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1. Inledning 

Patientinformation 

Under de senaste aren har intresset for patientinformation okat lavinartat. Uppfattningen att 
patienter och anhoriga ska ta aktiv del i och eget ansvar fOr den egna varden och det egna 
valbefinnandet har genomsyrat varden. Forebyggande atgarder och information till de som 
annu inte drab bats av ohalsa har foretagits for att minska de standigt okande 
sjukvardskostnaderna i samhallet. 

En foljd av denna overgripande forandring i synen pa den enskilda manniskans roll i relation 
till halso- och sjukvarden har varit att kravet pa privatpersoners mojligheter att halla sig 
informerade vuxit frarn. For att kunna ta aktiv del i varden eller veta hur man undviker 
onodiga halsorisker, for att veta vilka behandlingar som star till buds och hur de skiljer sig at 
ifraga om forvantade resultat, risker och kostnader, for allt detta kravs information. 

Att pa ett for vmje enskild manniska anpassat satt erbjuda denna information pa ett sa 
lattillgangligt satt som mojligt har blivit en viktig informationstjanst som kommit att ta sig en 
rad olika former. Halso- och patientinformation formedlas numera bland annat via 
telefontinjer, databaser och olika typer av infonnationscentraler. Olika ideer har provats och 
nagra har etablerat sig och permanentats. Det fitms informationscentraler som ar belagna mitt 
i stora kopcentra dar mfmga manniskor har mojlighet att uppmarksamma deras existens. Pa 
manga sjukhus filmS de strategiskt placerade SOm en enhet for sig, meda11 de i andra fall ar 
inhysta i sjukhusbibliotekets lokaler. · 

lnte minst har sjukhusbiblioteken har tatt en ny och viktig arbetsuppgift. Ofta har dessa skapat 
en informationscentral inom redan befintliga lokaler eller sa har man indittat en sarskild sadan 
pa en strategisk plats inom sjukhusbyggnaden dar manga passerar. Bibliotekarier har kunnat 
bygga upp och ordna samlingar av patientinformation utifran principer som galler for den 
ovriga verksamheten. Medicinska specialsamlingar i dessa bibliotek har kommit till 
anvandning som en resurs att !uta sig tillbaka pa nar mera avancerad information har 
efterfragats. 

I Sverige har under de senaste aren en rad informationscentra av nagot olika karakHir kommit 
till. Andra har annu inte hunnit komma igang med sin verksarnhet, men i flera fall finns 
detaljerade och genomtankta forslag pa hur man vill ~tt det ska fungera i framtiden. I USA, 
Storbritatmien och Danmark harman legat ett steg fore i utvecklingen. Dessa lander har ~janat 
sam forebild for de svenska etableringarna. Formerna for-bur formedlingen ska ga till har som 
namnts utvecklats nagot olika pa olika platser i landet. Bland annat har fOretradare for flera 
olika yrken anfortrotts arbetsuppgifterna. 

Bibliotekarier, informatiker och sjukskoterskor ar endast tre vanligt forekommande exempel 
pa yrkeskategorier som anlitats i bela eller delar av de olika verksamheterna. I foljande arbete 
har intresset koncentrerats pa bibliotekarier och sjrtk.skoterskor som yrkesgrupper i 
formedlingsarbetet. I Odense i Danmark bemannas informationscentret vid stadens sjukhus av 
bade bibliotekarier och sjukskoterskor. Nu har man ocksa i Sverige stmiat ett liknande 
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informationscenter vid Molnda~s sjuhlius.·i~~Mo:lndal datr.man:liksom:i Da:nrha1•kJ iar bade:. 
bibliotekarier och sjukskoterskor ansHillda: · · ·· 

Syfte 

Syftet med undersokningen ar att forsoka:fa e1iJviJd av hur bibliotekarier och~sjukskoterskoi· . ,,. 
vid sjukhusbiblioteket i Molndal i sin egen:skap• av..yr;kesroUer arbetar 1'11ed1formedling av 
patientinformation samt att ta reda pa vad e.w s;aplat:bete;:,mer:Jan bib1iotekarier och .i; 

sjukskoterskor kan leda till ifraga om verksarnlletensmtveckling och.vi1karisker..fonk011jlikter ·~ ... 
som finns i samband med det.deladeform:edlingsar;betet:•···' 

·. Det bor vara mojligt attse foidelari'Oeh.-nackd~r/m5jlighete'~ocld1inder f@rjust denrra form . f. .. :;'. 

av formedling. ~ . ".'· · 

Fdigestillningar ~-- · f • •. 

Hur arbetar bibliotekarieF ocb,sjuksketerskor rried fOrmedlingl~av patientinforn1ation:vid ··.: 
sjukhusbiblioteket pa MOlndals sjti:khirs? Hur utvecklas formedlingen av patient.lnformation .; 
nar bibliotekarier och sjukskoterskor samarbetar? Sker det en positiv eller negativ utveckling 
av verksamheten? 

Vilka asikter har bibliotekarier och sjukskoterskor om sin arbetssituation i relation till 
varandra som yrkesgrupper och i relation till sin malgrupp? 

.-

' · 
I vilken utstrackning samarbetar bibliotekarie och sjukskoterska och hur ser detta samarbete i t F · 

sa fall ut? Kan ett samarbete motiveras? Hur i sa fall? r· . 
Vilka ar de basta samarbetsformerna? Vem ska gora vad? 

Vilka etiska aspekter aktualiseras for bibliotekarier och sjukskoterskor vid formedling av 
patientinformation i biblioteksmiljo? 

Spelar de bada yrkesgruppernas stravan mot professionalisering och okad status nagon roll 
ifraga om formaga till samarbete och risker fOr konflikter? 

._HY.RQJes : Kampen om inflytande mellan bibliotekarier och sjukskoterskor leder till konflikter 
vid Infoteket pa sjukhusbiblioteket i Molndal. 

Metod 

Den kvalitativa djupintervjun anvands som metod for undersokningen. K valitativ metod 
kannetecknas av narhet till det den studerar. For den som vill veta nagot om verkligheten med 
hjalp av kvalitativ metod ar ett aktivt deltagande i direkt samspel med undersokningens 
enheter det karakteristiska. En forskare blir darmed subjekt i relation till de subjekt 
undersokningens enheter utgor (Holme & Solvang 1991, s 1 00). 

Att kunna vaxla mellan att se och forsta verkligheten inifran de undersokta enheternas egna 
perspektiv, deras asikter och bedomningar, till att i egenskap av betraktare utifran tolka detta, 
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ar kannetecknande for den kvalitativa metodens mojligheter (ibid,~ s 1 00). Denna vaxelverkan 
ska fungera som garant for tillforlitligheten hos de fakta som framkommer (ibid, s 1 02). 

I den kvalitativa forskningsprocessen utgar man ifran de kunskaper man bar sedan tidigare i 
amnet och de varderingar man tillagnat sig i den sociala miljo man vistats i. Man talar om 
forskarens forforstaelse och fordomar. Dessa kan forandras under forskningsprocessens gang 
nar nya kunskaper tillkommer och forskaren tar del av andras varderingar (ibid, s 103-104 ). 

Metoden bor vara anvandbar vid den typ av fn'lgestallningar som ar aktuella bar. Detta 
eftersom bland-annat sarnspelet mellan ett antal individer pa en arbetsplats och mellan 
representanter fOr tva olika yrkesgrupper har ska studeras. Genom att soka fOrsta de enskilda 
individernas standpunkter och utgfmgspunkter, varfor de tycker som de tycker och varfor de 
reagerar och agerar som de gor i en viss situation eller infor en viss fragestallning, kan 
forhoppningsvis en mojlighet till tolkning av helheten och dess delar goras och slutsatser skall 
da kunna dras uti fran detta (ibid, s 103-1 04). 

