hamnade under området Administration. Sjukvårdspersonalen
återfanns i en annan del av landstingets organisation under rubriken
Sjukhusförvaltningen som var indelad i 19 kliniker. Detta gjorde att
bibliotekarierna inte hade något organisatoriskt samröre med sjukvårdspersonalen.
Sjukvårdspersonal och bibliotekarier var placerade i varsitt ben av organisationen.
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Figur 4. Organisationsbild så som den framträder efter våra studier. Gäller organisationen före år
2002. (Egen bearbetning)

I januari 2002 ändrades organisationen och biblioteket flyttades till samma
förvaltning som sjukvården. Biblioteket befinner sig numera i samma ”ben” av
organisationen och på samma nivå som klinikerna. Det betyder också att
bibliotekschefen befinner sig på samma nivå som klinikcheferna direkt under
sjukhusdirektören.

Figur 5. Organisationsbild såsom den framträder efter våra studier. Gäller efter årsskiftet
2001/2002. (Egen bearbetning)

Vi övergår nu till intervjuresultaten och börjar med att redovisa bibliotekariernas
syn på problemet i fallstudien.
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����%LEOLRWHNDULHUQDV�V\Q

Intervjun med de två bibliotekarierna har gjorts i biblioteket på Centrallasarettet i
Västerås fredagen den 1 juni 2001. Bibliotekarierna är de som på biblioteket har
arbetat mest med patientinformationsavdelningen.

För att få sitta i lugn och ro har intervjun genomförts i studierummet på
biblioteket och samtalet har skett runt en bandspelare. Under samtalet har ett antal
öppna frågor fått fungera som en slags röd tråd. Frågorna hade skickats ut i förväg
till informanterna. En hade ögnat igenom dem. Den andra sade sig inte haft tid att
läsa dem.

När vi i vår sammanställning av intervjuerna har återgett citat har vi ibland
medvetet undvikit att citera allt som sades det vill säga med exakt alla ord som
användes av den intervjuade. För läsbarhetens och förståelsens skull har vi använt
vanligt skriftspråk och hoppat över talspråkliga upprepningar och vissa
utvikningar som vi bedömt inte haft någon betydelse för förståelsen av det sagda.
När vi har hoppat över något vid utskrivning av ett citat har vi ersatt det borttagna
med tre punkter (…).

Efter att intervjusammanställningen blev klar har vi låtit de båda bibliotekarierna
läsa igenom den för att se om vi hade uppfattat dem korrekt. Efter deras
anvisningar har vi sedan gjort några smärre korrigeringar.

������9DG�lU�SDWLHQWLQIRUPDWLRQ"

Vad menar bibliotekarierna när de talar om patientinformation? Det var en för oss
grundläggande och därför viktig fråga för vår fortsatta studie. Vi fick ett bestämt
svar.

 ³'HW�lU�VNULIWOLJ�LQIRUPDWLRQ�RP�ROLND�VMXNGRPDU�RFK��EHKDQGOLQJDU����RFK�ROLND
LQVWLWXWLRQHU��GlU�PDQ�NDQ�In�EHKDQGOLQJDU����VRP�lU�OlVEDU�I|U�SDWLHQWHU�RFK
DQK|ULJD³

Med läsbar menas att den ska vara förståelig för personer som inte har medicinsk
utbildning. Det skriftliga materialet består till stor del av broschyrer som kommer
från patientföreningar och läkemedelsinstitut men det finns också tidskrifter,
böcker, videofilmer och kassettband.

Det är många som kommer och vill ha en förklaring till vad doktorn egentligen sa.

³'RP�NRPPHU�PHG�QnJRQ�ODSS�GlU�GHW�VWnU�GLDJQRVHQ³�och undrar vad det
betyder.  “+RV�OlNDUQD�Vn�VLWWHU�PDQ�RFK�VlJHU��-D��MDJ�I|UVWnU�RFK�VHGDQ�QlU�PDQ
JnU�GlULIUnQ�Vn�XQGUDU�PDQ�«�9DG�YDU�GHW�I|U�QnJRW�KDQ�VD"�'n�YLOO�PDQ�NDQVNH
JlUQD�Jn�YLGDUH�RFK�WLWWD�VMlOY³�

Patientinformationen på biblioteket ska bara vara som ett komplement till den
information som patienten får av sjukvårdspersonalen���9L�KDU�MX�LQJHQ
UnGJLYDQGH�IXQNWLRQ�XWDQ�Gn�InU�GH�(patienter och anhöriga)�MX�YlQGD�VLJ�WLOO�VLQ
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OlNDUH�HOOHU�VMXNYnUGVSHUVRQDO³�Bibliotekarierna betonade att de enbart ska hjälpa
till att tillhandahålla information.

�������%DNJUXQG

Det var en av bibliotekarierna, som inte längre arbetar på biblioteket, som av eget
intresse började bygga upp avdelningen 1994. Patientinformation var då i ropet i
sjukhusbibliotekskretsar på grund av en ändring i Hälso- och sjukvårdslagen.
³)OHU�RFK�IOHU�VDWWH�LJnQJ�PHG�GHW�KlU�RFK�GHW�WDODGHV�P\FNHW�RP�GHW�«�RFK�PDQ
NlQGH�DWW�QX�PnVWH�PDQ�QRJ�VDPOD�Sn�VLJ�OLWHW³
�Att behovet fanns hade bibliotekarierna märkt länge. ³'HW�YDU�VYnUW�DWW�KLWWD
PDWHULDO�VRP�YDU�OlVEDUW�I|U�YDQOLJD��DOOWVn�LQWH�PHGLFLQXWELOGDGH�PlQQLVNRU³

Ofta fanns det bara artiklar i vetenskapliga tidskrifter att tillgå och patienterna
hade ingenstans att vända sig, förutom till sjukvårdspersonalen, för att få svar på
sina frågor. Det som framför allt saknades var lättfattligt broschyrmaterial.
Bibliotekarien som startade avdelningen började därför med att samla
broschyrmaterial från patientföreningar.

När patientinformationsavdelningen gjordes iordning var det framför allt med
tanke på patienter av alla slag och deras anhöriga. I viss mån var det också för
sjukvårdspersonal på Centrallasarettet eftersom det är sjukvårdpersonalen som får
de flesta frågorna av patienterna ³PHQ�GHW�lU�LQWH�VlNHUW�DWW�GH�lU�Vn�LQVDWWD�L
DOOW³.

 Sedan har det visat sig att studeranden på Komvux som läser omvårdnad och
studeranden på vårdgymnasiet också använder sig en del av det.  Materialet var
från början inte tänkt för dem men det är naturligtvis positivt att det används
också av dem eftersom de kan hjälpa till att sprida kunskap om att det finns.

������,QQHKnOO

Materialet som nu finns är främst i skriftlig form: broschyrer, tidskrifter och
böcker av olika slag som romaner, biografier och facklitteratur. Vidare finns också
videofilmer och kassettband.

Tre datorer med Internetuppkoppling finns på biblioteket. De flesta
patientföreningar har egna hemsidor och för många udda sjukdomar finns
fulltextmaterial på Internet. Många bra hälsosajter har också kommit de senaste
åren. Vid de Internetuppkopplade datorerna finns en lista med webbadresser till
hälsosajter och en annan lista med webbadresser till patientföreningar som hjälp.
Planer finns på att skaffa ytterligare en dator med Internetuppkoppling eftersom
det finns ett behov av det.

Bredden på materialet är bra anser de själva. ³9L�lU�Q|MGD³.  Att  materialet  håller
hög klass vid jämförelse med andra sjukhusbibliotek har de kunnat konstatera vid
studiebesök.
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När det gäller djupet på materialet så finns alltid möjligheten att tränga djupare
men faran är då att texterna blir så mycket svårare och därmed faller principen
med lättförståeligt material som patientinformation. Ett problem är att glappet i
många fall är väldigt stort mellan det första, mycket lättlästa materialet och det
som kan erbjudas på nästa nivå. Ett annat problem dyker ibland upp med
patientföreningarnas information. Eftersom de ofta sköts av personer som själva
är sjuka, i den sjukdom som föreningen representerar, kan föreningens aktivitet på
grund av det gå lite upp och ned.

������2UJDQLVDWLRQ

Patientinformationen utgör en särskild avdelning som finns i en vrå av biblioteket
i närheten av informationsdisken för att personalen lätt ska finnas tillhands om
någon behöver fråga. Ingen vårdpersonal är anställd på biblioteket. Verksamheten
sköts helt och hållet av bibliotekarier och assistenter.

Det tunna materialet finns i boxar som är ordnade alfabetiskt efter
sjukdom/syndrom från A som i “Addisons sjukdom“ till Ö som i “Övervikt“.
Romaner och biografier som passar inom området står samlade på en särskild
plats under rubriken “Människan i sjukdom och kris“. Lättlästa fackböcker står på
respektive hylla, efter signum ute i fackbiblioteket. Tidskrifterna finns i
tidskriftställ väl exponerade mittemot boxarna. De är 63 stycken till antalet och
det finns en lista med alla patienttidskrifter uppräknade i alfabetisk ordning. Allt
patientinformationsmaterial är katalogiserat och finns inlagt i bibliotekets
datoriserade katalog. Det som räknas som patientinformation är indexerat med
ordet “patientinformation“ förutom passande ämnesord. Indexeringstermen
“patientinformation“ betyder i det här fallet “som ska kunna läsas av icke
sjukvårdsutbildad person“. Fyra datorer finns för katalogsökning.
Den bokningsbara datorn är placerad ganska öppet. Detta är en nackdel, anser
bibliotekarierna, eftersom andra kan gå förbi och läsa vad som står på skärmen.

Materialet som finns på patientinformationsavdelningen kommer till stora delar
ifrån de olika patientföreningarna. Att välja vilket material som ska ingå upplevs
inte som särskilt svårt av dem själva. Databasen PION används som  vägledare
om tveksamhet råder beträffande broschyrer och Bibliotekstjänsts recensioner när
det gäller böcker. Någon hjälp av sjukvårdspersonal i den frågan anser de sig inte
ha  behov av.
För att få nya broschyrer till biblioteket kontaktar, med några få undantag, de
själva föreningarna ungefär vart tredje år. Äldre än fem år har man bestämt att
broschyrmaterialet inte bör vara. Arbetet med patientinformationsmaterialet är
mycket tidskrävande. Båda bibliotekarierna säger att det är svårt att få tiden att
räcka till för att hålla materialet uppdaterat och att lägga in det i datorns katalog.
“'HW�lU�VYnUW�DWW�KLQQD�PHG³�³'HW�lU�LQJHQ�VRP�KDU�KDIW�QnJRQ�VSHFLHOOW�DYVDWW
WLG³ ³2P�GHW�VND�EOL�QnJRW�Vn�PnVWH�GHW�YDUD�IOHU�VRP�KnOOHU�Sn�PHG�GHW³

Det finns ingen gemensam standard för hur en patientinformationsavdelning ska
se ut, utan varje bibliotek som har någon typ av patientinformation gör på sitt sätt.
Däremot finns det ett nätverk där personal från bibliotek, sjukhusbibliotek och
informationscentraler träffas en gång per halvår för att utbyta erfarenheter och
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göra studiebesök. Detta nätverk startades i f d Spri:s (Hälso- och sjukvårdens
utvecklingsinstitut) regi och biblioteket på Centrallasarettet i Västerås ingår i det.

������'nOLJ�UHVSRQV

Bibliotekspersonalen tycker att avdelningen med patientinformation utnyttjas
alldeles för litet.

³1lU�YL�KDU�ODJW�QHU�P\FNHW�DUEHWH�Gn�YLOO�PDQ�DWW�GHW�VND�DQYlQGDV�Vn�P\FNHW
VRP�P|MOLJW��)UlPVW�Gn�NDQVNH�DWW�VMXNYnUGVSHUVRQDOHQ�NlQQHU�WLOO�GHW�RFK�YHW�YDG
GHW�lU�RFK�LQWH�NlQQHU�VLJ�RVlNUD«DWW�GH�YnJDU�VNLFND�KLW�SDWLHQWHU³

Med sjukvårdspersonal menar bibliotekarierna i det här fallet främst
sjuksköterskorna eftersom det är de som mest träffar patienterna.
Sjuksköterskorna skulle bli positivt överraskade om de fick se allt material som
finns på patientinformationsavdelningen, tror bibliotekarierna.

“ LDOODIDOO�EOHY�YHUNVDPKHWVXWYHFNODUQD�GHW³��³'HW�ILQQV�MX�YLVVD�(sjuksköterskor)
Sn�DYGHOQLQJDUQD�VRP�lOVNDU�E|FNHU�|YHUKXYXGWDJHW��'HP�NlQQHU�MDJ�DWW�YL�InU
EUD�NRQWDNW�PHG³�   

Dessa sjuksköterskor besöker biblioteket och är mer engagerade än andra att
hänvisa patienter och anhöriga dit.� Men många av sjukvårdspersonalen vet inte
själva var biblioteket finns och vad man kan få för service där. ³6n�GHW�JlOOHU�MX
I|U�SDWLHQWHUQD�DWW�KD�WXU³�Bibliotekarierna tycker själva att de har misslyckats
med att sprida kännedom om patientinformationsavdelningen. Ingen utvärdering
har dock gjorts på antal besökare, vilka frågor som ställs eller hur mycket
materialet lånas. Det är en allmän känsla hos bibliotekarierna. De har heller inte
tagit upp och ventilerat sitt problem i den nätverksgrupp som de är med i.

������0DUNQDGVI|ULQJ

När patientinformationsavdelningen var ny blev den mycket uppmärksammad i
lokalpressen och i landstingets interna tidskrifter. Urklipp från dessa artiklar finns
bevarade i en klippärm på biblioteket.
När avdelningen var ny skickades ett informationsblad ut från biblioteket. För två
år sedan skickades ytterligare ett informationsblad ut till alla avdelningschefer på
sjukhuset. Avsikten med bladet var att avdelningscheferna skulle informera sin
personal och sedan anslå informationen på anslagstavlan eller sätta in den i en
informationspärm som finns på vissa avdelningar och som är till för patienter och
anhöriga. Underförstått ville man från bibliotekets sida också få sjukvårds-
personalen att rekommendera patienter och anhöriga till patientinformations-
avdelningen på biblioteket, något som inte lyckades, enligt bibliotekarierna.
³'HW�I|UHNRPPHU�QRJ�PHQ�GHW�lU�YlOGLJW�OLWH³�
När bokvagnsronderna upphörde, vid årsskiftet 2000/2001, minskade
bibliotekariernas överblick över anslag ute på sjukhusavdelningarna.

Samtidigt med att informationsbladet skickades ut för 4-5 år sedan�bjöds samtliga
läkare på barnkliniken in till biblioteket för visning och information. ³'n�YDU�GHW
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OLWHW�VL�RFK�Vn�PHG�LQWUHVVHW³�Ingen kom.

³'H�KDGH�LQWH�WLG�RFK�Vn�W\FNWH�GH�NDQVNH�DWW�GHW�LQWH�YDU�YLNWLJW³ ³�'HW�KDU�MX
YDULW�OLWHW��IUnQ�E|UMDQ��ROLND�PHQLQJDU�RP�GHW�KlU�RFK�YLVVD�OlNDUH�VRP�LQWH�W\FNW
DWW�GHW�YDU�Vn�EUD��0HQ�GHW�YDU�YlO�GHW�DWW�GH�NDQVNH�WURGGH�DWW�PDQ�JDY�VLJ�LQ�Sn
GHUDV�RPUnGH��DWW�JH�UnG�RFK�VlJD�DWW�GHW�KlU�lU�EUD��'HW�lU�GHW�MX�LQWH�IUnJD�RP³

Ambitionen hos bibliotekspersonalen var från början att successivt inbjuda olika
kategorier av vårdpersonal till biblioteket ³�Vn�DWW�GHW�VNXOOH�VSULGD�VLJ�LQRP
SHUVRQDOHQ³�men det projektet rann ut i sanden när responsen blev så dålig  vid
första försöket. En skriftlig inbjudan ett par år senare till verksamhetsutvecklarna
på sjukhuset (en nivå mellan avdelningschefer och klinikchefer) föll däremot i
god jord. Med dem fick man till stånd några gemensamma träffar såväl i
biblioteket som på utvecklarnas planeringsmöten men det blev inget varaktigt.

Utställningsmontrarna som finns i lasarettets centralhall har också utnyttjats för att
skapa PR om patientinformationsavdelningen. De har, under vissa perioder,
använts till att visa olika typer av patientinformationsmaterial till exempel
tidskrifter. Där har också bibliotekets eget informationsblad, som beskrivits
tidigare, lagts ut. Det finns även något som heter Psykiatrins dag och här har
biblioteket deltagit, med skärmutställning och lämpliga broschyrer och tidskrifter.

Information om sjukhusbibliotekets patientinformation finns också på
Landstingets hemsida. Den uppdaterades våren 2001 men har varit mycket svår att
navigera i. Nu är den emellertid under ombyggnad och bibliotekspersonalen
hoppas att det ska bli lättare att hitta fram till bibliotekets sidor i framtiden�

Det krävs mer tid om man ska kunna arbeta med PR, om man ska kunna nå ut till
flera besökare�och om man ska kunna få kontinuitet i arbetet fastslår
bibliotekarierna.

�������6DPPDQIDWWQLQJVYLV

När bibliotekarierna talar om patientinformation menar de framför allt skriftlig
information om hälsa, sjukdomar och behandlingar. Den ska vara så pass
lättskriven att den kan förstås av icke medicinskt utbildade personer. På sjukhuset
ska den fungera som ett komplement till vårdpersonalens information. Från
bibliotekariernas sida handlar det om att kunna expediera information som
patienter och anhöriga frågar efter.

Det var en lagändring som gjorde att patientinformation kom i ropet i
sjukhusbibliotekskretsar och att patientinformationsavdelningar började byggas
upp på olika håll, så även på sjukhuset i Västerås. Det var mera patientens
rättighet det handlade om än uttalade önskemål från patienter och anhöriga även
om bibliotekarierna märkt ett visst behov.

Mycket tid och energi har efter start lagts ned på att samla in, organisera och
datorisera patientinformationsmaterialet. Personalen är nu nöjd med innehållet i
och organisationen av den.  Mindre nöjd är bibliotekspersonalen emellertid med
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resultatet av försöken att föra ut information om att den finns.  De vägar som
bibliotekarierna har använt sig av är att bjuda in läkare till biblioteket för visning
och information och att skicka ut ett informationsblad om avdelningen till alla
avdelningschefer på sjukhuset. Detta har dock visat sig vara förgäves. Även från
verksamhetsutvecklarna har bibliotekarierna bett om att få hjälp att sprida
information om patientinformationsavdelningen och där etablerades en viss
kontakt under en tid.  Direkt till patienter och anhöriga har bibliotekarierna vänt
sig med ett informationsblad som emellertid har skickats ut till vårdpersonalen för
att de ska distribuera det vidare. Det är således till sjukvårdspersonalen som
bibliotekarierna har vänt sig med en vädjan att de ska tala om för patienterna att
biblioteket finns.

����9nUGSHUVRQDOHQV�V\Q

Vi har intervjuat tre sjuksköterskor och två kuratorer. En av sjuksköterskorna var
också avdelningschef. Tre av informanterna hade lång erfarenhet av arbete på det
aktuella sjukhuset 6-20 år medan två hade lite kortare erfarenhet av sjukhuset 5,5
månad respektive 2,5 år.
Sjuksköterskorna kom från skilda avdelningar. Två av dem arbetade som
sjuksköterskor på kirurgavdelningar, med patienter med både kort och lång
vårdtid, medan avdelningschefen var på en medicinavdelning med långliggande
patienter.

Intervjuerna med de tre sjuksköterskorna och de två kuratorerna har ägt rum på
lasarettet i Västerås under december månad 2001. Tre av intervjuerna har gjorts på
respektive persons tjänsterum. Återstående två har gjorts i ett stängt studierum på
sjukhusbiblioteket. Vi har haft ett antal halvstrukturerade frågeställningar som
utgångspunkt för intervjuerna (Bilaga 2). Frågeställningarna hade inte skickats ut i
förväg. Varje intervju har tagit knappt en timme att genomföra.
Vi har inte sett någon anledning att separera sjuksköterskornas och kuratorernas
svar efter respektive yrke. I vår sammanställning redovisas därför kuratorer och
sjuksköterskor tillsammans som sjukvårdspersonal eller vårdpersonal.
Två av sjuksköterskorna har läst igenom och godkänt sammanställningen av sin
respektive intervju. Ingen av dem har bett oss att ändra något.

�������%HKRY�DY�LQIRUPDWLRQ

Samtliga informanter har, på olika sätt, bekräftat att “dHW�ILQQV�HWW�VXJ�IUnQ�DOOD
KnOO�HIWHU�LQIRUPDWLRQ“ på sjukhuset. De får dagligen frågor av många olika slag
från patienter och närstående.

Den allra vanligaste frågan från patienterna lyder “bU�GHW�KlU�QRUPDOW"³� säger en
av sjuksköterskorna “RFK�Gn�lU�GHW�RIWDVW�SRVWRSHUDWLYW³�De vill ha allmän
medicinsk information i lugnande syfte och prata med någon som har perspektiv
på sjukdomen och som kan förklara och jämföra.
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Annars är det mest specifik information som patienten kan relatera direkt till sig
själv och sitt sjukdomstillstånd som efterfrågas. Hur allvarligt sjuk är jag? Hur
påverkar det här mig? Vad får det här för konsekvenser för mig?
Efter ett läkarbesök har patienterna extra många frågor och ett behov att prata med
någon som kan upprepa, förklara och förtydliga det som doktorn sa.
³1lU�PDQ�KDU�InWW�YLNWLJ�LQIRUPDWLRQ�Vn�XSSIDWWDU�PDQ�LQWH�DOOW�RFK�MX�YLNWLJDUH
GHQ�lU�MX�VW|UUH�ULVN�WURU�MDJ��DWW�GHW�lU�DWW�PDQ�XSSIDWWDU�EDUD�KlOIWHQ�I|U�PDQ
IDVWQDU�L�HQ�PHQLQJ�RFK�Vn«PLVVDU�PDQ�UHVWHQ³

�Risken för tankeblockering är större vid allvarliga sjukdomar.�Många patienter
glömmer dessutom sina frågor när de väl möter läkaren eller så tycker de att de
inte kan besvära honom/henne med alltför triviala frågor.

Många patienter och närstående är pålästa när de kommer. De kan ha läst artiklar i
kvällspressen eller hämtat information från Internet och har frågor med
utgångspunkt från vad de läst och synpunkter som de vill bolla med någon.

Suget efter information handlar inte bara om medicinsk information. Många
patienter och deras anhöriga oroar sig också mycket över praktiska saker som till
exempel hur patienten ska kunna klara sig hemma så småningom. Det kan handla
om hemtjänst, färdtjänst, försäkringsfrågor med mera.

Två av informanterna uppmärksammade också ett behov av grundläggande
information om människokroppen. De har märkt att det finns en stor okunnighet
hos många patienter om hur den egna kroppen fungerar. Det gäller framför allt
vissa invandrargrupper, menar den ena.

En av sjuksköterskorna beskrev ett omvänt problem som hon upplevde starkt
nämligen vådan av för mycket information. Patienterna på hennes avdelning blev
märkbart stressade av all information som de överöstes med inför sin förestående
operation.  Det handlade i det fallet om personer som kommer på morgonen för att
opereras och som får åka hem samma dag.

�������9DG�lU�SDWLHQWLQIRUPDWLRQ"

Vi bad våra intervjupersoner att beskriva innebörden för dem i ordet
patientinformation och fick följande definitioner:

³'HW�lU�PHGLFLQVN�LQIRUPDWLRQ�VRP�GRNWRUQ�JHU³�

³'HW�lU�HQ�SDWLHQW�VRP�NRPPHU�WLOO�PRWWDJQLQJHQ�HOOHU�GDJYnUG�HOOHU�WLOO
DYGHOQLQJHQ�RFK�InU�GHQ�LQIRUPDWLRQ�VRP�GHQ�KDU�EHKRY�XWDY³

³'HW�lU�DWW�LQIRUPHUD�SDWLHQWHQ�RP�YDG�VRP�VND�J|UDV��KXU�GHW�VND�J|UDV��QlU�GHW
VND�J|UDV�RFK�IUDPI|U�DOOW�OXJQD�GRP�Vn�GRP�NlQQHU�VLJ�WU\JJD�PHG�PLJ�RFK�PHG
DYGHOQLQJVDUEHWHW³

³(WW�EUHWW�RPUnGH�VRP�RPIDWWDU�YlOGLJW�P\FNHW�DY�GHW�YL�J|U��EnGH�L�GHW
PHGLFLQVND�RFK�L�RPYnUGQDGHQ����DWW�VH�WLOO�DWW�SDWLHQWHUQD�KDU�NXQVNDS�RP�VLQ
VLWXDWLRQ�HOOHU�VLQ�VMXNGRP�HOOHU�EHKDQGOLQJ�HOOHU�nWJlUG�VRP�SODQHUDV³
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³Q|GYlQGLJKHW�I|U�GHODNWLJKHW�RFK�DXWRQRPL�RFK�HQ�QDWXUOLJ�GHO�L�QlVWDQ�DOO�YnUG
VRP�YL�JHU³

Patientinformation handlar enligt våra informanter dels om medicinsk information
men också om praktisk information. Förutom att vara en naturlig del i all vård kan
den också vara planerad. Det handlar då om särskild undervisning i syfte att öka
patienternas och deras anhörigas kunskap kring sjukdomar, behandlingar, åtgärder
med mera. En del använder då ordet patientundervisning i stället för
patientinformation. Några av informanterna inkluderade också information från
patienterna eller deras närstående till vårdpersonalen i begreppet
patientinformation. ³9L�I|UV|NHU�In�UHGD�Sn�LQIRUPDWLRQ�RP�SDWLHQWHQ��YHP�YDU
KDQ�LQQDQ�KDQ�EOHY�Vn�KlU�VNDGDG³�

������+XU�JnU�LQIRUPDWLRQ�WLOO�SDWLHQWHUQD�WLOO"

Vi ville ta reda på vem som informerar patienterna om vad på avdelningarna och
vilken roll den skriftliga informationen spelar.

���������/lNDUHQ

När det gäller medicinsk information är det doktorn som först ska ge den till
patienterna.

³-DJ�I|UV|NHU�DWW�LQWH�VlJD�Vn�P\FNHW��XWDQ�MDJ�VlJHU�GHW�DWW�QX�YlQWDU�YL�Sn
U|QWJHQVYDUHW�HOOHU�QX�YlQWDU�YL�Sn�GH�KlU�EORGSURYHQ�Vn�NRPPHU�GRNWRUQ�DWW�WD
WDJ�L�GHW�KlU�VHQ�RFK�Vn�InU�YL�VH�YDG�YL�JnU�YLGDUH�PHG³ säger en av
sjuksköterskorna.

Ett problem är dock att läkare är svåra att träffa.

³'HW�NDQ�GU|MD�OlQJH�LQQDQ�GH��patienterna) InU�SUDWD�PHG�HQ�OlNDUH³�³�3n�GHQ
NLUXUJLVND�DYGHOQLQJHQ�lU�MX�GRNWRUHUQD�QlVWDQ�DOGULJ�QlUYDUDQGH³���³2IWDVW�EOLU
GHW�LQWH�Vn�P\FNHW�SUDW�PHG�GRNWRUQ�HIWHUnW³�är några av kommentarerna vi fick.

Vid svåra besked försöker man att ha en kurator eller annan vårdpersonal med vid
informationstillfället tillsammans med läkaren.

���������6MXNVN|WHUVNRUQD�RFK�NXUDWRUHUQD

Sjuksköterskorna är sällan med när läkaren informerar patienterna, av tidsskäl.
Sjuksköterskans roll blir därför att efteråt följa upp läkarens information och
kontrollera hur mycket patienten har förstått. Det är också sjuksköterskorna som
får ta hand om frågorna som kommer i efterhand och försöka lugna patienterna i
deras väntan på nästa läkarbesök.

Det är många andra som också är inblandade i patientinformation. Ansvaret
fördelas mellan olika vårdkategorier som sjuksköterskor, kuratorer, logopeder,
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sjukgymnaster, arbetsterapeuter och psykologer beroende på typ av information.
Några av de intervjuade upplevde att informationen kan bli väl fragmenterad när
varje yrkesgrupp ger sin egen information. “'HW�ILQQV�LQJHQ�VRP�KDU�HWW
|YHUJULSDQGH�LQIRUPDWLRQVDQVYDU³ påpekade en av kuratorerna som en brist. På
några avdelningar har man emellertid en sjuksköterska som fungerar som
koordinator eller kontaktsköterska och som patienten kontinuerligt kan vända sig
till. Detta för att skapa mer helhet för patienterna.
Till alla avdelningar kan man ringa när som helst och tala in ett meddelande till
kurator eller sjuksköterska för att bli återuppringd. Man kan också ringa anonymt
till kuratorerna för allmän information.

Sjuksköterskornas roll som förmedlare av information till patienter har ändrats
mycket sedan 1970- och 1980-talet, påtalade avdelningschefen. “/DJVWLIWQLQJHQ
VWlOOHU�KHOW�Q\D�NUDY�Sn�YnUGSHUVRQDOHQV�I|UPnJD�DWW�NXQQD�LQIRUPHUD�«�DOOWVn�JH
P|MOLJKHW�WLOO�GHODNWLJKHW�RFK�DXWRQRPL³ Hon ser det som en utmaning för
sjukvårdspersonalen.
För det första krävs det av sjuksköterskorna att de förstår och accepterar vikten av
att patienten ska vara delaktig i beslut och därför avsätter tid till att informera
dem. För det andra krävs det att de är lyhörda och kan fånga upp och förstå
patienternas individuella behov och för det tredje att de har en pedagogisk
förmåga att informera på ett sätt som patienten förstår. “�6MXNYnUGVSHUVRQDO�lU
LQWH�SHGDJRJHU�PHQ�GHW�lU�P\FNHW�SHGDJRJLVND�LQVODJ�L�GHW�YL�J|U³
Att sjukvårdspersonalen ger information är inte detsamma som att patienten tar till
sig informationen, påpekar samma person.