Tillvagaga ngssa tt 

A vsikten har varit att med bandspelare intervjua samtliga bibliotekarier och sjukskoterskor 
som arbetar med formedling av patientinformation vid Sjukhusbiblioteket i Molndal. 
Utgfmgspunkten for intervjufragorna bestar av en intervjumanual med fragor som hor samman 
med syfte och.fnlgestallningar. For bibliotekschefen har en riagot annorlunda manual anvants. 
Chefens sarsUHlning motiverar att delar av manualen dar bestar av andra fragor. 

Undersokningen bestar ocksa av kortare telefonintervjuer med representanter fran ytterligare · 
fyra arbetsplatser dar man arbetar med formedling av patientinformation. Detar Falun, 
Linkoping, Jonkoping och Spri i Stockholm (Spri - Halso- och sjukvardens 
utvecklingsinstitut). Telefonintervjuerna har kompletterats med uppgifter ur tidskriftsartiklar 
och opublicerat skriftligt material om dessa fyra informationscentra. 

Definitioner 

Det svenska ordetpatientinformation anvands ide samma.nhang dar man i engelskskprakiga 
Hinder ofta talar om consumer health information. Nar det i den fOljande framstallningen talas 
om patientinformation innefattas i detta begrepp: information till patienter och anhoriga om 
olika sjukdomar, information om behandlingsmetoder for att bota och Jindra olika ' 
sjukdomstillstfmd, information om balsa och hur den bevaras sa att sjukdomar i hogre grad 
kan undvikas, information om patient- och anhorigforel)ingars verksamhet sarnt information 
om lakemedel och deras verkninga.r. 

Nar man talar om sjukskoterskor och patientinformation ar det viktigt att h<~Hla isar de i 
engelsksprakig litteratur forekommande begreppen consumer health information och patient 
education. 'Consumer health information' ar som sagt det begrepp som kommer det svenska 
ordet patientinformation narmast. 'Patient education· ar den utbildningsprocess som 
sjukskoterskan forsoker bibringa patienten under pagaende omvardnad pa kliniken (Stoddart 
& McCloskey 1994, s 278). 
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Skillnaden Jigger i att 'patient education:· involverarpatienten ·som:del:tagare._ i:sirf:egeRvard. ,, . .-.::' 
I den processen ger sjukskoterskan patienten:;de,;~kurrskaper han elle:r,hon behover for att akthi;t(. 
kunna delta (ibid, s 278). 

Nar det galler 'consumer health informationi;~-ar· det pfupatientens eget initiativ o.c.h helt~i ·ege'f .. _, 
intresse som han eller hon med hjalp av bibliotekarier, sjukskdterskor elledmdra~fonnedlare ! -. 
tillgodogor sig kunskap (ibid, s 278). 

Min egen uppfattning ar att sjukskoterskor som arbetar traditionellt pa kliniker, agnar·:en del 
av sin tid at 'patient education'. Sjukskoterskan som arbetar:med fOrmedling av -~_i" ,.~.-., 

patientinformation, arbetar daremot med 'consumer. health informati'on:. 1. · .• . . 

' ' 

Bibliotekariens arbete kan sagas vara uppbyggt luing in.formationssokning.~processen;;.Uks.om 

i mfmga andra sammanhang dar man soker forklara en foreteelse utifrfm en proce:ssmo:deH. 
handlar det har om ett forsok att tydliggora de steg som Ieder fran identifierandet av ett givet 
problem fram till dess lOsning. Bibliotekarien farmed utgangspunkt fh1n nagons .. 
informationsbehov uppgiften att, ofta i samspel med sin kund, tolka och forsta 
informationsbehovet genom att komma fram till ett formulerat informationsproblem och 
darefter vidta matt och steg for att na fram till en lOsning av detta informatonsproblem, dar 
malet ar ett sa optimalt tillfredssHillande av infonnationsbehovet som mojligt. Ovanstaende ar 
en egen tolkning och uppfattning av begreppet liksom nedanstaende forsok till definition av 
om v ardnadsprocessen. 

ProcessHinkandet fi1ms ocksa representerat i sjukskoterskornas arbete. 
I sjukskoterskeutbildningen ingar att lara sig stegen i den sa kallade omvardnad::,]JrOcessen. 
Den bestar vanligtvis av fyra faser i det tankande som ska genomsyra sjukskoterskans 
omvardnadsarbete. 

·.··.. I forsta fasen identifieras ett omvardnadsproblem hos patienten och detta problem 
dokumenteras skriftligt. I andra fasen fortsatter dokumentationen med forslag till atgarder 
vilka sjukskoterskan ska komma fram till i samverkan med patienten. Mal och delmal 
formuleras som ska uppm\s inom en viss tidsperiod. I steg tre genomfors de atgarder som 
foreslagits som losning pa problemet i forsta fasen. Slutligen sker i fas fyra en utvardering dar 
man tittar pa om malen uppnatts och vad som behover andras i mal och atgarder om sa inte ar 
fallet. 

For definitioner av begreppen profession och pro.fessionalisering, se sidan 18. For definitioner 
av begreppen etik ochyrkesetik se sidan 23. 
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2. Bakgrund 

Har nedan redovisas, utan aberopande av nagra kallor, vilken forforstaelse som vuxit fram 
under forarbetets gang i anslutning till detta arbete. Under forberedelserna infOr intervjuerna i 
Molndal harden skriftliga och muntliga informationen (se Kallfchieckning, sidari 61) som 
framkommit i sokandet efter en faktabakgrund, i viss man fOrandrat den fdrfOrstaelse som fran 
borjan fanns dar. Under inflytande av nya fakta och tidigare okanda problem redovisas alltsa 
har vissa omprovningar av forforstaelsen eftersom denna forandrats under arbetets gang. 

I biblioteksmiljon pa ett sjukhusbibliotek ar det inte sjalvklart att bibliotekarier accepterar att 
en annan yrkesgrupp tranger in pa deras domaner och tar hand om en del av de arbetsuppgifter 
som fOrekommer dar. Sjalvklart viii bibliotekarierna aven i fortsattningen behe:Hla inflytandet 
over sina egna arbetsplatser. DarfOr behover ett samarbete med sjukskoterskor kunna 
motiveras och samarbetet bor ske i en anda av omsesidigt larande av varandra. 

Risker for konflikter bor kunna undvikas om bibliotekarier och sjukskoterskor samarbetar pa 
ett sadant satt att tyngdpunkten i respektive yrkesrolls insats i det dagliga arbetet ligger pa det 
sarskiljande, det som skiljer de bada yrkena at, det vill saga dar deras funktioner traditionellt 
inte ar gemensamma. Detta utesluter inte ett omsesidigt larande av varandra som kan vara 
utvecklande och fruktbart for verksamheten och kan inverka positivt pa det resultat 
informationscentrets kunder ar mottagare av. 