En annan del av patientinformation är att patienter och anhöriga�bjuds in till
undervisande samtal med vårdpersonalen. Det kan till exempel handla om
smärtor, att lära sig hantera sin sjukdom, eller förstå hur förloppet av en kris kan
se ut.
En av kuratorerna påpekar att hon tycker att det är viktigt att patienterna själva lär
sig att söka kunskap. Man ska inte servera för mycket. Hon brukar därför
medvetet hänvisa patienterna både till biblioteket och till Internet.

���������6NULIWOLJ�LQIRUPDWLRQ

Skriftlig information är inget våra informanter nämner i första hand när de pratar
om patientinformation. Det är den muntliga informationen som är huvudsaken.
Hur det förhåller sig med skriftligt material på avdelningarna är litet olika.
Några av avdelningarna har broschyrer från patientföreningar och liknande ute i
dagrum, väntrum och vid receptionen. Det är material som vem som helst kan
plocka till sig, “RIWDVW�VOXW³�kommenterar en sjuksköterska. Det finns också
pärmar med skriftlig information, mestadels av praktisk art, liggande i vissa
dagrum och på sjukrummen på några avdelningar. På andra avdelningar delas
broschyrerna ut av sjuksköterska eller kurator bara i samband med samtal.
På de flesta avdelningar finns någon form av egenproducerat material. Det är mest
praktisk information som delas ut eller skickas till patienter inför en behandling,
operation, inläggning eller dylikt. På en avdelning har man framställt ett eget
medicinskt material.
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Ett behov av skriftligt medicinskt material dels som komplement till den muntliga
informationen och i förberedande syfte framstår tydligt för oss vid så gott som
samtliga intervjuer. “9L�KnOOHU�MX�Sn�RFK�DUEHWDU�OLWHW�PHG�VnQW�GlU�PHQ�GHW�KDU
OHJDW�QHUH�QX�I|U�YL�KDU�KDIW�Vn�YlOGLJW�MREELJW³ Tiden räcker inte samtidigt som
det är svårt att formulera allmän medicinsk information så att patienterna läser
den. Patienter vill egentligen ha specifik information som passar in på just dem
och det är omöjligt att utarbeta allmän information som stämmer på alla.

Utdrag från Internet, ett informationsblad med internetadresser och kopior av
artiklar finns ute i dagrummet på en avdelning.
Upplevelseböcker är också en bra typ av information eftersom “PDQ�NlQQHU�LJHQ
VLJ³ påpekar en av kuratorerna. Hon brukar rekommendera vissa titlar.
Förutom skriftligt kompletterande material finns det på en avdelning också några
informationsvideos som patienterna själva kan titta på. Vårdpersonalen
rekommenderar dock att de tittar på videokassetterna tillsammans med medicinsk
kunnig personal.

�������%lVWD�VlWWHW�DWW�I|UPHGOD�LQIRUPDWLRQ

Vi bad våra informanter att beskriva hur information till patienter och anhöriga
borde förmedlas på sjukhuset enligt deras åsikter. Vi fick en ganska samstämmig
beskrivning.

När läkaren informerar patienterna borde alltid sjuksköterskor och/eller kuratorer
vara med för att dessa ska kunna jobba vidare med patienterna på bästa sätt. ³'lU
lU�GHW�YHUNOLJHQ�YLNWLJW�DWW�YL�VMXNVN|WHUVNRU�InU�YDUD�PHG�Vn�YL�NDQ�UHSHWHUD³�
Informationen från läkaren borde automatiskt följas upp, antingen av
sjuksköterskan/kuratorn eller med en återträff hos läkaren. ³9L�YHW�MX�GHW�DWW�DY�DOOW
GHW�YL�VlJHU�Vn�NRPPHU�SDWLHQWHQ�EDUD�NDQVNH�LKnJ�KlOIWHQ�³�Successiv
återkommande information är bättre än mycket information vid ett tillfälle.
All sjukvårdspersonal borde ha en pedagogisk förmåga och kunna anpassa sin
information efter olika patienter och anhöriga.

³'HW�KDQGODU�RP�DWW�NlQQD�LQ�YDG�MXVW�GHQ�KlU�SDWLHQWHQ�KDU�I|U�EHKRY�«�RFK�DWW
I|UV|ND�JH�GHW�Sn�GHW�VlWWHW�VRP�GHQ�KlU�SHUVRQHQ�NDQ�WLOOJRGRJ|UD�VLJ«�KXU
SHUVRQHQ�GHOV�YLOO�KD�UHGD�Sn�LQIRUPDWLRQHQ�PHQ�RFNVn�XQJHIlU�KXU�P\FNHW
LQIRUPDWLRQ�VRP�SHUVRQHQ�YLOO�KD�YLG�GHW�KlU�WLOOIlOOHW³

För en del personer är skriftlig information det bästa medan andra tillgodogör sig
muntlig information bättre och skulle behöva få med sig ett kassettband i stället
för skriftligt material. Det finns också personer som helst vill ha audivisuell
information och som skulle ta till sig information bäst från en videokassett.

Samtliga informanter anser att det borde vara rutin att alltid ha skriftlig, eller
annan typ av information, att ge till patienten som komplement till den muntliga.
Ett samtal bör ske i lugn och ro, avskilt och när patienten är vid god vigör, det vill
säga inte är stressad, har ont eller mår dåligt på annat sätt.
Att alltid, vid tolkbehov, anlita professionell tolk är viktigt liksom att i möjligaste
mån ha anhöriga med vid svåra samtal.
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�������,QWHUQHW

Inställningen till Internet som informationskälla för patienter och anhöriga
varierade hos våra informanter.  Information från Internet ökar patientens
möjligheter att kunna hantera sin sjukdom tyckte några.

³'HW�lU�OlWWnWNRPOLJW��'X�NDQ�NRPPD�nW�GHW�G\JQHW�UXQW��'HW�NDQ�GX�LQWH�J|UD
PHG�HQ�OlNDUH��'X�NDQ�In�LQIRUPDWLRQ�VRP�HQ�OlNDUH�NDQVNH�LQWH�NDQ�JH�HIWHUVRP
GHW�KlU�U|U�VLJ�RP�KHOD�YlUOGHQ³ säger en sjuksköterska.

“6lWWHW�DWW�VNDIID�LQIRUPDWLRQ�KDU�lQGUDWV�JHQRP�QlWHW��8WEXGHW�KDU�H[SORGHUDW
RFK�GHW�lU�EUD��3DWLHQWHU�KDU�HQ�ElWWUH�JUXQG�RFK�PDQ�NDQ�VWDUWD
I|UlQGULQJVDUEHWHW�Sn�HQ�K|JUH�QLYn��3DWLHQWHUQD�VWlOOHU�ElWWUH�IUnJRU³�säger en
annan.

Några av informanterna hänvisar gärna patienter och anhöriga till Internetsidor
även om de medger att allt som finns på�Internet inte är bra. Det är en�utmaning
för oss att förklara det som inte är bra, säger en av sjuksköterskorna.

Det finns emellertid baksidor med�Internet också som de båda kuratorerna
beskriver på olika sätt. En del patienter hittar ett slags surrogatliv i patient-
föreningarna på nätet. De får en identitet där vilket kan göra att tillfrisknandet tar
längre tid. Patienten vill helt enkelt inte bli frisk. Det finns också ³SDWLHQWHU�VRP
KDU�InWW�I|U�P\FNHW�LQIRUPDWLRQ���JMRUW�VLQD�HJQD�WRONQLQJDU�RFK�InWW�nQJHVW³� Av
det skälet hänvisar den ena kuratorn inte patienter till Internet.

Fler och fler patienter och anhöriga kommer att använda sig av Internet för att få
svar på sina frågor och det ställer högre krav på vårdpersonalen att hänga med och
att kunna förklara och tillrättalägga eventuella felaktigheter�³GRP�VRP�lU
LQWUHVVHUDGH�GRP�WDU�UHGD�Sn�YLD�LQWHUQHW�PHU�RFK�PHU³. Alla utom en av de
tillfrågade uttryckte sig på liknande sätt.

�������6MXNKXVELEOLRWHNHW

Hur är då sjukhusbiblioteket som informationskälla enligt våra informanter?

Samtliga hade en mycket positiv inställning till sjukhusbiblioteket. Det var
självklart att de besökte biblioteket för egen del. Framför allt lånade de
facklitteratur och tidskrifter, beställde material, utnyttjade databaserna och i viss
mån, lånade skönlitteratur. Lovorden haglade, både över bibliotekspersonalens
specialkunskap om böcker, dess service och sortimentet i biblioteket.

³'H�KDU�EUD�VRUWLPHQW�³'HW�ILQQV�YlOGLJW�EUD�OLWWHUDWXU³

³'RP�J|U�HWW�MlWWHMREE�QHUH�Sn�ELEOLRWHNHW³

³9nUW�ELEOLRWHN�KDU�MX�H[WUHPW�EUD�VHUYLFH³

³'RP�lU�RWUROLJW�GXNWLJD�DWW�KMlOSD�WLOO�RFK�SORFND�IUDP�GHW�PDQ�YLOO�KD³



47

Att se biblioteket som informationskälla för patienter och anhöriga var däremot
mera tveksamt. Finns det något att hämta på biblioteket som gör att det är värt att
hänvisa dit? undrade vi.

³-DJ�YHW�LQWH�«���MDJ�PHQDU�GHQ�NXQVNDSHQ�YL�KDU�RP�GHQ�W\SHQ�DY�SDWLHQWHU�VRP
YL�EHKDQGODU�GHQ�KDU�YnUD�OlNDUH����'HW�lU�MX�«��L�VnQD�IDOO���Q\D�VDNHU��'lU�VNXOOH
MDJ�QRJ�KHOOUH�Jn�LQ�Sn�,QWHUQHW�RFK�NROOD�XSS�lQ�DWW�Jn�WLOO�ELEOLRWHNHW�RFK�WLWWD�L
QnJRQ�JDPPDO�NLUXUJERN�³

³'HW�WURU�MDJ�PHQ�MDJ�KDU�DOGULJ�KlQYLVDW�WLOO�ELEOLRWHNHW´�Personen har däremot
hänvisat till Internet några gånger.

³+DU�LQWH�KDIW�QnJUD�VnGDQD�IUnJRU�VRP�VNXOOH�NXQQD�KlQYLVDV�WLOO�ELEOLRWHNHW´�
³-DJ�NlQQHU�NDQVNH�ELEOLRWHNHW�I|U�GnOLJW³��Man skulle kunna tänka sig att det
fanns blanketter där till försäkringskassan  eller hemtjänsten till exempel.

³'HW�NDQ�YDUD�WLOO�VWRU�KMlOS�GHOV�I|U�DWW�SDWLHQWHUQD�VMlOYD�NDQ�nND�QHU�GLW�HOOHU�Jn
GLW³��Personen som sa det uppmanar ofta patienter att uppsöka biblioteket men
hon blev väldigt tankfull när vi frågade om  hon också uppmanar anhöriga att gå
dit. ³'HW�KDU�MDJ�QRJ�LQWH�JMRUW�IDNWLVNW��QHM³

³'RP�lU�GXNWLJD�Sn�«( material om�) VSHFLHOOD�GLDJQRVHU�RFK�YLOND�E|FNHU�PDQ
NDQ�OlVD³�³'HW�lU�ElWWUH�DWW�KlQYLVD�SDWLHQWHUQD�GLW�I|U�GH�InU�ElWWUH�KMlOS�Gn³

Biblioteket kunde göra ännu mer för långtidspatienter tycker en av
sjuksköterskorna. Även om vårdtiderna i allmänhet har blivit väldigt korta så
kommer det alltid att finnas ett antal långtidspatienter på sjukhusen. För dem
skulle sjukhusbiblioteket kunna ordna olika sorters program som till exempel
musikstunder och föreläsningar, ungefär som folkbiblioteket har. ³$WW�EDUD�KD�HQ
GDJ�L�YHFNDQ�VNXOOH�YDUD�Vn�RWUROLJW�P\FNHW�PHU�lQ�LQJHQWLQJ�DOOV´ Man skulle
kunna anordna läsecirklar också. Biblioteket skulle få bra PR på köpet.

Det är endast en av informanterna som någon gång har uppmanat både patienter
och anhöriga att utnyttja biblioteket. En annan har uppmanat och följer själv med
patienter dit men ³KDU�GRFN�DOGULJ�WlQNW�Sn�DWW�KlQYLVD�DQK|ULJD�GLW³�

Att inkludera biblioteket i informationsblad som delas ut till patienter är inte
heller något man har gjort.  I ett blad, som vi fick läsa, finns bland annat
information om sjukhuskyrkan, fotvård, hårvård, bank, att lokaltidningen kan
köpas men ingenting om sjukhusbiblioteket.

��������9DUI|U�XWQ\WWMDV�LQWH�ELEOLRWHNHWV�SDWLHQWLQIRUPDWLRQVDYGHOQLQJ"

Det var endast en av de tillfrågade som själv nämnde materialet som finns på
bibliotekets patientinformationsavdelning. I slutet av intervjun berättade vi därför
för de övriga informanterna mycket kort om avdelningen som finns och att
bibliotekarierna är bekymrade över att den utnyttjas dåligt. Vi ville höra de
intervjuades egna tankar om vad det kan bero på.
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Alla informanter gick först spontant till sig själva och sa med en viss
skuldmedvetenhet att vårdpersonalen borde informera patienter och anhöriga
bättre. Litet senare i samtalet kom det sedan fram åsikter, hos några av dem, om
att biblioteket också borde profilera sig. Följande tankar om orsakerna till det
dåliga utnyttjandet av patientinformationsavdelningen kom upp:
³-D��Gn�WURU�MDJ�DWW�GHW�lU�LQIRUPDWLRQ�IUnQ�YnUGSHUVRQDO�WLOO�SDWLHQW³

³-D��GHW�lU�YlO�NDQVNH�DWW�YL�ERUGH�LQIRUPHUD�PHUD�DWW�GHW�ILQQV�GlU³
³-DJ�WURU�IDNWLVNW�DWW�YL�KDU�WDJLW�XSS�GHW�Sn�QnJRW�P|WH�DWW�GHW�ILQQV�GlU³�³-DJ�YHW
LQWH�RP�GHW�VLWWHU�QnJRW�Sn�DQVODJVWDYODQ�GlUXSSH�RP�DWW�GHW�ILQQV�I|U�GHW�ERUGH
GHW�J|UD³�³'HW�VLWWHU�Sn�YDUMH�UXP�RFNVn��HQ�DQVODJVWDYOD�PHG�LQIRUPDWLRQ�RP
NLRVNHQ�RFK�OLWHW�VnGDQD�GlU�JUHMHU�RFK�GlU�ERUGH�GHW�NDQVNH�VLWWD�RP�ELEOLRWHNHW
RFNVn³�³'HW�lU�EDUD�GHW�DWW�PDQ�LQWH�WlQNW�Sn�GHW�GlU³

Det borde vara ³LQIRUPDWLRQ�IUnQ�DYGHOQLQJDUQD�DWW�GHW�ILQQV³�³I|U�DWW�MDJ�PnVWH
VlJD�GHW�DWW�MDJ�KDU�QRJ�DOGULJ�WDODW�RP�I|U�YDUNHQ�HQ�SDWLHQW�HOOHU�DQK|ULJ�DWW�GHW
ILQQV�HQ�VnQ�³�³'lUHPRW�KDU�MDJ�YlO�RUGQDW�Vn�DWW�GRP�KDU�InWW�XSS�EDQGVSHODUH
RFK�PXVLN�RFK�VnQW�GlU³�³'HW�NRPPHU�30�RFK�GHW�NRPPHU�ODSSDU�VRP�PDQ
VOlQJHU�XQGDQ«³��³-DJ�lU�PHU�I|U�GHQ�KlU�PXQWOLJD�LQIRUPDWLRQHQ�I|U�Gn�KDU�GX
FKDQV�DWW�VWlOOD�PRWIUnJRU³

Biblioteket måste profilera sig bättre. ³-DJ�KDU�QRJ�HQ�XSSIDWWQLQJ�DWW�GRP�lU
YlOGLJW�VQlOOD�RFK�WLOOEDNDGUDJQD��RFK�LQWH�GLUHNW�Vn�GlU�VXSHUIUDPnW�RFK
PDUNQDGVI|U�VLJ³.  De�³�MREEDU�P\FNHW�PHG�VDPPD�NXQGNUHWV��GRP�VRP�JLOODU�DWW
OlVD³ 8U�YnUGSHUVRQDO�lU�GHW�VDPPD�VDN«�GRP�VRP�LQWH�VMlOYD�DQYlQGHU
SDWLHQWELEOLRWHNHW�LQIRUPHUDU�MX�LQWH�KHOOHU�RP�GHW³

³6\QG�DWW�ERNYDJQHQ�XSSK|UGH�I|U�GHW�YDU�MX�HWW�VlWW�I|U�ELEOLRWHNHW�DWW�SURILOHUD
VLJ´

Biblioteket syns inte för det ligger inte centralt.�'HW�lU�GlUI|U�MDJ�W\FNHU�DWW�GHW
VND�ILQQDV�L�KXYXGHQWUpQ“.

³9nUGWLGHUQD�lU�MX�YlOGLJW�NRUWD³ och då hänvisar man inte patienter till
biblioteket.

�������6DPPDQIDWWQLQJVYLV

Det finns, enligt sjuksköterskorna och kuratorerna, ett stort behov av information
av olika slag hos patienter och anhöriga på sjukhuset. Vårdpersonalen på
respektive avdelning har ansvar för att besvara deras frågorna.  Detta ansvar är
uppdelat på profession där läkaren är den som informerar först när det gäller det
medicinska området.  När det av någon anledning inte är möjligt att svara direkt,
försöker våra informanter i första hand att själva ta reda på svaret för att kunna
förmedla det till patienten vid ett senare tillfälle. Om frågan tillhör någon annans
expertområde så hänvisar man till den personen i ställe. Den uppfattning som
råder verkar vara att svaren på frågorna ska klaras av inom respektive avdelning.
Att hänvisa patienter eller anhöriga någon annanstans för att få svar är inte
vanligt.  En kurator såg dock ett värde i att patienten själv får söka sig kunskapen
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någon annanstans än på avdelningen. Hon hänvisade därför till biblioteket eller
Internet. Att lära sig var och hur man kan hitta information kan vara en värdefull
kunskap som patienten kan ha nytta av efter det att han/hon lämnat sjukhuset.�De
flesta var emellertid inne på att man ska tillgodose patienterna med  svaren på
deras frågor.

Ett behov av skriftlig information att dela ut som komplement till den muntliga
kom tydigt fram hos alla våra informanter. Samtliga ansåg att det borde vara rutin
att alltid ha skriftlig information som komplement till den muntliga.

Sjuksköterskans roll när det gäller patientinformation har ändrat under 1990-talet.
I dag krävs det av sjuksköterskorna att de förstår vikten av att patienten ska vara
delaktig i beslut och därför avsätter tid till att lyssna på dem och fånga upp deras
behov av information och att kunna informera på ett sätt som patienten förstår.

När vårdpersonalen talar om patientinformation menar de framför allt muntlig
information som förmedlas av vårdpersonalen till patienten på avdelningen.
Informationen kan handla om medicinska, psykologiska eller praktiska frågor.

Förtroendet för sjukhusbiblioteket och bibliotekariernas arbete var mycket gott
från vårdpersonalens sida. I alla fall när de tänkte på sig själva och den service de
fått, framför allt från bibliotekets fackavdelning.  Alla hade utnyttjat biblioteket på
något sätt. Förtroendet för biblioteket när det gällde patientinformation var
däremot inte lika självklart. Två av informanterna hade inte ens märkt att det
fanns en patientinformationsavdelning inne i biblioteket trots att de hade besökt
det flera gånger. Flera var tveksamma till om patienter och anhöriga skulle kunna
ha något att hämta där. Två stycken hade någon gång hänvisat patienter till
biblioteket men bara en hade hänvisat anhöriga dit.
Informationsbladet som biblioteket hade skickat ut hade gått relativt oförmärkt
förbi. Bibliotekarierna borde marknadsföra sig bättre ansåg flera av
informanterna.

�����,QVDPODW�WU\FNW�PDWHULDO

Vid intervjutillfället med bibliotekarierna har vi bett att få så mycket skriftligt
material som möjligt där bibliotekets patientinformation på något sätt
omnämndes.  Vi har läst igenom alla skrifter vi fått av bibliotekarierna för att se
vad vi har kunnat få ut av det.

�������cUVEHUlWWHOVH�RFK�9HUNVDPKHWVSODQ

Först har vi läst sjukhusbibliotekets årsberättelse för år 2000 och
verksamhetsplanen för år 2001. Dessa båda dokument inkluderar inte bara
sjukhusbiblioteket i Västerås utan också fyra bibliotek ute i länet som räknas som
filialbibliotek till sjukhusbiblioteket i Västerås.
I årsberättelsen som är skriven av bibliotekschefen står att huvuduppgiften var att
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ge landstingets personal inom alla förvaltningar tillgång till nödvändig
facklitteratur i den dagliga yrkesutövningen, för vidareutbildning, studier och
forskning. Patientinformationen nämns på tre rader i mycket allmänna ordalag�

“3DWLHQWLQIRUPDWLRQHQ�XWJMRUGH�HQ�YLNWLJ�GHO�DY�YHUNVDPKHWHQ�
,QIRUPDWLRQVPDWHULDO�IUnQ�SDWLHQWI|UHQLQJDU��WLGVNULIWHU��VPnWU\FN��OMXG�RFK
YLGHRNDVVHWWHU�DQYlQGHV�DY�SDWLHQWHU�RFK�DQK|ULJD�VDPW�SHUVRQDO´�(Årsberättelse
2000).

I samma årsberättelse står att biblioteksverksamheten uppfyller målen för
servicenivån. En förvärvs och lånestatistik redovisas också för sjukhusbiblioteket
med filialer. I statistiken kan man inte se siffrorna för respektive bibliotek
eftersom det är en sammanslagen summa. Under spalten utlån finns uppdelningen:
facklitteratur fjärrlån, skönlitteratur, barn och ungdomslitteratur och AV-media.

I verksamhetsplanen för år 2001 står ordagrant under rubriken förutsättningar:

³%LEOLRWHNHW�JHU�SDWLHQWHU��DQK|ULJD�RFK�SHUVRQDO�WLOOJnQJ�WLOO
LQIRUPDWLRQVPDWHULDO�IUnQ�SDWLHQWI|UHQLQJDU�NRPSOHWWHUDW�PHG�IDFNOLWWHUDWXU�LQRP
PHGLFLQ�RFK�KlOVR��RFK�VMXNYnUG“ (Verksamhetsplan 2001).

För övrigt finns inget mer skrivet om patientinformationen på biblioteket.

�������)|UWHFNQLQJ�|YHU�SDWLHQWLQIRUPDWLRQVFHQWUDOHU

I en sammanställning från SPRI (Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut) finns
en förteckning över de patientinformationscentraler som fanns i november 1999.
Där finns sjukhusbiblioteket i Västerås med och under rubriken organisation och
finansiering står: ,QJD�VlUVNLOGD�UHVXUVHU�DYVDWWD��Enligt sammanställningen var
då cirka 0,25 bibliotekarie avsatt för arbete med patientinformation. Under
pågående projekt står: registrering av patientinformationsmaterialet i bibliotekets
datakatalog och marknadsföring till personal inom sjukvården (Persson 1999, s.
3).

�������8UNOLSS

Efter att ha läst urklippen från bibliotekschefens klippärm förstod vi att
sjukhusbiblioteket blev förhållandevis mycket uppmärksammat, både i
lokalpressen och i landstingets tidskrifter�när det flyttade in i nya lokaler 1994.
Från 1994 till 1998 finns fem bevarade artiklar som handlar om sjukhusbiblioteket
i Västerås. I alla artiklar finns patientinformationsavdelning med.
I den äldsta artikeln från 1994 som egentligen handlar om sjukhusbibliotekets flytt
till nya lokaler finns ett stycke med rubriken “Patientinformation“ Därifrån har vi
läst ett uttalande från den bibliotekarie som startade avdelningen:

³9L�KRSSDV�DWW�YnUGSHUVRQDOHQ�VND�NlQQD�WLOO�DWW�GHQ�KlU�LQIRUPDWLRQHQ�ILQQV�RFK
KlQYLVD�LQWUHVVHUDGH�WLOO�RVV³��( Funktionella lokaler med centralt läge 1994)
 Från samma år, 1994, finns en artikel i Vestmanlands Läns Tidning som handlar
om en monterutställning i sjukhusets entréhall. Utställningen har gjorts iordning
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av sjukhusets bibliotek och innehåller information och broschyrer om
patientföreningar och handikapporganisationer med hänvisning en trappa ned till
sjukhusbiblioteket där flera hyllmetrar ägnas åt föreningarna. Samma bibliotekarie
som i föregående artikel  uttalar sig:

³'HQ�Vn�NDOODGH�YnUGNRQVXPHQWHQV�YDOIULKHW�L�GHVVD�WLGHU�I|UXWVlWWHU�MX�HQ
YlOLQIRUPHUDG�SDWLHQW³�³)RUVNQLQJ�KDU�YLVDW�DWW�VDWVQLQJ�Sn�SDWLHQWLQIRUPDWLRQ�lU
VDPKlOOVHNRQRPLVNW�O|QVDPW��JHQRP�DWW�GHQ�ELGUDU�WLOO�DWW�K|MD�YnUGNYDOLWHWHQ�
PLQVND�YnUGEHKRYHW�RFK�I|UNRUWD�VMXNKXVYLVWHOVHQ³�(Phil 1994)

Från 1995 har vi läst en artikel med rubriken “Här finns information för vetgiriga
patienter“. Den handlar enbart om patientinformationsavdelningen på
sjukhusbiblioteket.  Här står bland annat att Danmark och England har fungerat
som förebilder eftersom de har erfarenheter av att ha byggt upp och provat
patientinformationscentra:

³PHQ�GHW�JMRUGHV�LQWH�XWDQ�HWW�YLVVW�PRWVWnQG�IUnQ�OlNDUH�RFK�VMXNVN|WHUVNRU�VRP
DQVnJ�VLJ�ElVW�OlPSDGH�I|U�DWW�DQVYDUD�I|U�SDWLHQWLQIRUPDWLRQ��0HQ�NULWLNHQ�ODGH
VLJ�QlU�UHVXOWDWHW�YLVDGH�VLJ���WU\JJDUH�SDWLHQWHU�VRP�WLOOIULVNQDGH�IRUWDUH³

 Artikeln är publicerad i en tidning som går ut till landstingets anställda (Här finns
information för vetgiriga patienter 1995).

Från 1996 har vi läst ytterligare en artikel från Vestmanlands Läns Tidning.
Denna gång från kultursidan. Den handlar om sjukhusbiblioteket i allmänhet men
i början av artikeln tas patientinformationsavdelningen upp. Samma bibliotekarie
som har citerats ovan säger att hon tycker sig ha märkt ett ökat informationsbehov
om olika sjukdomar bland patientgrupperna.

³$QOHGQLQJHQ�NDQ�YDUD�DWW�IRON�QXI|UWLGHQ�YnJDU�SUDWD�PHU�|SSHW�RP�VLQD
nNRPPRU�RFK�DWW�GH�YLOO�OlUD�VLJ�PHU�RP�VLQD�VMXNGRPDU�I|U�DWW�YDUD�PHU
GHODNWLJD�L�YnUGHQ³�( Ahlberg-Hyse 1996)

Från hösten 1999 har vi läst en artikel om Centrallasarettet “Kunskap för både
läkare och lekmän“ ur ytterligare en av landstingets tidningar. Där står att
sjukhusbiblioteket har tre huvudsakliga funktioner, som fackbibliotek, som
allmänt personalbibliotek och som patientbibliotek. Fackavdelningen med
medicinsk litteratur är bibliotekets kärna. Under rubriken “Lättfattlig info för
patienter“ beskrivs i ett stycke avdelningen för patientinformation. Att förstå
³SDWLHQWLQIRUPDWLRQHQ�NUlYHU�LQJHQ�PHGLFLQVN�NXQVNDS³ säger en av
bibliotekarierna. Hon betonar vikten av att patientinformation finns och berättar
att avdelningen ska utvecklas

�³9L�KnOOHU�Sn�DWW�PDUNQDGVI|UD�GHQ�H[WHUQW�RFK�LQWHUQW�Vn�DWW�IOHU�InU�UHGD�Sn�DWW
GHQQD�LQIRUPDWLRQ�ILQQV�KRV�RVV³
 Den ska också katalogiseras i datorn för att göras sökbar och underlätta för lån
(Kunskap för både läkare och lekmän 1999).
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�������(JHQSURGXFHUDW�PDWHULDO

Vi har fått ett exemplar av det informationsblad som kopierats och skickats ut till
alla avdelningar på sjukhuset första gången för 4-5 år sedan och sedan en andra
gång för två år sedan. Bladet är i A 4 format och daterat 14 februari 2000. Det
vänder sig till patienter, anhöriga och personal. Där står ordagrant:

3DWLHQWLQIRUPDWLRQ���3DWLHQWHU��DQK|ULJD�RFK�SHUVRQDO��3n�ELEOLRWHNHW�ILQQV
LQIRUPDWLRQVPDWHULDO�RP�VMXNGRPDU��EHKDQGOLQJVPHWRGHU��HJHQYnUG�P�P��IUnQ
SDWLHQWI|UHQLQJDU��DSRWHN�RFK�DQGUD�RUJDQLVDWLRQHU��0DWHULDOHW�EHVWnU�DY
EURVFK\UHU��IROGUDU��OMXG�RFK�YLGHRNDVVHWWHU�VDPW�WLGVNULIWHU�RFK�E|FNHU�
9lONRPPHQ��(Informationsblad)

Vi har också fått en vikt reklamfolder i färg, A5-format, som gör reklam för
sjukhusbiblioteken i Västmanlands län. De är fyra till antalet. Under sjukhuset i
Västerås finns patientinformation som ett av fem stycken. Där står ordagrant�

%LEOLRWHNHW�KDU�HQ�VSHFLHOO�DYGHOQLQJ�I|U�SDWLHQWLQIRUPDWLRQVPDWHULDO��'lU�ILQQHU
GX�H[HPSHOYLV�WLGVNULIWHU��EURVFK\UHU�RFK�VPnWU\FN�IUnQ�ROLND�SDWLHQWI|UHQLQJDU�
DSRWHNHW�RFK�DQGUD�RUJDQLVDWLRQHU�RP�ROLND�VMXNGRPDU��EHKDQGOLQJVPHWRGHU�
HJHQYnUG�PP��%LEOLRWHNHW�KDU�lYHQ�WLOOJnQJ�WLOO�ROLND�GDWDEDVHU�LQRP�RPUnGHW
VDPW�HQ�GHO�OMXG�RFK�YLGHRNDVVHWWHU�(Välkommen till biblioteket 2001)�

������6DPPDQIDWWQLQJVYLV

Att idén med patientinformationsavdelningar låg i tiden omkring 1994 kan vi
förstå av urklippen från olika tidningar och tidskrifter.