Att fokusera intresset pa risken for eventuella konflikter ar kanske att ta upp nagot i 
sammanhanget perifert och ointressant. Kanske finns inga storre motsattningar och da ar det 
naturligtvis olampligt att overdriva betydelsen av en sadan risk. Emellertid fors det idag en 
ganska hetsig debatt om hur patientinformation ska fOrmedlas och vilka som ska gora det. Dar 
fitms mfmga asikter pa en skala som ror sig mellan de bacia motpolerna att sjukskoterskor over 
huvud taget inte ska agna sig at patientinformation, eftersom det helt och ballet bor vara 
fOrbehallet bibliotekarierna, till att just sjukskoterskor ensamma kan ta hand om det arbetet. 
Att sadana skilda uppfattningar Ieder till kontroverser och bevakning av det egna 
yrkesomradets intressen ar inte svfut att forsta. 

Min utgangspunkt for arbetet ar att bibliotekarien har en viktig funktion att fylla dar 
formedling av patie.ntinformation sker. Bibliotekariens arbete ar basen for hela verksamheten, 
det som bar upp och ger struktur at arbetet. Att ha ett av bibliotekarier uppbyggt valforsett 
medicinskt bibliotek i ryggen att arbeta mot i fOrmedlingsarbetet ar ocksa viktigt. Det ar en 
ovarderlig resurs. Min asikt ar att vidmakthallandet av och utvidgandet av en sadan viktig 
samling kraver en bibliotekaries kompetens. 

Tanken ar dock att sjukskoterskan med sin utbildning och erfarenhet av praktiskt vardarbete 
kan tillfora fOrmedlingsarbetet ytterligare dimensioner. Genom att ga in i verksamheten som 
en typ av konsult kan sjukskoterskan bli en resurs och tillgang som kompletterar 
bibliotekariens kannedom om informationens forekomst och tillganglighet. Sjukskoterskan 
kan sta for de huvudsakliga kontakterna med infonnationscentrets kunder. Nar 
informationsbehov av mera komplicerad eller avancerad art uppkommer, blir det i sin tur 
sjukskoterskan som far konsultera bibliotekarien. 
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Viktigt ar nog att man, trots att man ihuvudsak:hil.Her.sigctill sin::a respektive·omraden~ · 
overlappar varandra och diskuterar med varandra i arbetet. Ett av andam<fl'en:·med ,.·· 
intervjuundersokningen ar att ta reda pa om:den O!van skissade formen for sa:rnarbete exi-stera.r 
i verkligheten. Om den inte gor det kan detv.ara~ i·ntressant -aU!; veta o1mbet1orda parter;a'ns(;;!r,.att 
ett sadant samarbete skulle kunna vara rn.Ojlig·t. ., 

Enligt en numera i de fiesta samhallsvetenskapliga kretsar.;ivedertagen uppfattnitig, ar,det for 
en forskare eller uppsatsskrivande student narmast om"0jligf·att fcirhalla sig objektiv och r 

neutral till det han eller hon studerar. Aven om farskaren'ty.cker sig behandla insamlade;fakta 
objektivt, sker anda en kanske omedveten va~Gering. eHer'. tolkning av iilfor.mationen\(Holme & 
Solvang 1991, s 31-33). Vi maste "forkasta,-det positiV.lsriska:objektivi:tetsidealet::Men i stallet 
kan vi prata om objektivitet kopplat till unde.Jts6knihgspro:eeduren och.'tilt'saklighet_o.c.h ·. 
oppenhet i framstallningen" (ibid, s 3 7): Me'd.de:F\'pos'.itivistiska ob]:ektivifetside.alet~'-:~nenar 

forfattarna den "o~jektiva och varderingsfria/samhaU.iforskningen", dat de.t finns en·tro pa 
mojligheten att forhalla sig fullkomligt neutral tilt,undersokrlingsobjektet (ibid, s 30~}~~- ·. 

I sammanhanget ar det angelaget att ta upp den egna r&.flen i undersokningen. Pa grund a.v en . 
tidigare genomgangen utbildning till sjukskoterska med efterfoljande arbete i kommunaL:. 
sjukhems- och demensvard och en nu pagaende utbildning till bibliotekarie, aktualiseras '-i' 
fragan om dubbla lojaliteter. En nagot naiv tro pa en formaga till opartisk neutralitet i 
forhallandet till dessa grupper och deras foretradare har senare fatt omprovas. Till en bo1jan 
radde jamvikt mellan de bada yrkesrollerna ifraga om identifikation med den ena eller andra 
gruppen. Denna jamnt fOrdelade identifikation har senare forbytts i en starkare identifikation 
med bibliotekarierollen. Detta ar inte forvanande under pagaende omskolning. Bland annat 
har samtal med sjukhusbibliotekarier pa ett antal vardanknutna bibliotek bidragit till att oka 
min identifikation med denna grupp . 

Med utgangspunkt fran den forforst<?telse som vuxit fram under arbetet med har aktuella 
fnigestallningar, ar min asikt att bibliotekarier mycket val ensamma kan skota 
formedlingsarbetets alla moment pa ett utmarkt satt. Grundinstallningen kvarstar dock att det 
kan vara intressant att undersoka hur ett samarbete med sjukskoterskor ter sig och om det kan 
innebara nagra fordelar. 
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3. Historik och nuHige 

Behovet av patientinformation 

Att behovet av patientinformation har okat beror bland annat pa att dagens sjukdomar ofta har 
ett samband med den enskilda manniskans livsstil. Under 1800-talet kampade man mot datig 
hygien och mot bakteriella sjukdomar som nu i storre utstrackning kan botas. 

Foljderna av stillasittande, felaktiga kostvanor, rokning och stress visar sig i sj"ukvarden och 
star for en stor del av samhallets hoga sjukvardskostnader. WHO (World Health Organisation) 
har gatt i spetsen for en halso- och sjukvard dar hal sa och forebyggande atgarder star i 
centrum. Man har kommit till insikt om att den medicinska teknologin inte kan byggas ut i det 
oandliga och fOrvantas losa alia problem .. 

En foljd av forandringarna i sjukvarden ar att patienter och anhoriga sjalva behover 
information om olika typer av behandlingar och hur de ska kunna lara sig minska riskerna att 
drabbas av. en del sjukdoi11ar. Patienterna kraver numera i storre utstrackning att aktivt fa delta 
och komma med synpunkter pa sin egen behandling (Brummerstedt 1990, s 4-7). 

Enligt WHO:s definitioner kan man i sjukvarden, fran forra seklet och fram till idag, urskilja 
tre olika forhallningssatt: 

1. Det traditionella forhallningssattet innebar inget aktivt halsobevarande arbete. Man inriktar 
sig enbart pa att bota de som blir sjuka. 

2. Det teknologiska fOrhallningssattet bygger i hog grad patron att allt kan lOsas med 
naturvetenskapens landvinningar i kombination med hogteknologins dito. Patienten behover 
bara vanda sig till , oversteprasterna' i sjukvarden sa ordnar de tillfrisknandet. Har ar det inte 
tal om och inte heller onskvart med nagon patientmedverkan. 

3. Det miljomassiga fOrhallningssattet stravar efter att betona manniskors mojligheter att 
sjalva paverka och bevara sin egen halsa. Sjukdornar som kan fOrebyggas hor numera till de 
vanligast forekommande och en betoning laggs pa patientens eget ansvar fore, under och efter 
en behandling. Patientens aktiva medverkan ar viktig (ibid, s 6-7). 

En av forutsattningarna for att patienten ska motiveras att ta aktiv· del i sin egen vard ar 
utforlig information om olika behandlingsmetoder och om stegen i den egna behandlingen. 