Årsberättelsen 2000 och verksamhetsplanen från 2001 uppmärksammar däremot
inte patientinformationsavdelningen i någon hög grad. Det finns inga konkreta
planer eller mål för patientinformationen i verksamhetsplanen Det finns inte heller
någon utvärdering endast ett konstaterande i årsberättelsen att
informationsmaterialet användes men inte hur mycket eller hur lite. Ingenstans i
det skriftliga materialet nämns något problem. Tvärtom står det i årsberättelsen att
patientinformationen utgjorde en viktig del av verksamheten.

�����,DNWWDJHOVHU

Vid intervjutillfället med bibliotekarierna har vi också tittat närmare på
bibliotekets placering. Vi har båda varit där tidigare och vet att det är placerat i
lasarettets källarvåning men vi bestämde oss för att försöka se på placeringen ur
en lasarettsbesökares synvinkel, en som aldrig har varit på biblioteket. Är det lätt
att hitta?

När man kommer in i entréhallen genom huvudingången hänger en stor tavla i
taket med lasarettets alla avdelningar i bokstavsordning och pilar som visar åt
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vilket håll man ska gå för att komma till respektive avdelning. Allt är skrivet med
blått utom apoteket som är skrivet med gröna bokstäver och således lätt att
urskilja. Biblioteket, skrivet med blå text, urskiljer sig inte på något sätt från
avdelningarnas namn.

Vi följer pilen som visar rakt fram och kommer till slutet av entréhallen där en
korridor löper åt höger och en åt vänster. Där finns ytterligare en tavla i taket med
avdelningarnas namn i tre spalter, dock ej i bokstavsordning. Vi upptäcker snabbt
ordet bibliotek i vänstra spalten med en pil åt vänster och tar följaktligen av i den
vänstra korridoren. Den slutar emellertid vid apoteket utan att vi har hittat några
fler hänvisningsskyltar. Vi går tillbaks igen till skylten i taket. När vi läser litet
mer noggrant hittar vi ordet bibliotek i högra spalten också med en pil som visar
åt höger! Då provar vi den högra korridoren i stället och kommer fram till en hiss
med en skylt på dörren: bibliotek/städcentral. Nu är det inte svårt längre. Vi åker
ner till källarplanet och hittar biblioteket med en trevlig och inbjudande entré. Det
skulle definitivt vara värd en egen rad på hisskylten. Innan vi går in vill vi
emellertid reda ut det där med pilarna. Varför visar en pil åt vänster och en åt
höger till biblioteket? Vi går tillbaks och följer den vänstra pilen en gång till men
nu går vi sakta och är väldigt observanta. Då hittar vi en hiss i en avbalkning i den
vänstra korridoren. På hissdörren finns en liten, liten skylt där vi kan läsa:
bibliotek, våning 0. Det går alltså att komma till biblioteket därifrån också.

Vår slutsats blir ändå att det inte är lätt att hitta till biblioteket. I entréhallen finns,
den dagen vi är där, ingenting annat som upplyser om biblioteket.

�������,DNWWDJHOVHU�YLG�SDWLHQWLQIRUPDWLRQVDYGHOQLQJHQ

Iakttagelserna genomfördes av en av oss den 25 september mellan kl. 11.30 –
13.30. Tiden var slumpmässigt vald men personalen på biblioteket var införstådd
med varför jag befann mig där. Jag satt vid det enda bord som finns i
patientinformations- avdelningen. Avdelningen ligger direkt bakom
informationsdisken och jag upplevde att många låntagare trodde att jag tillhörde
personalen på biblioteket när jag satt där. Patientinformationsavdelningen kan nog
upplevas som en vrå som man som besökare inte riktigt vet om det är tillåtet att gå
in till.

Första timmen var mycket lugn, bara ett fåtal låntagare besökte biblioteket varav
de flesta lämnade tillbaka böcker och tidskrifter. Andra timmen var det betydligt
fler låntagare som ville ha hjälp av personalen men ingen fråga gällde
patientinformationen. De flesta besökarna var personal inom sjukhuset och de
lånade fack- och skönlitteratur. När det gäller datorerna var de upptagna av
sjukvårdspersonal.

Inne i biblioteket finns ingenting som visar att det finns en
patientinformationsavdelning där. På en av hyllorna kan man läsa en skylt där det
står “Informationsmaterial från patientföreningar” men det finns ingenting mer
som visar att den hyllan ingår i en hel avdelning med patientinformations material
eller att man kan få hjälp av bibliotekarierna vid sökning efter lättläst information
om sjukdomar och dylikt. Att personalen på biblioteket har extra beredskap att
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hjälpa patienter och anhöriga att hitta lättförståelig information om sjukdomar,
behandlingsformer med mera finns inga upplysningar om. Inte heller finns något
som visar att biblioteksbesökaren själv kan söka på ordet patientinformation i
datorn och då få upp lättläst material.

������6DPPDQIDWWQLQJVYLV

Sjukhusbiblioteket har en mycket låg profil i lasarettet där det ligger i
källarplanet. Det syns inte och märks inte. Skyltningen till biblioteket är blygsam,
till och med lite förvirrande. Det är inte lätt att hitta dit.

Även om man hittar in till biblioteket är risken väldigt stor att man ändå inte
lägger märke till avdelningen för patientinformation. Inga speciella
hänvisningsskyltar finns till avdelningen. Inte heller finns någon upplysning om
hur man kan söka i datorn för att hitta patientinformationsmaterial eller att man
kan fråga personalen om just lättförståelig medicinsk information.
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���'LVNXVVLRQ

I kapitlet behandlas de frågor som inledningsvis ställdes i problemformuleringen.
Vi diskuterar vad som har kommit fram om tillkomsten och marknadsföringen av
patientinformationsavdelningen och vad vi nu vet om bibliotekariernas och
sjukvårdspersonalens syn på information till patienter. Vilka möjliga orsaker till
problemet kan urskiljas?

����7LOONRPVW

Den viktigaste anledningen till att patientinformationsavdelningen inrättades på
sjukhusbiblioteket i Västerås var, som vi ser det, den statliga utredning som
gjordes i början av 1990-talet med mål att ge patienten större inflytande över sin
egen vårdsituation. Den utmynnade så småningom i skärpningen av Hälso- och
sjukvårdslagen 1999. Utredningen, som blev mycket uppmärksammad, handlade
om att informationen måste anpassas till patienternas egna förutsättningar att
förstå den.

Bibliotekarierna såg utredningen som en uppmaning att agera. Av tidningsartiklar
från tiden för inrättandet av patientinformationsavdelningen i Västerås framgår att
patientinformation var i ropet i sjukhuskretsar (Här finns information för vetgiriga
patienter 1995). Det talades mycket om det och det förekom ett visst internt tryck
på sjukhusbiblioteken att börja samla patientinformationsmaterial, säger en av
bibliotekarierna i intervjun. Detta var en naturlig reaktion, anser vi, eftersom
biblioteken är offentliga organisationer med ett socialt ansvar. Här fanns ett
informationsbehov att tillfredsställa - patientens rätt till opartisk, allsidig och
begriplig information om hälsa och sjukdomar.

������9HPV�EHKRY�VW\UGH"

Att nya tjänster som inrättas är behovsorienterade tar Grönroos upp som något
viktigt i sin tjänsteutvecklingsmodell (Grönroos 2000, s. 56f). Hur var det med
behoven när det gällde patientinformationsavdelningen på sjukhusbiblioteket?
Vems behov utgick man från?

Vad vi har kunnat utläsa av tidningsartiklar (Phil 1994) och intervjun med
bibliotekarierna var det samhällets behov som i första hand gällde. Det ovan
nämnda lagändringsförslaget blev den utlösande faktorn till att
patientinformationsavdelningen inrättades på sjukhusbiblioteket 1994. Det var
patientens rätt till information i allmän bemärkelse snarare än konkreta önskemål
från patienternas sida som gjorde att man på biblioteket började samla
patientinformationsmaterial.

På sjukhusbiblioteket i Västerås verkar det av intervjuerna med bibliotekarierna
att döma ha varit, och fortfarande vara, självklart att
patientinformationsavdelningen ska vara ett fristående kunskapscentrum dit
patienter och anhöriga ska kunna vända sig med frågor kring sjukdomar. Något
samarbete med sjukvårdspersonal när det gäller patientinformationsmaterialet har
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inte efterfrågats från bibliotekets sida. Inte heller verkar det ha gjorts något försök
att förankra patientinformationsavdelningen hos sjukvårdspersonalen eller att
samarbeta med dem om den innan och under uppbyggnaden. Inrättandet av
patientinformationen har inte, vad vi har kunnat se, utgått från något behov från
sjukvårdens sida. Tvärtom antyder bibliotekarierna att det nog fanns olika
meningar om patientinformationen på biblioteket och hänsyftar då på läkarna som
inte svarade på deras inbjudan. Att sjukvårdspersonalen inte fått ta del av
planeringen och uppbyggandet av avdelningen är något som naturligtvis kan ha
bidragit till deras svala intresse för den, anser vi.

Intresset för patienters rätt till information har av naturliga skäl inte varit lika
självklart hos läkare och sjuksköterskor som i alla tider haft monopol på just den
informationen. Förståelsen för patientens rätt till information i den mening som
Hälso- och sjukvårdslagen säger är kanske inte förankrad hos all
sjukvårdspersonal, anser en av de intervjuade sjuksköterskorna. Först och främst
gäller det att förstå att behovet av anpassad information finns hos patienter och
anhöriga och sedan gäller det att se behovet. Detta kräver en ändring i tänkandet
hos sjukvårdspersonalen och alla är inte där än, menar hon.

Undersökningar vid universitetssjukhuset i Odense och på Mölndals sjukhus
visade att sjukvårdspersonalen var skeptisk och avvaktande till
patientinformationscentralerna som fanns på respektive sjukhus till en början. Det
fanns en oro hos personalen att informationen skulle konkurrera med deras egen
information till patienter och ”ta över” (Hollo 1994; Jacobsson 1996, s. 45).

������(Q�Q\�WMlQVW

Patientinformationsavdelningen kan ses som en ny tjänst bland utbudet av tjänster
på sjukhusbiblioteket. Historiskt sett har sjukhusbibliotek i Sverige varit ganska
strikt uppdelade och av tradition erbjudit i första hand skönlitteratur till patienter
och medicinsk litteratur till sjukvårdspersonal. Att förse patienter med medicinsk
litteratur är en helt ny kombination. Detta kan naturligtvis också bidra till att den
nya tjänsten är trög att etablera.

���������7YHW\GLJW�PnO

När den nya tjänsten, patientinformationsavdelningen på sjukhusbiblioteket i
Västerås, analyseras enligt Grönroos tjänsteutvecklingsmodell (Grönroos 2000, s.
56f) så verkar tjänsteidén med mål och målgrupper, vid ett första påseende, vara
tydlig. Bibliotekarierna gav under intervjun en klar definition av målet med
avdelningen och vilka de tänkta målgrupperna är. Målet är att tillhandahålla
information om sjukdomar som är utformad så att icke sjukvårdsutbildade
personer kan tillgodogöra sig den. Materialet ska fungera som ett komplement till
den information som ges på sjukhusets avdelningar.

Tre olika målgrupper kan ha nytta av patientinformationsavdelningen, anser
bibliotekarierna. Det är patienter, anhöriga och sjukvårdspersonal. För patienter
och anhöriga är det menat att materialet ska lånas och läsas för egen del. När det
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gäller sjukvårdspersonalen har bibliotekarierna tänkt sig att dessa ska känna till
patientinformationsmaterialet och hjälpa till med att hänvisa patienter och
anhöriga till biblioteket och den speciella avdelningen.

Bibliotekariernas definition på patientinformation som ett komplement till
sjukvården vill vi gå närmare in på. Ett komplement kan betyda ett stöd i den
betydelsen att biblioteket samarbetar med vårdpersonalen om att på bästa sätt
förse patienter och anhöriga med information. Ett komplement kan emellertid
också betyda ett motsatsförhållande i den mening att det inte ska vara möjligt för
vården att ha monopol på information. Patientens rätt till fri information
oberoende av vården ska tillgodoses. Denna förklaring ligger i linje med det, som
vi uppfattat som det ursprungliga syftet med patientinformationsavdelningen på
Centrallasarettet i Västerås. Vi har emellertid också förstått, av intervjuerna att
döma, att bibliotekarierna anser sig behöva stöd av sjukvårdspersonalen med att
hänvisa patienter till bibliotekets patientinformationsavdelning. Vad vill
bibliotekarierna egentligen? Vill de att informationsavdelningen ska vara
fristående eller integrerad i sjukvården, eller båda delarna på samma gång? Går
det att kombinera att vara oberoende och integrerad? Går det att få en bra relation
mellan bibliotek och sjukvård? Detta är onekligen ett dilemma som
bibliotekarierna på sjukhusbiblioteket i Västerås inte verkar vara ensamma om.
Utvärderingen från Södersjukhuset visar att sjukvårdspersonalen där inte ser
patientinformationen som en resurs (Moberg 2000). De hänvisar sällan patienter
dit. Inte heller på universitetssjukhuset i Odense är det vanligt att
sjukvårdspersonalen hänvisar patienter till patientinformationscentret (Fritzell &
Svensson 1995, s. 15).

Genom att se på bemanningen av olika patientinformationscentraler kan man ana
sig till hur de uppfattar sin uppgift gentemot sjukvården. Från inventeringen av
patientinformationscentraler i Sverige 1999 har vi sett att cirka hälften av dem
enbart har bibliotekarier som arbetar i centret medan cirka 15 % har enbart
sjukvårdspersonal och ytterligare 15% bemannas av både sjukvårdspersonal och
bibliotekarier (Persson 1999). Att det går att få ett fungerande samarbete mellan
bibliotekarier och sjukvårdspersonal visar undersökningar av patientinformationen
på Mölndals sjukhusbibliotek (Jacobsson 1996) och Odense universitetsbibliotek
(Hollo 1994). Samarbetet som har undersökts handlade dock framför allt om det
som utförs inom bibliotekets fyra väggar.

��������$YVWDQQDG�XWYHFNOLQJ

Enligt Grönroos tjänsteutvecklingsmodell är den grundläggande tjänsten färdig
när målen och målgrupperna är klara och när man har utvecklat själva tjänsten
som ska erbjudas, i det här fallet patientinformationsavdelningen. Grönroos kallar
det den tekniska kvaliteten på tjänsten. (Grönroos 2000, s. 56f) Genom intervjun
kommer det fram att mycket energi har lagts ned från bibliotekariernas sida med
att iordningställa och underhålla patientinformationsavdelningen. De är nöjda med
den och tycker att den har blivit bra. Detta är steg 1 i Grönroos modell som han
kallar ”det grundläggande tjänstepaketet” (ibid, s. 56f).
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Steg två, ”det utvidgade tjänstepaketet”, handlar om att föra ut och göra tjänsten
tillgänglig för dem den var tänkt. Bibliotekarierna säger själva att de har
misslyckats med det. Om tjänsten inte förs ut har den inte utvecklats färdigt, enligt
Grönroos (Grönroos 2000, s.56f). När vi analyserar den nya tjänsten i modellen
märks tydligt att utvecklingsprocessen har stannat av när avdelningen med
patientinformation är iordningställd och klar.

Ett informationsblad har skickats ut till avdelningssköterskor vid två tillfällen med
två-tre års mellanrum, en inbjudan till läkare har gått ut vid ett tillfälle, liksom
ytterligare en inbjudan till verksamhetsutvecklare, en allmän
informationsbroschyr för länets alla sjukhusbibliotek är framtagen och samma
information som i broschyren finns på Landstingets hemsida. Utställningar har
också sammanställts vid ett par tillfällen. De uppräknade exemplen ovan visar att
försöken att nå ut med information har gjorts vid några enstaka tillfällen.

Detta sätt att sporadiskt försöka föra ut tjänster är inte förenligt med tjänstens
natur, enligt Grönroos (Grönroos 2000, s. 56f). Eftersom en tjänst är en icke
påtaglig process kan den inte lagras. Det får till följd att tjänster inte levereras en
gång för alla utan de förmedlas gång på gång i återkommande processer och i en
viktig interaktion med kunderna.  Marknadsföring, det vill säga utveckling av en
tjänst, måste enligt Grönroos modell vara en ständigt återkommande företeelse.
Lika väl som materialet i patientinformationsavdelningen hela tiden måste
uppdateras är det nödvändigt med en ständigt pågående marknadsföring av
tjänsten.

Även i bibliotekets egna styrdokument märks att utvecklingen av
patientinformationsavdelningen har avstannat. I den senaste verksamhetsplanen
och årsberättelsen finns inget dokumenterat om hur biblioteket har spritt eller
tänkt sig att sprida kännedom om avdelningen trots att det varit ett problem en
längre tid. Inte heller finns någon utvärdering att använda som eventuell
utgångspunkt för åtgärder. Av intervjuerna att döma verkar själva
iordningställandet av patientinformationsavdelningen ha varit mycket mer
målinriktat än försöken att föra ut den. Steg ett i modellen är slutfört men
utvecklingen har sedan avstannat.

����0DUNQDGVI|ULQJ

Offentliga organisationer har inte behövt vare sig saluföra eller skapa behov för
sin verksamhet och är därför ovana vid marknadsföring skriver både Ginman (
1992, s. 89) och Grönroos (2000, s. 52). De har vant sig vid att styras uppifrån.
När de tvingas till marknadsföring är det flera saker som riskerar att gå snett. Med
det som bakgrund ska vi diskutera sjukhusbibliotekets marknadsföring.
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Problem med anonymitet när det gäller sjukhusbibliotek syntes vid utvärderingar
av universitetssjukhuset i Odense (Hollo 1994), sjukhuset i Uddevalla, Norra
Älvsborgs Läns sjukhus i Trollhättan (Johansson 2001, s.63) och Södersjukhuset
(Moberg 2000). Vid alla dessa sjukhus framkom ett behov av tydligare
marknadsföring. Detta stämmer också in på biblioteket i vår fallstudie.

Som vi beskrivit tidigare har sjukhusbiblioteket i Västerås en mycket låg profil.
Biblioteket syns inte i sjukhuset och det är inte lätt att hitta dit. Skyltarna som
visar till biblioteket är inte tillräckliga för att uppväga den undanskymda
placeringen i källarplanet. Den blygsamma skyltningen är till och med litet
förvirrande. Det skulle ha varit intressant att, om tid funnits, undersöka hur stor
procent av patienterna som överhuvudtaget vet om att det finns ett bibliotek i
sjukhuset.

Inne i biblioteket finns ingenting som upplyser om att det finns en
patientinformationsavdelning där eller att man i datorn kan söka på ordet
”patientinformation” för att se vilket lättförståeligt material som finns. Inte heller
finns något som talar om att bibliotekarierna har extra beredskap att hjälpa
patienter och anhöriga att hitta lättförståeligt material om sjukdomar, behandlingar
och dylikt. Två av våra informanter hade inte uppmärksammat avdelningen för
patientinformation trots att de varit i biblioteket vid flera tillfällen. All
vårdpersonal som intervjuades utnyttjade annars biblioteket för egen del och var
mycket positiva till såväl bibliotekets utbud som bibliotekariernas skicklighet att
leta fram material. Även detta känns igen från Södersjukhusets utvärdering
(Moberg 2000).

������)|UV|N�WLOO�PDUNQDGVI|ULQJ

De försök att sprida kännedom om patientinformationsavdelningen som hittills
gjorts från bibliotekets sida handlar framför allt om, utskick av ett
informationsblad till alla avdelningschefer på sjukhuset, inbjudan till
informationsträffar till läkare och verksamhetsutvecklare, en reklamfolder
gemensam för alla sjukhusbibliotek i länet, information på Landstingets hemsida
och utställningar på olika platser i sjukhuset. Det som, enligt bibliotekarierna,
lyckats någotsånär var ett kortvarigt samarbete med verksamhetsutvecklarna.

Informationsbladet som sammanställts av bibliotekarierna för att göra
patientinformationsavdelningen känd vänder sig till tre målgrupper: patienter,
anhöriga och personal, i nämnd ordning. Bibliotekarierna upplyser om att en
patientinformationsavdelning finns och att patienter, anhöriga och personal är
välkomna till biblioteket för att ta del av materialet. Detta informationsblad har
skickats ut till varje avdelningschef. Vid intervjun klargjorde bibliotekarierna att
de hade tänkt sig att avdelningscheferna i sin tur skulle sprida informationen till
all personal på avdelningen, patienter och deras anhöriga. Att döma av
intervjuerna med vårdpersonalen har emellertid inte något budskap om att de
förväntas hänvisa patienter och anhöriga till biblioteket gått hem. Flera av de
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intervjuade har överhuvudtaget inte tänkt på att man skulle kunna hänvisa
patienter och anhöriga till biblioteket.

Grönroos marknadsföringsteori (Grönroos 2000, s. 52), att det inte går att påverka
med hjälp av broschyrer, ser enligt vår mening ut att stämma in. Ett budskap
förankras inte med den typen av reklam, menar han.  En av sjuksköterskorna
bekräftar det i sin intervju. Papper läser man i bästa fall men lägger sedan åt sidan
och glömmer, säger hon. Ett papper kan man inte ställa frågor till. Samma
sjuksköterska efterlyste istället träffar med bibliotekarierna och då menade hon att
dessa skulle komma till vårdpersonalens personalmöten för att där kunna
informera muntligt.
Vårt fallbibliotek har vänt sig till tre målgrupper i ett och samma
informationsblad, patienter, anhöriga och personal. Detta strider mot de åsikter
som Barbie framför om bibliotek och marknadsföring (Corneliusson 1995). För
att lyckas, menar hon, gäller det att vara väldigt målinriktad, välja ut en målgrupp
i taget och specialrikta informationen till den annars finns en risk att innehållet
blir för vagt och allmängiltigt. Det aktuella informationsbladet har blivit för
allmängiltigt, anser vi. Ett separat meddelande till sjukvårdspersonalen hade varit
befogat. Extra tydlighet krävs dessutom när man vill sprida kännedom om tjänster
eftersom en tjänst till skillnad från en produkt är abstrakt och otydlig i sig.

Vi kan konstatera att informationsbladet inte har fått någon märkbar effekt på
antalet besökare till patientinformationsavdelningen. Finns det någon ytterligare
tänkbar orsak till det?

Bibliotekarierna har bedömt att de behöver stöd av sjukvårdspersonalen för att
göra sin nya tjänst tillgänglig men strategin att sprida information via
sjukvårdspersonalen har misslyckats. Detta kan dels bero att försöken gjorts
sporadiskt som tidigare beskrivits men också på att syftet med
patientinformationsavdelningen inte är klart för sjukvårdspersonalen. Dessa har
helt enkelt inget förtroende för den och ser inte att patientinformationen ska kunna
ge något. Det märks tydligt i intervjuerna:

´-DJ�YHW�LQWH«��MDJ�PHQDU�GHQ�NXQVNDS�YL�KDU�RP�GHQ�W\SHQ�DY�SDWLHQWHU�VRP�YL
EHKDQGODU�GHQ�KDU�YnUD�OlNDUH�«'lU�VNXOOH�MDJ�QRJ�KHOOUH�Jn�LQ�Sn�,QWHUQHW�RFK
NROOD�XSS�lQ�DWW�Jn�WLOO�ELEOLRWHNHW�RFK�WLWWD�L�QnJRQ�JDPPDO�NLUXUJERN´�säger en
av informanterna�

�Ett annat av citaten lyder: ´KDU�LQWH�KDIW�QnJUD�VnGDQD�IUnJRU�VRP�VNXOOH�NXQQD
KlQYLVDV�WLOO�ELEOLRWHNHW´�� Förtroende för bibliotekarierna är annars stort från
vårdpersonalens sida när det gäller att ta fram material åt dem själva.
Undersökningar från både Södersjukhuset (Moberg 2000) och
Universitetssjukhuset i Odense (Hollo 1994) visar, som nyss nämnts, att patienter
som hittar till patientinformationscentralerna sällan har blivit hänvisade dit av
sjukhusets vårdpersonal.
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För att undersöka om det finns ännu fler möjliga orsaker till att informationen från
bibliotekarierna inte har fått någon större effekt på vårdpersonalen analyserar vi
informationsbladet grundligare genom att sätta in det i Gerbners
kommunikationsmodell som förklarats i kapitel 4.4. (Fiske 1984, s. 37f).
Sändarna, bibliotekarierna har velat överföra ett budskap till mottagarna,
sjukvårdspersonalen. Det tänkta budskapet består i att det finns en
patientinformationsavdelning på sjukhusbiblioteket, att vårdpersonalen ska hjälpa
till att sprida information om den och uppmana patienter och anhöriga att besöka
den. Detta budskap har, av intervjuerna med vårdpersonalen att döma, inte gått
hem. Vad är det som har gått snett?

Utgångspunkten för kommunikationen är i det här fallet bibliotekets
patientinformationsavdelning. Bibliotekspersonalen har sin uppfattning om vad
patientinformationsavdelningen innebär. För dem är det en samling lättförståelig
information om hälsa och sjukdomar som ska fungera som ett komplement till
övrig information som patienter och anhöriga får av vårdpersonalen på
avdelningarna.  Biblioteket vill sprida information om sin avdelning för att få
besökare till den.

Budskap har, enligt Gerbners modell, ett innehåll och en form (Fiske 1984, s.37f).
Formen, som bibliotekarierna väljer, är i det här fallet ett skriftligt
informationsblad. Ett sådant kan nå många avdelningar utan att det kräver stora
personella resurser. När det gäller formuleringen av budskapet har
bibliotekarierna valt att ta med upplysningen om att
patientinformationsavdelningen finns på biblioteket att den innehåller
informationsmaterial om sjukdomar, behandlingsmetoder, egenvård med mera, att
materialet kommer från patientföreningar, apotek och andra organisationer och
slutligen att materialet består av broschyrer, foldrar, ljud- och videokassetter samt
tidskrifter och böcker. Bibliotekarierna har inte tagit med något om syftet med
avdelningen. Inte heller står det något om kompetensen som finns hos
bibliotekarierna eller om önskemålet från bibliotekets sida att sjukvårdspersonalen
ska stödja patientinformationsavdelningen och sprida information om och hänvisa
patienterna och deras anhöriga dit.

Att biblioteket valt skriftlig form var ingen fråga som togs upp under intervjun.
Det kan väl ändå anses som det naturliga för en bibliotekarie som sysslar med så
mycket skriftlig information. Bibliotekarierna har också bestämt till vem
budskapet ska riktas och då har avdelningscheferna valts som mottagare.
Informationsbladet adresseras dock till patienter, anhöriga och personal, alltså till
alla tre grupper som biblioteket har som målgrupper för sin patientinformation.
Möjligheterna att specificera budskapet minskar som vi tidigare nämnt med olika
mottagare.

Hur tolkas då budskapet av mottagarna, avdelningscheferna?
Från intervjuerna vet vi att vårdpersonalen ger en samstämmig tolkning av
patientinformation som, i första hand, muntlig information som ska ges av
professionell vårdpersonal på avdelningarna. Att biblioteket skulle kunna tänkas
vara till någon nytta när det gäller patientinformation är därför inte självklart.
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Tvärtom visade intervjuerna att det rådde stor tveksamhet om det. Då det inte står
någon uppmaning om att biblioteket önskar att vårdpersonalen ska upplysa
patienter om och hänvisa till biblioteket dyker den tanken inte upp. Någon respons
på informationsbladet fås därför inte av sjukvårdspersonalen.

Risken att bibliotekariernas ursprungliga budskap blir förvanskat ökar, som
modellen visar, för varje nytt val de ställs inför. Valet av ett skriftligt budskap
innebär att det måste begränsas mer än vid muntlig överföring. Budskapet smalnar
sedan av betydligt när innehållet i informationsbladet fastställs. Det är mycket
som inte tas med i skrift. När det så bestäms att endast avdelningscheferna ska bli
mottagare minskar möjligheterna till spridning ytterligare. Av det lilla som blir
kvar av de ursprungliga avsikterna med budskapet tolkas framför allt ordet
patientinformation på ett sätt av avdelningscheferna som skiljer sig helt från vad
bibliotekarierna har tänkt sig. Eftersom budskapet är i skriftlig form och skickas
ut finns inte möjligheterna för bibliotekarierna att kontrollera hur det har
uppfattats och därför blir de inte heller fullt medvetna om skillnaderna.