USA 

Redan under 50-talet uppmarksammades i USA for vissa patientgrupper behovet av 
utbildning for att hos patienten uppna en mera aktiv medverkan mot ett tillfrisknande. Det 
handlade i borjan i fOrsta hand om utbildningsprogram pa vardavdelningar utforda av 
vardpersonal (Gann 1991, s 290-291). Davarande 'National Tuberculosis Association' hade 
ett antal personer anstallda for att undervisa sina patienter som ett led i en plan for battre balsa 
(Gann 1986, s 128). 
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Pa 60-talet startades ett flertal projekt av fri\iilligorganisationer;och a~:The'ixul1.fic f;realt1f .. ~.-Y ,,. 
Service' dar information gavs om de vanligast forekommarrde.sjukdomarl'}a;i hefoik11i.ngeri' .. '. 
Fran och med 70-talet blev det alltmer vanligt fdre~ummande med olika f.o.tmer.av . .'; )/·. 
halsoinformation och patientinformation i USA(ibid~ s 128}>:"- .. 

Det har i USA gjorts undersokningar som visar att•patienter.snabbare b'lir ttiska nar de\fftr-:veta 
varfOr de ar sjuka och far kannedom om hur behandling och mediciner verkar. Det ar forst-\da 
patienten kan nas av insikten om behandlingens andamalsenlighet vilket i •sin tur;-ger en d;~aGl . 

,,,·· 

motivation (Hedstrom & Jakobsson 1991, s 29~30). .. .·;._:_, :.; 

En del av de bibliotekarier som tjiinstgjorde i:medicinska bibliotek bdtjade.~sa smanig0'm•./··. 
fundera alltmer over patienternas mojligheter:att na medicinsk information-: P~tientema hade 
inte tillgfu-tg till de medicinska biblioteken utan var hanvisade till folkbibliotekens begriinsade 
utbud. Pa folkbiblioteken fanns inte heller nagm1 personal sarskilt utbiidad for att ta hand:-om , .. : 
den typen av fragor (Gann 1991, s 290-291). 

Det fOrsta medidnska bibliotek i USA som bot:jade formedla patientinfonnation var The· ,; 
Health Library' i 'KaiserPermanente Medical Center' i Oakland i Kalifornien. Dar bd:1jade 
man 1969 den verksamhet scm med tiden utvecklades till ett centrum for halsofdrebyggande 
arbete. Man tar dar numera l~jiilp av multimediateknik i undervisningssyfte (ibid, s 290-291 ). 

I Minneapolis dppnades 1979 ett 'Patient Education Center I Library ' (PECL) som 
utvecklades till en viktig resurs med tusentals backer och hw1dratals audiovisuella medier 
innehallande halso- och sjukdomsinformation. Bibliotekarierna ar dar ocksa involverade i 
produktionen av centrets egna infonnationsblad, dfu· bland annat medicinska undersokningar 
och provtagningar fOrklaras (Gann 1986, s 13 8-139). 

Det finns manga fler exempel pa verksamheter runtom i USA dar fonnedling av 
patientinformation sker pa ett eller annat satt. Informationstjanster scm 'The Community 
Health Information Network' (CHIN) och 'The Consumer Health Information Program and 
Services' (CHIPS) baserar sin verksamhet pa samarbete mellan ett flertal folkbibliotek och 
sjukhusbibliotek (Gann 1986, s 139-141). 

A ven utanfOr biblioteksvarlden drivs informationscentraler av olika slag. Ett par exempel pa 
sadana ar 'The Consumer Health Information Center' (CHIC) i Salt Lake City och 'The 
Center for Medical Consumers and Health Care Infom1ation' i New York (ibid, s 139-141). 
En fullstandig lista pa olika informationscentra i USA skulle bli mycket lang. 

Pa 'Planetree Health Resource Center ' i Kalifornien bedriver man hiilso- och sjukvard utifran 
tanken att patienten hela tiden ska sattas i centrum och ha inflytande over och insyn i sin egen 
v{ud. Man talar om trygghet, ansvar, patientens medverkan och en nara relation till de 
anhoriga som vill vara med och hjalpa patienten till ett dkat valbefinnande.En viktig del i 
detta arbete att gora patienten delaktig i sin egen v<hd ar ocksa bar att ge utforlig information 
om varden och behandlingarna (Hedstrom & Jakobsson 1991, s 29). 

'Planetree Health Resource Center' oppnades 1980. Hiir kan man saga att en helhetssyt) rader. 
Forutom redan niimnda aspekter pa vardandet !agger man ocksa stor vikt vid miljon och dess 
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utformning. Den ar uppbyggd i naturmaterial och smyckad med konst som ska ge en 'helande' 
verkan. En detalj att sarskilt lagga marke till ar att vmje patient far sin egen personliga 
sjukskoterska (Gann 1991, s 291). 

Lagstiftning 

En betydelsefull orsak till framvaxten av informationsformedling och allt fler nya 
informationstjanster kring balsa och sjukdom i USA har varit de lagligt stadgade rattigheterna 
att fa information om sin sjukdom och ha mojligheten att lasa sin egen patientjournal. 
Foretradare for 'Thf' American Hospital Association' antog 1972 'The Patient's Bill of 
Rights', dar patientens rattigheter tillvaratas (Gann 1986, s 129). 

En statlig rapport fastslog 1973 att patienten bar ratt till information om det egna halsolaget 
och ratt att fa veta vilka mojligheter till egenvard den enskilda patienten bar (Gann 1986, se 
Annas 1975). Har handlade det i forsta hand om patientens relat1on till sin lakare, men 
bestammelserna var bara inledningen till en mera omfattande lagstiftning. 'The President's 
Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Research' gav 
rekommendationen att "health care professionals and institutions not only provide information 
but also assist patients, who request additional information, to obtain it from relevant sources, 
including hospital and public libraries." (Gann 1986, s 129). 

En sammanstallning av lagtexter i halso- och sjukvardsfragor kom i omarbetat skick ut i 
Washington i september 1993. Storre del en av voly1nen upptas av den sa kallade 'Public 
Health Service Act'. Dar fi1ms ett avsnitt med titeln 'Health Information and Health 
Promotion'. Har beskrivs malen fOr en forbattrad forebyggande halsovard och 
halsoupplysning san1t bur dessa mal ska uppm"l.s. 

Sa111hallet ska i framtiden genomsyras av kunskap 0111 hur man f6rebygger sjukdomar och 
undviker ohalsa. Befolkningen ska i stOrre utstrackning bli medvetna 0111 detta och de ska 
anvanda sina kunskaper i det dagliga livet. Forskning kring information 0111 balsa och ohalsa 
ska stCidjas (Public Health Service Act 1993, s 685). 

lnformationsmaterial om halsa och sjukdom ska tas fram. Materialet ska vara utformat fOr 
gemene man och bidra till att den enskilde kan forsakra sig om att bibehalla sin egen halsa. 
Standarder ska utarbetas som ska gora det mojligt for allmanheten att jamfOra kostnader och 
kvalitet pa varden mellan olika vardgivare. Direktiven galler inte privat vard (ibid, s 688-689). 

Europa 

WHO har formulerat en rad mal for halsoarbetet i Europa. Fran och med ar 1990 ska enligt 
mal 35 de lander som ar medlemmar i WHO ha informationstjanster knutna till halso- och 
sjukvarden for att hjalpa allmanheten att na malen i WHO:s kampanj 'Halsa for alla' (Hollo 
1994, s 57). 