������3URGXNWLQULNWDG�PDUNQDGVI|ULQJ

I den mån bibliotek använder sig av marknadsföring är de i allmänhet väldigt
produktinriktade skriver Savard och stödjer sig på undersökningar i Canada
(Savard 1996). Det innebär att de lägger ner mycket energi på produkten,
kärntjänsten och tar sedan för givet att en bra produkt säljer sig själv. Att ta reda
på vilka behov kunderna har är inte vanligt. Dessa slutsatser har Ginman också
kommit fram till i sin finska undersökning (Ginman 1992, s. 89). Enligt vår
mening stämmer det in på vårt fallbibliotek och vi ska ge några exempel på det.

En tydlig produktinriktning märks på den marknadsföring som gjorts. Det är
avdelningen och materialet som biblioteket har framhävt. Målet med avdelningen
har inte tagits med i de informationsblad eller reklamfoldrar som sammanställts.
Inte heller har vi hittat något försök att marknadsföra bibliotekariernas
specialkunskaper när det gäller lättläst hälsoinformation. Att biblioteket heller inte
förklarat för vårdpersonalen att man behöver deras hjälp med att hänvisa patienter
till patientinformationen kan vara ett tecken på produktinriktning. Har det varit så
självklart för bibliotekarierna att de inte tyckt sig behöva förklara det eller att de
kanske inte ens tänkt på det? Ett och samma informationsblad vänder sig till tre
olika målgrupper. Detta tyder också på att man utgått från produkten och inte från
varje målgrupps behov av information.

Den passivitet, som redan omnämnts, beträffande dokumentation om
marknadsföring kan också vara ett exempel på produktorientering, anser vi. I
verksamhetsplanen och årsberättelsen finns inget dokumenterat om hur man har
spritt eller tänkt sig att sprida kännedom om avdelningen. Det finns inga mål, eller
nedskrivna strategier för hur patientinformationsavdelningen ska marknadsföras. I
en tidig artikel citeras en bibliotekarie på följande sätt ” 9L�KRSSDV�DWW
YnUGSHUVRQDOHQ�VND�NlQQD�WLOO�DWW�GHQ�KlU�LQIRUPDWLRQHQ�ILQQV�RFK�KlQYLVD
LQWUHVVHUDGH�WLOO�RVV”. Från början fanns ambitionen att inbjuda olika kategorier av
vårdpersonal till biblioteket för att visa och informera ”Vn�DWW�GHW�VNXOOH�VSULGD�VLJ
LQRP�SHUVRQDOHQ´. Det fanns en förhoppning att det skulle räcka med att visa
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avdelningen så skulle resten gå av sig självt. Ginmans undersökning visar att
problemet även finns på andra håll (Ginman 1992, s. 84). Bibliotekschefer ger inte
synlighet åt strategier, konstaterar hon.

Kundinriktning är, enligt Kotler motsatsen till produktinriktning (Savard 1996).
Hur ser biblioteket på kunden? ”1lU�YL�ODJW�QHU�P\FNHW�DUEHWH�Gn�YLOO�PDQ�DWW�GHW
VND�DQYlQGDV Vn�P\FNHW�VRP�P|MOLJW” säger en av bibliotekarierna om
patientinformationsavdelningen. Produkten har kommit till först. Sedan vänder
man sig till kunderna för att visa att den är bra. Med undantag för utställningar
som anordnats har vi inte fångat upp något som tyder på att bibliotekarierna är
beredda att gå utanför biblioteket för att möta kunderna. Det verkar vara självklart
att dessa ska komma till biblioteket, till produkten. Läkare och
verksamhetsutvecklare bjuds in till biblioteket, ett informationsblad skickas ut till
avdelningscheferna för att dessa i sin tur ska skicka kunderna till biblioteket.
Bibliotekarierna finns till hands inne i biblioteket och endast där. Väl inne i
biblioteket finns däremot en kundinriktning men, konstaterar Savard, det är en
begränsad sådan eftersom den enbart riktas till kunderna som vistas inne i
biblioteket (Savard 1996).
Den blygsamma skyltningen av biblioteket och den obefintliga skyltningen av
patientinformationsavdelningen kan kanske också hänföras till bibliotekets
produktinriktade tankesätt att avdelningen är så bra att den borde sälja sig själv.

������,QWHUQ�PDUNQDGVI|ULQJ

För att marknadsföringen ska ha en chans krävs att ledningen ger den sitt fulla
stöd, understryker Grönroos i sin tredje marknadsföringsfunktion, den som han
kallar intern marknadsföring (Grönroos 2000, s. 79).  Det får inte enbart vara ett
passivt stöd utan det är fråga om ett vägval på högsta strategiska nivå som kräver
klara beslut och aktiv uppbackning från högsta ledningen. Därför är den interna
marknadsföringens viktigaste och första målgrupp organisationens högsta ledning.

Den struktur som biblioteket hamnade i vid omorganisationen 1999 har försvårat
sjukhusbibliotekets möjligheter att få stöd av högsta ledningen, anser vi.
Biblioteket hamnade långt ner i det ena av sjukhusorganisationens två ”ben” (Se
figur 6a).  Det förde med sig att vägen blev lång från biblioteket till den högsta
ledningen. Det har funnits många chefer på olika nivåer över biblioteket. Vem av
bibliotekets alla chefer skulle ha kunna ge det sitt stöd och tagit ansvar för
utvecklandet av den här tjänsten: bibliotekschefen, chefen för Administration,
chefen för LV Service, chefen för Servicestyrelsen eller Landstingsstyrelsen?

Bibliotekariernas kommunikation med sjukvårdpersonalen har också försvårats i
och med att biblioteket placerades i en helt annan förvaltning än sjukvården. Vad
vi kan se hamnade biblioteket i fel kanal och det har bidragit till att det kommit i
skymundan. Vissa saker av det som skrivits om bibliotekets patientinformation
har publicerats i den personaltidning som endast går ut till personalen i Service
organisationen. Det betyder att sjukvårdspersonalen inte har haft möjlighet att läsa
det.  Som vi ser det har biblioteket organisationsmässigt befunnit sig i en situation
som splittrat och försvårat dess ansträngningarna att nå ut med  information.



64

Vid årsskiftet 2001/2002 togs en ny organisation i bruk där biblioteket och
sjukvården nu befinner sig inom samma förvaltning. Biblioteket och klinikerna är
på samma nivå i hierarkin vilket betyder att det har samma förvaltningschef. På så
sätt har det blivit organisatoriskt enklare att nå varandra. (Se figur 6b)

Figur 6a Figur 6b.

Figur 6 Organisationsbilder såsom de framträder efter våra studier. Figur 6a gäller före och figur
6b efter årsskiftet 2001/2002. (Egen bearbetning)

�����6\QHQ�Sn�LQIRUPDWLRQ�WLOO�SDWLHQWHU

För oss har det blivit tydligt under intervjuerna att sjuksköterskor och
bibliotekarier tillhör två skilda yrkeskulturer och att detta avspeglar sig i deras sätt
att se på information till patienter. Den största orsaken till att bibliotekarierna inte
når sjukvårdspersonalen beror på att de båda har helt olika begrepp om vad
patientinformation egentligen är och vem som ska informera patienter.

När bibliotekarierna i intervjun definierar begreppet patientinformation menar de
framför allt lättförståelig skriftlig information som inte ska inkräkta på den
information som patienterna får från sjukvårdspersonalen. Bibliotekarierna är
tydliga i sin beskrivning att patientinformation ur deras synvinkel endast handlar
om att göra informationsmaterial tillgängligt och absolut inte att ge råd eller ställa
diagnoser. Detta är emellertid något som inte alls framgår i broschyrerna eller på
bibliotekets hemsida.

När sjukvårdspersonalen däremot i intervjuerna definierar begreppet
patientinformation menar de i första hand muntlig information om sjukdomar och
behandlingar som patienterna får på avdelningarna av sjukvårdspersonalen, först
och främst av läkarna. Det är framförallt sjuksköterskor och läkare som kan
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avgöra vilken slags information patienten är i behov av och kan förstå.
Vårdpersonalen är väldigt entydig i sin beskrivning att avdelningarna ansvarar för
all den information som patienterna behöver och att det är detta som är
patientinformation. Den yrkesrollen backas upp, som vi sett, av läroböcker som
används i vårdutbildning.

Det finns ytterligare en skillnad mellan vårdpersonalens och bibliotekariernas syn
på patientinformation som till viss del kan förklara att vårdpersonalen sätter sig
själv i monopolställning när det gäller information till patienter. När
bibliotekarierna talar om patientinformation menar de information som
patienterna vill ha på eget initiativ, av eget intresse. Det som Fritzell & Svensson
kallar ett subjektivt kunskapsbehov och som på engelska har beteckningen
consumer health information (Fritzell & Svensson 1995, s. 18). Vårdpersonalen
har en vidare definition på patientinformation. Förutom ovanstående subjektiva
kunskapsbehov så inbegriper deras definition även ett normativt kunskapsbehov
det vill säga den information som vårdpersonalen måste ge till patienter även om
de inte speciellt frågar efter den, den som på engelska kallas patient education.

Bibliotekskulturen är utpräglat skriftlig och produktinriktad. Informationen finns
på biblioteket och kan göras tillgänglig av bibliotekarierna. Vårdkulturen är i
första hand muntlig och professionsinriktad. Informationen finns på avdelningen
och ska förmedlas direkt av personer med professionell vårdutbildning. Det är nog
ingen tillfällighet att berömmet bibliotekarierna får från vårdpersonalen handlar
just om deras professionalitet: ´'H�lU�RWUROLJW�GXNWLJD�DWW�KMlOSD�WLOO�RFK�SORFND
IUDP�GHW�PDQ�YLOO�KD´�

Bibliotekarier och sjukvårdspersonal är påverkade av respektive yrkeskulturers
värderingar när det gäller information till patienter. De arbetar på var sitt håll efter
sin respektive övertygelse för patienternas bästa. Att sjukvårdspersonal hänvisar
patienter någon annanstans utanför sjukvårdssfären, för att få svar på frågor, är
därför inte vanligt och att möta sjukvårdspersonal och patienter ute på
avdelningarna är något som bibliotekarierna inte tänkt sig. Bibliotekarierna ser sin
verksamhet inom bibliotekets fyra väggar. Den kontakt som tidigare fanns mellan
bibliotek och avdelningarna, bokvagnsronden, har biblioteket måst dra in på. Vem
ska egentligen möta vem och var kan man mötas? Det tycks inte finnas några
fungerande mötesplatser.

Begreppet patientinformation ger onekligen, har vi konstaterat, väldigt olika
associationer hos de olika yrkesgrupperna. På vissa sjukhusbibliotek har man valt
ordet hälsoinformation i stället eller bara information. Från tidningsurklipp ser vi
hur en utomstående yrkesgrupp, journalister, beskriver fenomenet : ´LQIRUPDWLRQ
I|U�YHWJLULJD�SDWLHQWHU´��´OlWWIDWWOLJ�LQIRUPDWLRQ�I|U�SDWLHQWHU´�
Med tanke på de olika associationerna som begreppet väcker är det kanske
olyckligt att begreppet patientinformation har kommit att dominera i
sjukhusbiblioteksvärlden.
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Har Internet tagit över andelar från biblioteket? Av intervjuerna att döma verkar
det som om sjukvårdspersonalen hellre hänvisar patienter till Internet än till
sjukhusbiblioteket. Forskning visar emellertid att människor hellre vill ha
information av människor än av en dator. Vi har inom ramen för vår uppsats inte
kunnat fördjupa oss i det området. Detta är emellertid en fråga som det skulle vara
intressant att forska vidare i.
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Utgångspunkten för fallstudien var att ta reda på varför bibliotekarierna inte
lyckats få gehör för patientinformationsavdelningen på sjukhusbiblioteket i
Västerås. De har försökt marknadsföra avdelningen hos sjukvårdspersonal,
patienter och anhöriga men inte lyckats få dem intresserade. Vi har kunnat
konstatera att det finns ett flertal möjliga orsaker. För att ge ökad läsvärdhet har vi
nedan kursiverat nyckelord.

Patientinformationsavdelningen på sjukhusbiblioteket är HQ�UHODWLYW Q\LQUlWWDG
WMlQVW. Med sin inriktning på medicinsk information till patienter är det en ny
kombination av bibliotekstjänst på sjukhus. En sådan kombination har inte någon
historisk förankring i Sverige. Detta kan vara en orsak till att det gått extra trögt
att etablera den i människors medvetande. Med hjälp av Christian Grönroos
tjänsteutvecklingsmodell har vi också kunnat konstatera att XWYHFNOLQJHQ
DYVWDQQDW�när det gäller att föra ut den nya tjänsten.

Det var LQWH�NXQGHQV�GLUHNWD EHKRY man utgick från vid inrättandet av tjänsten
utan mer en allmän rättighet för patienter, en rättighet som initierades av
samhället. Biblioteket har heller inte vänt sig direkt till patienter och anhöriga i sin
marknadsföring utan i första hand försökt att nå dem via sjukvårdspersonalen.
Detta kan vara några av orsakerna till att biblioteket inte förmått intressera
patienter och anhöriga för den nya tjänsten, patientinformationsmaterialet.

Den nya tjänsten tycks ha fått en GnOLJ�I|UDQNULQJ�XSSnW i organisationen. I de
dokument som vi fått ta del har inget framkommit om stöd från ledningen sida.
Av organisationen att döma, har det överhuvudtaget varit oklart vem som
egentligen borde ta sig an ledarskapet för biblioteket, vem som har varit
bibliotekets högsta chef och som har kunnat ta på sig att närma bibliotekarier och
sjukvårdpersonal när det gäller patientinformation. Biblioteket har haft en RO\FNOLJ
SODFHULQJ�L�VMXNKXVHWV�RUJDQLVDWLRQ�då det har varit placerat i en annan förvaltning
än sjukvården och långt ner i hierarkin. Denna placering har sannolikt försvårat
försöken från bibliotekets sida att nå ut med information om
patientinformationsmaterialet i synnerhet till sjukvårdspersonalen.

Inte heller har det gått att intressera sjukvårdspersonalen för
patientinformationsavdelningen med undantag av verksamhetsutvecklare. Det kan
bero på att tjänstens beskaffenhet är oklar och svårtolkad. Bibliotekarierna vill att
patientinformationen på biblioteket ska vara fristående från sjukvården men
samtidigt förankrad i den. Det gör UHODWLRQHQ�PHOODQ�ELEOLRWHNDULHUQD�RFK
VMXNYnUGVSHUVRQDOHQ komplicerad i det här fallet.

Under undersökningens gång har det blivit tydligt för oss att bibliotekarier och
sjukvårdspersonal har helt ROLND�WRONQLQJDU av vad patientinformation är, vem som
ska ge den, var den ska ges och i vilket syfte. När bibliotekarierna beskriver
patientinformation menar de framför allt lättförståelig skriftlig information som
ska fungera vid sidan av den information som patienterna får på avdelningarna.
När sjukvårdspersonalen beskriver samma sak menar de framför allt muntlig
information som ges på avdelningarna och som dels handlar om att svara på
patienternas frågor men också att ge den medicinska information som
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vårdpersonalen anser att patienterna behöver. Det är framför allt läkare och
sjuksköterskor som, i egenskap av sin profession, kan avgöra vilken information
patienten behöver och det är avdelningarnas sak att informera patienterna så att de
blir tillfredsställda. Vårdpersonalens syn på patientinformation backas också upp i
läroböcker som används i vårdutbildning.