I Amsterdam hells den 28-30 mars 1994 en konferens med avsikten att utarbeta riktlinjer fOr 
hur patienters rattigheter ska frfunjas inom de stater i Europa som ar medlemmar i WHO. 
Konferensen har paskyndat samarbetet mellan WHO, Europaradet och EU (Europeiska 
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Unionen). Noggranna forberedelser krav.'s;_ fckatt i;deerna ska kltlhna.onisattas.i praktisk ... 
handling (A declaration on the promoti0n of.pa~ienfs rights in Europe~J.994.,. s 5 och:7:}. 

Liknande riktlinjer har redan tidigare utarbetats 1 andra sammanhang i arman regi, men WHO': 
vill betona att man utgar fran patientens egen.situation, att man satter patienten i centrum ~ .. · 
(ibid, s ll ).WHO definierar ordet 'patient' i .vid mening, aUtifran den m.ycketsvart sjuke'.till. 
den friske konsumenten av halsobevarande produktei{ibid,"~s 11-12). Patientei·baii·o.cksa 
skyldigheter. De ansvarar for att den egna halsan vidmakthalls.i storsta mdjliga ·mari:.ochatt ' . 
vagen mot tillfrisknande sker under deras aktiva medverkan!.{i.bid.,. s 14-1 5).· :~. ' 

I punktfonn redo visas en rad aspekter pa vad patienters- ratt4:gheter i ELilopa bor-:i:hnefatta. Dar:. ') 
star b.land annat att information om halso- och sjukvardstjanster ska goras:latHillgal!glig·Jor · ~ .. 
allmanheten. Det ska ocksa vara latt att fOrsta· hur dessa tj anster ska kun:na'r. thnyttjas ... ·~ibid, s ;> ; 

ZO). 

Patienten har ratt att fa alia medicinska fakta om sitt halsotillstand. Dari in~gar vetskap om 
diagnos, prognos och l6pande information om behandlingens fortskridande-: De 
behandlingsmetoder sam kan komma ifraga ska dessfOrinnan beskrivas for. patienten· och · .,, 

1
. 

deras .eventuella for- och nackdelar ska redovisas. Ett undantag galler da en patient kan riskera ( 
att ta allvarlig skada av informationen om sin egen sjukdom. Det kan exempelvis vara sa 

..... . 
;.~·. 

ibland inom psykiatrin (ibid, s 20). 

Det ar ocksaviktigt att patienten rar veta i detalj hur de olika behandlingarna gar till. Patienten 
bar ocksa fa veta vilka faljderna av utebliven behandling kan tankas bli. Informationen maste 
delges patienten pa ett satt som svarar mot dennes farmaga att forsta den (ibid, s 20). 

Storbritannien 

I borjan av 70-talet blev bibliotekarien Sally Knight vid biblioteket pa 'Lister hospital ' i 
Stevenage medveten om att det fanns ett stort behov av information hos patienter och 
anhoriga utover den information de fick av lakare och sjukskaterskor. Hon fick telefonsamtal 
fran oroliga anhoriga som hart att hon aldrig sade nej till en fraga. Det forefall benne som om 
endast de allra mest angelagna fick veta nagot och hon tyckte inte att det skulle behava vara sa 
(Knight 1986, s 129-130). 

Intresset for patientinformation var vackt och han borjade bygga upp ett litet 
informationscentrum dar hon samlade information i funnen dar samma fragor standigt aterkom 
(ibid, s 129-130). 

Ar 1974 startade hon 'Health Information Service ' (Lister HIS). Verksamheten fick en 
flygande start och dess popularitet okade standigt. Det var allt fler som ringde och ville ha 
information. Det drojde dock mer an tio ar i1man hon fick nagot regelbundet ekonomiskt stod 
fran staten. 

Eftersom de medicinska databaserna spnlkligt och innehAllsmassigt i fOrsta hand ar anpassade 
for lakare och annan hogre utbildad vardpersonal, insag Sally Knight att det vore battre att 
skapa en samling med mera popularvetenskapligt skriven litteratur. Sa tillkom 'Popular 
Medical Index' dar popularvetenskapliga tidskriftsartiklar och bocker i medicinska amnen 
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indexeras. I borjan av 90-talet genomsoktes regelbundet mer an 60 tidskrifter (Hedstrom & 
Jakobsson 1991, s 9-11 ). 

'Lister HIS' samlar ocksa in material fran patientforeningar och kan fOrmedla kontakt med 
dessa. Man besvarar ocksa brev och tar emot telefonsamtal (ibid, s 9-11 ). 

'Help for Health' i Winchester borjade 1979 forteckna adresser och telefonnummer till 
frivilligorganisationer och patientforeningar. De blev lattare att na och utbudet av 
organisationer blev overskadligare. Deras tryckta material samlades in och sa sm{mingom 
hade man en ansenlig mangd patientinform:~tion till sina kunders forfogande. 

Det gar att prenumerera pa det insamlade materialet genom att ansluta sig .till databasen 
'Helpbox'. En av prenumeranterna pa 'Helpbox' ar 'Health Matters' i Milton Keynes som 
1987 etablerade sig mitt i ett aff<irscentrum. Anledningen var att man direkt ville na 
allmanheten. 'Health Matters' hade 1991 mappar med tidskriftsartiklar och broschyrer i 400 
olika amnen (ibid, s 19-23). 

'The Department of Health' har givit ut en skrift under namnet 'The Patient's Charter· dar 
man tar upp vad patienter och anhoriga har ratt att fOrvanta sig av halso- och sjukvarden. I en 
sammanfattande broschyr med samma namn listas de viktigaste punkterna i denna satsning 
fran den brittiska regeringens sida pa att fOrsoka forbattra och modernisera halso- och 
sjukvardens insatser for allmanheten. 

De rattigheter som pa ett patagligt satt kan anknytas till behovet av fi:irmedling av 
patientinformation, tas har kortfattat upp som exempel ur denna· broschyr. 

Alia brittiska medborgare bar ratt att :fa en tydlig forklaring av vad en behandling i-nnebar for 
dem sjalva. Information om behandlingens eventuella risker ska redovisas och information om 
ovriga alternativ ska ges. Det ska ske innan personen ger sitt samtycke till behandling. Vi dare 
harman ratt att ta del av innehallet i sin egen patientjournal. Dar finns ocksa en sa 
grundUiggande rattighet som ratten att som privatperson sjalv valja om man vill delta i 
medicinsk forskning eller inte. 

Fran och med 1 april 1992 har medborgama ytterligare rattigheter som da betraktades sam _ 
nyheter i Storbrita1mien. Da tillkom ratten att fa information om de lokala halso- och 
sjukvardstjanster som erbjuds samt vilken standard dessa haller. Man har sedan 1992 byggt 
upp ett system av standarder, sa kallade 'Local Charter Standards' dar den lokala servicenivan 
mats, till exempel genom jamforande av vantetider och tillganglighet vid olika allmfuma 
vardinstitutioner (The Patient's Charter - a summary). 

Dan mark 

Pa Odense universitetssjukhus i Damnark etablerades i borjan av 90-talet Nordens forsta 
centrum for patientinformation. Det kombinerades med det redan existerande 
patientbiblioteket som funnits pa sjukhuset sedan 1926 och som darmed var Danmarks aldsta 
(Hollo 1994, s 45). 
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Under 80-talet minskades vid ett par tillfal1e'li:,at~-st'<igeu .tilld:>iblioteket sa kraftigt;-att . 
verksamheten var hotad (ibid, s 45). En undersokmng ·visade;&amtidigt att patienterna. yifle .:ha"'~ 

mera information fran biblioteket. Under 1989 drog man'tipp>riktlinjema for ett.,projektsom · 
skulle komma att startas i slutet av 1990·ocli'.pagaunder periode.n 1991-93 (P'edersen ·1993., s 
7). 

Ett informationscentrum skulle byggas dar patien:ter .och anhoriga skulieffa .veta mera.om ·: 

' · ' ~ .. 

hal sa och sj ukdom. Samtidigt skulle man··fortsatta·att forse··patienterna m.ed allman . ·;.~. · 
biblioteksservice, till exempel att tillgodose·efterfragan pa,skonlitte.r-atur·och ovfi:g litfercttnr. · 
Dartill skulle man nu erbjuda tidningar och·.tidskrifter, musikl)t.Ssning och olika aktiviteterdi·ll ~~',: ... 
patie11ters;och anhorigas tidsfordriv och avkeppf.ing:·M.an viUe.att de(i fra1ntiden~ a¥errskulle .:' ., .. 
vara moj4.igt att exempelvis spela spel i bibl!ot~ket·L)et ·skulle'<alltsa .bli fraga~om·en blandning ;· 
av rekreation och kunskapssokande dar,pa1i1enter och·Janhorig!r-·sjafva, vaYjer vad d;e· for::;tillfallet i ·. ,, . 

( . v.,ill gora (ibid, s 7). ; ·, .. ·.· 

For att veta om det var motiverat att fortsatta verksainheten somrmari botjaL gjordes.en 
. undersokning vars resultat presenteradcs hasten h993. 'Det visade sigi att inte bara>pati-enter 
och anhoriga utan aven allmanheten besokte informationscentret. De.: flesta var mycket'nojda. 
Daremot var det forhallandevis fa som kande..till centrets existens. Men insag beliovet av en 
framtida mera tydlig rnarknadsforing. Hade besokarna en gfmg varit dar kom de dock ofta 
tillbaka regelbundet (Informationscentret Evalueringsundersogelse 1993, s 4-6): : 

En del problem uppstod pa grund av informationscentrets relativt sma lokaler. Det var svart 
att ta emot patienter eller anhoriga som ville tala ut med sjukskoterskan om sin oro och sina 
funderingar nar andra samtidigt var dar for att titta pa film eller koppla av pa annat ·satt 
(Informationscenter for patienter, parorende ogandre interesserede 1993 , s 5). 

Innan man botjade arbeta med patientinformation i Odense hade Danmarks Biblioteksskole 
med utgangspunkt.fran sjukhusbiblioteken uppmarksammat behovet av en fOrbattrad 
information till patienter och anhoriga. I en skrift fi·an biblioteksskolan presenterar Vibeke 
Brummerstedt ett forslag pa hur ett sjukhusanknutet bibliotek kan fungera i forebyggande och 
halsoupplysande syfte (Brummerstedt 1990, s 19-31.) 

· Mfmga av de detaljrika ideer som presenteras i Brummerstedts skrift kring hur ett 
sjukhusbibliotek kan formedla patientinformation kan sagas ha forverkligats i 
informationscentret pa Odense sjukhus (ibid, s 19-31).' 

Sverige 

Halso- och sjukvardslagen 

Den nuvarande hal so- och sjukvardslagen i Sverige bOrjade galla frt?m och med 1 januari 1983. 
I 2§ a star att lasa om vilka rattigheter patienten har: 

"Varden och behandlingen skall sa langt det ar mojligt utformas och genomforas i samrad 
rued patienten. Patienten skall ges upplysningar om sitt halsotillstand och om de 
behandlingsmetoder scm star till buds. Om upplysningarna inte kan lamnas till patienten skall 

12 

...• 
' . 



de istallet lamnas till en nara anhorig till honom" (Vad sager halso- och sjukvardslagen? 1993, 
s 12). . 

· Det har sedan borjan av 70-talet forts en debatt om informationsfdigor i sjukvarden och i hur 
hog grad patienterna ska informeras om sin behandling. Socialutskottet ansag redan 1973 att 
det finns ett samband mellan patientens oro och bristen pa information om rattigheter, 
sjukdom och behandlingar (SOU 1977:66, s 43-44). Bland de ri10tioner som under 1975 kom 
in till riksdagen fanns forslag om att patienten noggrant bor informeras om sin behandling och 
eventuella behandlingsalternativ sa att patientei1 "kan valja medel och metoder for att bli 
frisk" (SOU 1977:66, s 27). 

Annu 1977 konstaterades brister som med ett senare perspektiv kan anses formellt atgardade 
med den nya sjukvardslagen: "For den medicinska informationen till 
patienten under sjukhusvistelsen fitms inga regler uppstallda och inte heller nagon fast praxis" 
(ibid, s 27). 

I utredningen fran 1977 dyker tminga fragor upp som kan sagas tangera innehallet i den 
kommande halso- och sjukvardslagen. Forebyggande atgarder ar ett sadant begrepp. 
Tandvarden var vid den tiden ett lyckat exempel pa hur forebyggande atgarder och 
patientundervisning kan forbattra halsotillstandet i befolkningen (ibid, s 29). Patientens 
rattigheter borjade ses over och forsta steget mot ut6kade rattigheter ansags vara god och 
utforlig information (ibid, s 45-46). 

Nagra svenska exempel pa fOrmedling av patientinformation 

Landstingsforbundet ordnade den 23 maj 1995 en konferens om databaser for 
patientinformation. Fore konferensen begarde Dalarnas forskningsrftd in lagesbeskrivningar 
fran sjukhusbiblioteken runtom i landet. Man ville veta vad som hande pa olika platser, bur 
insamling av patientinformation och eventuell uppbyggnad av databaser tedde sig och vilka 
planer som fanns infor framtiden. Man begarde ocksa in synpunkter i amnet. 

Till konferensen kom att inbjudas de sjukhusbibliotek och berorda institutioner som utforligt 
och informativt hade svarat om sina planer. 

Nagra av de bibliotek och blivande informationscentra som da hade kommit en bit pa vag 
kornmer att presenteras nedan. De har sedan dess utvecklats ytterligare och nagra av dem 
kommer att agnas utforligare presentationer. En del projekt ar helt nystartade. 

Har gars inte ansprak pa nag on heltackande beskrivning av _projekt i olika stadier i Sverige 
idag. De bibliotek och centra som tas upp Ia.r tjana som intressanta exempel. 
Utvecklingsarbetet ar i man av resurser intensivt i hela landet. 

Falun, Karlstad, Vastervik 

Inom ramen for den aldrig helt realiserade ABC-planen var Falu lasarettsbibliotek tidigare 
ansvarsbibliotek for medicinsk litteratur. Det innebar att biblioteket hade en samling litteratur 
som skulle vara tillganglig for fjarrlanebestallningar fran ovriga bibliotek i Jandet (lnf 1 ). 
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Det iir m'igot man i Falun har nytta a\r i :sin fl:mktimi.som informationscentra}.for pati'enter · o:ch ·· · 
anhoriga. Manser det som en nodviindighet~::attha~ tiHgang~till:1den..medicinska~aclditteraturen,> 
och mojligheter att soka i medicinska databaser. Mfmga-patietrter-'med kroniska sjukdomar>.har 
ett avancerat informationbehov och vet i vissa~falLmera: om sin egen sjttkdom an Hikarna{•lntt 
1 ). 