Mot bakgrund av dessa yrkesgruppers helt olika syn på patientinformation är det
förklarligt att bibliotekarierna inte har fått någon respons från sjukvårdspersonalen
eftersom de inte ser behovet på samma sätt som bibliotekarierna och inte har
förtroende för biblioteket när det gäller patientinformation. Valet av ordet
patientinformation kan ifrågasättas då det ger helt olika associationer för de båda
olika yrkeskategorierna. Bibliotekets strategi att låta sjukvårdspersonalen hänvisa
patienter och anhöriga till biblioteket har därför misslyckats. Det har inte funnits
mötesplatser där kommunikation mellan de båda yrkesgrupperna har kunnat
uppstå och där man har kunnat upptäcka varandras olika inställningar.

0DUNQDGVI|ULQJHQ från bibliotekets sida har inte förmått ändra
sjukvårdspersonalens inställning och skapa förståelse och förtroende för
patientinformationsavdelningen. De försök som biblioteket har gjort har varit
enstaka förekommande, framför allt i skriftlig form som reklamblad samt mycket
allmänt formulerade. Enligt Christian Grönroos teorier måste marknadsföring av
tjänster vara ständigt pågående processer och ha en långsiktig strategi med klara
mål. Om man vill påverka någon till att agera eller få någon att ändra attityd duger
inte skriftlig information utan det måste till personliga möten. Vidare är det viktigt
att vara mycket tydlig när tjänster marknadsförs och att inrikta sig speciellt på
varje målgrupp. Inget av de uppräknade kriterierna på god marknadsföring har
uppfyllts när det gäller biblioteket i vår fallstudie och vi kan förmoda att en del av
orsaken till att biblioteket inte har lyckats nå ut ligger här.

Vi har, bland annat genom intervjuer och analys av bibliotekariernas
informationsblad enligt Gerbners modell, konstaterat en SURGXNWLQULNWQLQJ i
bibliotekets marknadsföring. Det är själva produkten,
patientinformationsmaterialet som lyfts fram och inte syftet med den eller den
egna yrkeskompetensen. Detta är en begränsad form av marknadsföring. En
produktinriktning�innebär också, enligt Philip Kotler att man har svårt att se
behovet av att marknadsföra sig och tycker att en bra produkt säljer sig själv.
Detta tycker vi oss också ha märkt.

Produktinriktningen visar sig också i sättet att se på kunden. Informationen finns
på biblioteket och kan göras tillgänglig av bibliotekarierna där. Försöken att nå ut
har, med undantag av några utställningar, inte handlat om att möta kunderna
utanför biblioteket. Det tycks ha varit självklart att dessa måste komma till
biblioteket. Strategin från bibliotekets sida för att nå kunderna har varit antingen
att bjuda in dem till biblioteket för information vilket man har gjort med läkare
och verksamhetsutvecklare eller, när det gäller patienter och anhöriga, att be
sjukvårdspersonal att skicka dem till biblioteket. Detta har gjort att
bibliotekarierna inte mött de tänkta kunderna och inte haft en chans att följa upp
marknadsföringen och eventuellt klargöra missuppfattningar och olika tolkningar.
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När det gäller patienter och anhöriga kan man förmoda att ELEOLRWHNHWV�OnJD�SURILO
i sjukhuset har haft betydelse. Skyltningen till biblioteket är, enligt våra
iakttagelser, otillfredsställande och några anvisningar till patientinformationen
inne på biblioteket finns inte. Risken är stor att patienter och anhöriga
överhuvudtaget inte hittar till biblioteket. Väl inne i biblioteket är det också
mycket svårt att upptäcka avdelningen för patientinformation.

Undersökningens resultat är inte generaliserbart. Utifrån de avgränsningar vi gjort
har vi försökt beskriva och förstå det specifika problemet med
patientinformationsavdelningen på Västerås sjukhusbibliotek med hjälp av
intervjuer, iakttagelser, insamlat material och vetenskaplig litteratur. Vissa av
slutsatserna stämmer emellertid överens med slutsatser som dragits i
undersökningar av andra sjukhusbibliotek. Vi redovisar dessa men endast som ett
konstaterande att det finns liknande studier som har gett liknande resultat.

Att sjukvårdspersonal har svårt att se patientinformationscentraler som en resurs
visar utvärderingar från både Södersjukhuset i Stockholm och Odense
universitetssjukhus i Danmark. Likaså har det konstaterats, genom utvärderingar,
att sjukhusbibliotek och informationscentra för patienter har låg profil i flera
sjukhus som till exempel Södersjukhuset, Mölndals sjukhus, Uddevalla sjukhus
och Norra Älvsborgs Läns sjukhus. I alla dessa fall konstaterades i
utvärderingarna ett behov av bättre marknadsföring. Ett undantag från teorierna
om bibliotekens behov av marknadsföring utgör emellertid Health Information
Service på Listers Hospital i Storbritannien som nått stora framgångar utan några
marknadsföringsinsatser. Denna patientinformationsservice skiljer sig från de
övriga genom satsningar på att skräddarsy information efter varje patients behov.
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Har Internet tagit över andelar från sjukhusbiblioteken? Denna fråga har vi ställt
tidigare i uppsatsen då den dök upp i samband med en intervju där en av
sjuksköterskorna säger att hon hellre hänvisar patienter till Internet än till
sjukhusbiblioteket. Detta skulle onekligen vara ett intressant ämne för fortsatt
forskning.

Likaså skulle det vara spännande att ta reda på om typen av bemanning av
informationscentraler på sjukhus påverkar integrationen i sjukhuset. Är det så att
informationscentraler som har en bemanning av endast sjukvårdspersonal får en
mer integrerad plats i sjukhuset än de som är bemannade enbart med
bibliotekarier?

I våra intervjuer har det framkommit ett stort behov från sjukvårdspersonalens
sida av skriftligt material som komplement till den muntliga informationen de ger
på avdelningarna. Tiden räcker inte till för att de själva ska kunna sammanställa
det. På bibliotekets patientinformationsavdelning finns däremot mycket skriftligt
material som inte används. Är det ett område där bibliotek och sjukvården skulle
kunna samarbeta? Det vore mycket intressant att undersöka om det går att få dessa
pusselbitar att passa ihop. Även när det gäller material av olika slag anpassat för
invandrare finns ett uttalat behov från sjukvårdspersonalens sida.

Självklart är det också nödvändigt att gå vidare och undersöka hur patienter och
anhöriga på det aktuella sjukhuset ser på patientinformation. Vi har i vår
undersökning upptäckt att bibliotekarierna och sjukvårdspersonalen tolkar
begreppet patientinformation på olika sätt. Har patienter och anhöriga ytterligare
tolkningar av begreppet?  Vilken sorts information vill patienter och anhöriga ha?
Stämmer deras behov överens med vad som finns på den aktuella
patientinformationsavdelningen? Flera forskningsresultat visar att patienter har
störst förtroende för information förmedlad av personer inom vården. Skulle
konsekventa hänvisningar till bibliotekets patientinformationsavdelningen från
vårdpersonalens sida resultera i ett ökat antal besökare där? Alla dessa frågor vore
spännande att forska vidare i.
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Bakgrunden till uppsatsen är ett upplevt informationsproblem på
sjukhusbiblioteket i Västerås. Sedan 1994 finns en patientinformationsavdelning
på biblioteket med lättförståeligt material om hälsa och sjukdomar för patienter
och deras anhöriga. Ett problem för bibliotekarierna är att alltför få utnyttjar
avdelningen trots försök från bibliotekets sida att marknadsföra den.
Bibliotekarierna hade förväntat sig ett mycket större gensvar och undrar vad det
uteblivna gensvaret kan bero på.

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka möjliga orsaker som kan finnas till
ovan beskrivna problem. För att angripa problemet har följande frågor ställts i
problemformuleringen:
Hur har patientinformationsavdelning kommit till?
Hur har den marknadsförts?
Hur ser bibliotekarier på information till patienter?
Hur ser vårdpersonalen på information till patienter?

Undersökningsmetoden är fallstudien. Den har avgränsats och fokuserats på de
professionella som arbetar runt information till patienter på sjukhuset i Västerås
nämligen bibliotekarier, sjuksköterskor och kuratorer.  Kvalitativa intervjuer har
tillämpats. Två bibliotekarier, tre sjuksköterskor och två kuratorer har intervjuats.
Av etiska skäl har vi avstått från att ta del av patienter och anhörigas åsikter trots
att dessa är huvudpersoner i undersökningen. I stället grundar vi oss på forskning
från 1990-talet som visar att det finns ett behov hos allmänheten av mer
information om hälsa och sjukdomar än vården kan ge. För att beskriva och förstå
fallet så bra som möjligt har också insamlat material och egna iakttagelser använts
i fallstudien. Vi har inte strävat efter någon generell förklaring utan velat gå på
djupet i detta specifika fall. Informanterna har erbjudits att läsa igenom och
godkänna sammanställningen av sin respektive intervju vilket bibliotekarierna och
två sjuksköterskor använt sig av.

Aktörssynsättet har legat till grund för teorin. I undersökningen har vi velat belysa
problemet ur några av de inblandades perspektiv, de som arbetar nära patienten
med information. Aktörerna som valts ut är bibliotekarier och sjukvårdspersonal.
Till sjukvårdspersonalen räknas både sjuksköterskor och kuratorer. Eftersom de
utvalda aktörerna tillhör olika yrkesgrupper har vi också tagit hänsyn till vilken
yrkeskultur som har format dem och hur det kan påverka kommunikationen dem
emellan. I fallstudien kallar vi det organisationskultur eftersom vi ser
studieobjektet biblioteket som en organisation placerad i en annan organisation,
sjukvården. För att analysera ett informationstillfälle har vi använt oss av
Gerbners kommunikationsmodell.

Med hjälp av Christian Grönroos teorier om tjänstens speciella karaktär samt hans
tjänsteutvecklingsmodell har vi beskrivit och undersökt
patientinformationsavdelningen som en ny tjänst. Problemet har också analyserats
utifrån marknadsföringsaspekter och då har Christian Grönroos teorier om
marknadsföring i tjänsteföretag legat som grund liksom Philip Kotlers två
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marknadsföringfunktioner, den kund- och den produktinriktade. Som ytterligare
grund för diskussion har vi använt forskningsresultat och debattartiklar om
bibliotek och marknadsföring.

Resultatet visar tydligt att bibliotekarierna och sjukvårdspersonalen i vår
undersökning har olika syn på vad begreppet patientinformation innebär.
Bibliotekarierna menar att det är lättförståelig skriftlig information som ska
fungera vid sidan av den information patienterna får av sjukvårdspersonalen.
Sjukvårdspersonalen menar att det framförallt är medicinsk information som
patienten behöver och som endast kan ges på avdelningarna av professionell
vårdpersonal. Därför ser dessa inget behov av bibliotekets patientinformation.
Bibliotekets strategi att nå patienter och anhöriga med information om
patientinformationsavdelningen via sjukvårdspersonalen har därför inte lyckats.
Bibliotekets marknadsföring har inte fått sjukvårdspersonalen att hänvisa patienter
och anhöriga till biblioteket. Den har inte heller förmått ändra
sjukvårdspersonalens inställning till bibliotekets patientinformation och skapa en
större förståelse för den.

Detta kan bero på att marknadsföringen, enligt Christian Grönroos teorier har varit
ofullständig. Satsningarna har varit sporadiska utan kontinuitet. De har varit i
skriftlig form och därför inte gett möjlighet till återkoppling. Vidare har
informationen varit allmänt formulerad. Det är enbart
patientinformationsmaterialet som har marknadsförts inte syftet med det eller
yrkeskompetensen hos bibliotekarierna. Detta visar på en produktinriktning hos
bibliotekarierna som också framträder i blygsam skyltning såväl inne på
biblioteket som ute i sjukhuset. Sjukhusbiblioteket har en mycket låg profil i
lasarettet.

Patientinformationsavdelningar är en ny tjänst såtillvida att sjukhusbibliotek
tidigare inte har vänt sig till patienter med medicinsk litteratur. Vid utvecklandet
av den nya tjänsten på biblioteket har arbetet avstannat efter det att avdelningen
iordningsställts. Utvecklingsarbetet med att föra ut tjänsten har inte varit
tillräckligt, enligt Grönroos tjänsteutvecklingsmodell. Även detta kan ses som ett
tecken på produktinriktning hos bibliotekarierna

Inget märkbart stöd till bibliotekarierna har kommit uppifrån när det gäller att föra
ut kännedom om patientinformationsavdelningen eller att närma
sjukvårdspersonal och bibliotekarier i frågan om information till patienter.
Organisationsmässigt har biblioteket befunnit sig långt ner i hierarkin på stort
avstånd från sjukvårdspersonalen. Detta har med all sannolikhet försvårat ett
samarbete med sjukvårdspersonalen.

Eftersom formella möten mellan sjukvårdspersonal och bibliotekarier inte
förekommer och anledningar till spontana möten är få har det inte funnits
möjligheter för dem att upptäcka och diskutera deras olika syn på
patientinformation.
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Intervju med bibliotekarier Ljudupptagning, utskrivna på papper

Intervju med kurator A, Ljudupptagning, band i författarnas ägo
Intervju med kurator B, Ljudupptagning, band i författarnas ägo

Intervju med sjuksköterska A, Ljudupptagning, band i författarnas ägo
Intervju med sjuksköterska B, Ljudupptagning, band i författarnas ägo
Intervju med sjuksköterska C, Ljudupptagning, band i författarnas ägo
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%LODJD���

)UnJRU�WLOO�ELEOLRWHNDULHUQD�Sn�VMXNKXVELEOLRWHNHW

'HILQLWLRQ
Vad menar bibliotekarierna med patientinformation?

%DNJUXQG��%HKRY�

0nOJUXSS

,QQHKnOO
Vad innehåller bibliotekets patientinformation?

2UJDQLVDWLRQ
Hur är materialet organiserat?

0DUNQDGVI|ULQJ
Hur har biblioteket marknadsfört sin patientinformationsavdelning utåt?
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%LODJD���

)UnJRU�WLOO�VMXNVN|WHUVNRUQD�RFK�NXUDWRUHUQD�Sn�&HQWUDOODVDUHWWHW

3UHVHQWDWLRQ�DY�GHP�VMlOYD

'HILQLWLRQ
Hur definierar sjuksköterskor respektive kuratorerna begreppet
patientinformation?

9LONHQ�lU�GHQ�YDQOLJDVWH�IUnJDQ�SDWLHQWHU�RFK�DQK|ULJD�VWlOOHU�Sn�GLQ
DYGHOQLQJ"
Hur, när, var och av vem får de svar?

9DG�ILQQV�GHW�I|U�LQIRUPDWLRQVPDWHULDO�DWW�WLOOJn"

+XU�lU�ElVWD�VlWWHW�I|U�SDWLHQWHU�RFK�DQK|ULJD�DWW�In�VYDU�Sn�VLQD�IUnJRU"

.DQ�VMXNKXVELEOLRWHNHW�YDUD�WLOO�QnJRQ�KMlOS"