Va1je individ ska erbjudas information som iir anpassad efter hans ellerchemres kunskapsi1'i¥a :·· .;: - ' 
och tolkningsformaga. Personalen pa sjukhusbiblioteken ska hjiilpa ·till :att plocka fram denna· .:•':.'" 
information. Diiremot far de aldrig ge rad eller stii.lla diagnos~(Rabe 1995, s 3 ll}i' .. · 

·J .. 

Bibliotekarien Sally Knight pa Lister Hospital i Storbrita1mien (se sidarr lO) harfurigerat ·som' 
nagot av en ledstjarna for hur man valt att arbeta i· Falun. Hon har besokrsjuk.htlsbibJ:ioteket i ·. 
Falun och delat med sig av rad och kunskaper (ibid, s 311 ). ;i· · •• 

Man villi Falun betona sin sjiilvstandiga stallning och sitt oberoende gentemot khnikerna/for 
att garantera sina kunder en opartisk, allsidig och fri tiJ.lgang till infannation . . Ekono.misk~~: 
utgor man ocksa en helt sjiilvstandig enhet inom landstinget. med eget ansvar for sin budget 
(Inf 1 ). Viljan att vara sjiilvstiindiga bar dock inte hindrat att man stravat mot, och -lyckats 
med, att famed sig klinikerna och bli accepterade av lakarna, med motiveringen att 
verksamheten gagnar ocksa dem (Rabe 1995, s 311 ). 

Nar biblioteket i Falun hosten 1993 inledde ett samarbete kring patientinfonnation med 
sjukhusbiblioteken i Karlstad och Viistervik var deras utgangspunkter likartade i den 
meningen att de sedan tidigare bade erbjod vardpersonalen kvalificerad medicinsk 
facklitteratur och samtidigt vara 'stallforetriidande folkbibliotek ' fOr patienter, anhoriga och 
personal (Almerud 1995, s 18). 

En viktig deli samarbetet mellan sjukhusbiblioteken i Falun, Karlstad och Vastervik arden 
gemensamma databas man anvander. Den iir framtagen av bibliotekarie Mikael Mikaelsson i 
Falun och anpassad for verksamhetens behov (Rabe 1995, s 311 ). Databasen gar under 
namnet PION (Patientinformation online) och den finns ocksa pa CD-ROM-skiva (Inf 1). 

I databasen har lagts in referenser till material fran patientorganisationer och toreningar, 
becker ur de egna medicinska samlingarna, artiklar ur tidskrifter smnt information fran 
klinikerna pa Falu lasarett och fran lakemedelsforetag och Apoteksbolaget. Detar inte en bart 
referenser till skriftlig information som finns inlagd utan ocksa till videoband och 
ljudkassetter (Helander, s 1-2). 

En ambition med databasen har varit att den ii.ven ska vara mojlig att na fran ovriga orter i 
respektive liin. I Viirm1and har bland andra sjukhusen i Arvika och Kristinehamn erbjudits 
tillgang till databasen (Almerud 1995, s 18-19). I Dalarna finns den forutom i Falun pa 
folkbiblioteken i ett flertal kommuner i Janet (Inf 1 ). 

Linkoping 

Redan 1994 aviserades i Liikartidningen att man i Linkoping hade planer pa att skapa en 
informationscentral i Universitetssjukhusets entreball dar patientinformation och information 
fran Forsakringskassan skulle kombineras (Filipsson 1994, sp 3877-3878). 
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Fran borjan hade man tankt sig att centralen skulle bemalUlas av bade sjukskoterskor och 
bibliotekarier (ibid, sp 3877-3878). Tva sjukskoterskor turas nu om att ·bemanna 
informationscentralen och de har varsin halvtidstjanst (Inf 2). 

Patientinforma6onen fOrmedlas som komplement till den information som ges pa sjukhusets 
kliniker. Detar klinikerna som har det primara ansvaret och informationscentralen har ett nara 
samarbete med dem. Det innebar bland annat att uppbyggnaden av bokbestandet sker 
successivt med utg{mgspunkt fran tips och rekommendationer fn1n klinikerna (Inf 2). 

Man hoppas att man ska klara forvarvet och uppbyggnaden av samlingarna utan bibliotekarie. 
Det skulle bli for dyrt att utOver sjukskoterskorna ocksa ha en bibliotekarie ansUilld . Indirekt 
samarbetar man redan med bibliotekarier pa Halsouniversitetets och Vardhogskolans bada 
bibliotek (Inf 2). 

Detar mojligt att man i fOrlangningen, da verksamheten pagatt en tid , eventuellt tar hjalp av 
bibliotekspersonal. Man har inte helt stangt dorren for ett direkt samarbete mellan 
bibliotekarier och sjukskoterskor eftersom ett sadimt samarbete ar fordelaktigt (lnf 2). 

Sjukskoterskan finns dar for att hjalpa patienterna att soka kunskap men bon har inte 
befogenhet att ge rad eller sHilla diagnoser. Det ar inte heller meningen att sjukskoterskan ska 
fungera som 'jourhavande medmanniska' och ta sig an patienters och anhorigas problem och 
oro (lnf2). 

Da oroliga patienter kommer ska sjukskoterskan naturligtvis lyssna och trosta. men meningen 
ar att hon i sadana fall ska hora av sig till en kontaktperson pa den klinik som kan anses 
aktuell. Patienten eller den anhoriga hanvisas da dit. Pa sa satt arbetar sjukskoterskan mot ett 
antal kontaktpersoner, en for varje klinik (lnf2). 

Informationscentralen ger enbart information pa platsen. Man har inte nagra backer till utlan. 
IsH:illet bar man satsat mera pa uppslagsbocker. Samlingarna bestar for ovrigt av backer, 
broschyrer, videoprogram och material fran patienforeningar. Man planerar ocksa att ha 
fOrelasningar och temadagar, till exempel om aktuell forskning (Inf2). 

Man satsar pa samarbete med Folkhalsovetenskapliga institutionen vid Linkopings universitet 
nar det galler halsoinformation och egenvardsinformation. Siktet ar installt pa att med tiden 
skapa ett kunskapscentrum (Inf 2). · 

Allmanheten har ocksa tilltrade till informationscentralen. Den kallas for Meditrina efter 
namnet pa 'halsans bevararilUla' ( Inf 2). 

Jonkoping 

Fran 1988 och framat borjade bibliotekarierna pa Sjukhusbiblioteket vid Lanssjukhuset Ryhov 
i Jonkoping att bygga upp en sarskild samling med patientinformation, bestaende av Jamplig 
litteratur, bland annat medicinsk litteratur. AvenA V -material (audiovisuellt material) koptes 
in och man bo1jade prenumerera pa ett 50-tal tidskrifter inom mmadena balsa och medicin. 
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Under planeringen tjanade ~Planetree Healtlt:Resoti:rce·Genter''i'·SanFrandsco,.USA;-.som en'. 
forebild. Patientinformationen ar samlad pa·en sarskild plats i Sjuklmsbiblioteket:och. 
materialet ar sokbart i bibliotekets katalog Mikromarc:(Lingfors· Ericsson, 1:995). . '· · 

I sjukhusets entrehall oppnade hasten 199·5 Patientinformatio.riRyho'v (BoRes 1 996, sd ).Elit ,. 
kan patienter och anhoriga vanda sig for att-facveta det nl.esta sam harmed sjukhuset och · 
varden dar att gora. A ven all manna fragor besvaras. Det 'kan vara f1;agor om'Var en patient. 
eller nag on i personal en finns, hur man hittar tilLolika.delar av .sj·ukhuset ooh sa vi dare, men 
ocksa hur och var man kan Hi veta nagot om;halsa och':·sjukdom och :vil~a'pa;tientforeningar 
som finns. En sjukskoterska arbetar dar. Dar finns ocksa en receptionsdisk dar. 
-receptionsvardinnor tar hand om de som har.-;fragor.:Man·harcettnarasarn'arbete med.,. 
Halsobiblioteket som arden del av Sjukhusbiblioteket•dar'de inera·o'mfattande samlingarna av 
patientinformation fitms (Inf 3). 

I entrehallen dar informationscentralen ar belagen, finns uppslagsverk sa att patienter och 
anhoriga kan sla upp och fa svar pa enklare faktafragor. Sjukskoterskan harmojlighet att soka 
[ en del databaser. Dar finns bland armat Spris databaser och Medline. Sjuk.S:koterskans roll ar 
att vara en lots till den kunskap som efterfragas. Hon ar en lots till kunskap;,till biblioteket 
och till avdelningar och mottagningar (lnf 3 ), Nar fn'lgm~na galler enskilda patienter hanvisar 
personalen alltid till den Iakare eller sjuksk6terska som,ar;ansvarig. Till Patientinformation 
Ryhov lean mar1 ocksa framfOra sina synpunkter pa vardeil (Baltes 1996, s 2). 

Nar sjukskoterskan far fragor om patientinformation tar hon ofta patienten med sig till 
Halsobiblioteket dar hon overlamnar arendet till bibliotekarierna. Sjukskoterskan tycker det 
ar viktigt att utnyttja bibliotekariernas kunskaper och menar att man inte ska blunda for 
varandras kompetens. Sjukskoterskans kompetens handlar mera om att utnyttja sina 
kunskaper om vem som ar vem och vem som gor vad inom organisationen, fOr att kunna 
hjalpa patienter och anhoriga med sadana fragor. Tips om anhorigforeningar brukar ocksa 
falla pa hennes lott (Inf 3 ). 

"Detar viktigt att veta var ens yrkesgranser gar och respektera dem", sager sjukskoterskan. 
Hon kan ii1te ensam sitta pa all information nar det finns utbildade bibliotekarier pa 
Sjukhusbiblioteket. Samarbetet mellan henne och biblioteket fungerar bra och man onskar 
fran bada pmier att den livsmedelsaffar sam ligger mellan infonnationscentret och biblioteket 
skulle kmma flyttas till andra lokaler sa att man kan komma narmare varandra (Inf 3 ). 

Spri i Stockholm 

"Spri ar ett fristaende utvecklingsinstitut som arbetar for att forbiittra halso- och sjukvarden
sa att patienterna far basta mojliga vard" (Jakobsson, 96 03 08). 

Spri arbetar bland annat med kvalitetsutveckling, halsoekonomi, uppdragsverksamhet och 
halso- och sjukvardsinformatik. I Stockholm finns Spris bibliotek. Darifn'ln ar det mojligt att 
bestalla kopior pa tidskriftsartiklar och lana material, exempelvis becker, i m1got amne som 
ror fn1gor kring halso- och sjukvarden (ibid, 96 03 08). 

En av Spris uppgifter ar att producera databaser for sina malgrupper. Malgrupperna iir 
patienter, anhoriga och personal inom halso- och sjukvarden. Spris databaser kan bland annat 
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nas via sjukhusbiblioteken, men man hailer ocksa pa att Higga ut dem pa Internet sa att de med 
hjalp av ett enkelt sokformuHir ska bli sokbara for allmanheten pa de folkbibliotek som har 
tillgfmg till Internet. Man ar pa Spri beroende av att det byggs upp ett natverk ute i landet sa 
att tillgangligheten till databaserna okar (Inf 4). 

Spri ar bade databasproducent och databasvard. Spris bibliotek och databaser ska vara ett stod 
for de lokala sjukhusbiblioteken ute i landet, och det ar meningen att man ska kunna leverera 
material nar det inte finns att tillga lokalt (lnf 4). 

Databasen Spriline innehaller referen~er till alla typer av hiilso- och sjukvardslitteratur utom 
rent medicinsk litteratur. De dokument som finns representerade dar kan gratis Uinas fran 
Spris bibliotek (Jakobsson 1996 03 08). 

Den 1 juli 1996 sta11ade Spri en nationell databas for patientinformation. Den heter Patrix och 
innehaller referenser till bocker, tidskriftsartiklar, broschyrer, A V -media och adresser till 
patientforeningar. Man kan gratis Hina alit som fortecknas i databasen genom att direkt eller 
via nagot annat bibliotek vanda sig till Spris bibliotelc Databasen finns tillganglig bade online. 
och pa CD-ROM-skivan ArbSpriSwe (lnf 4). 

En sarskild tesaurus utarbetas parallellt med databasen for att fa en enhetlig indexering av 
dokumenten med svenska indexeringstermer. Tesauren vaxer fram i samma takt som fler 
dokument tillkommer (lnf 4) . 
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5. Forskning 

Professionaliseringsforskning 

I och med presentationen av nagra existerande och ·rlanerade .sjukh'asanknutna .~r. , , 

informationscentraler i Sverige har det blivittydligit'att formerna for tormedling av · ·. 
patientinformation skiljer sig nagot at mellanwlika platser i landet. Bland anna!:t.'skiljer· de' sig( 
at vad galler personalens yrkesmassiga bakgmnd. :r 

Vilka .ar det som ska arbeta med formedling ·a:v -pat:ientinformation? Bib'fiot~karier, 

informatiker och sjukskoterskor havdar alia sin lampHgh.etfor:<dessa: arbetsu:ppgifter. Hati·skm\ 
intresset som~bekant i forsta hand fokuseras prebiblioteka:rier och sjukskotetlSkor. En del . ·· 
gemensamma drag iir skonjbara hos de bada yrkesgrupperna. Det ar:yrk.en som iir rela:,tivt1t 
lagavlonade, de har eller har haft Hig status, dear och har varit kvinnodenninerade. ~~. 

For att hoja sitt yrkes status har bade bibliotekarier och sjukskoterskor striivat mot en· 
professionalisering av sina respektive yrkesomraden genom att anknyta de praktiskt inriktade 
utbildningama till vetenskaphg forskning. 

· . Omvardnadsvetenskapen och informationsvetenskapen kom till och blev forsktl.ingsfalt for 
sokandet efter ny kunskap inom respektive onmide. Darmed oppnade sig ocksa en vag till 

· , akademisk karriar for de studenter som valt dessa utbildningar . 

Att definiera arden 'profession' ocb 'professionalisering' iir nagot problematiskt. Det handlar 
om begrepp med ett Herta] olika betydelser och de har anvants av manga olika forskare, 
exempelvis av foretradare for olika riktningar inom sociologin Ufr Selander 1989). 

En diskussion kring begreppet 'professionalisering' aterfinns i Staffan Selanders uppsats 
'Forvetenskapligande av yrken och professionaliseringsstrategier' diir han definierar 
begreppet som "en yrkesgrupps stravan att uppna exklusiva samhiilleliga fOrdelar och 
tolkningsforetrade in om sitt speciella kunskaps- och yrkesomrade" ( 1989, s 111 ). Det iir enligt 
Selander en definition som passar in pa sammanhangen i den specifika text han presenterar 
(ibid, s Ill). Aven i foljande undersokning iir denna definition tillamplig. (Staffan Selander 
presenteras i den citerade publikati9nen som varande docent vid 'Institutionen fOr pedagogik' 
vid 'Hogskolan for liirarutbildning' i Stockholm och forskningsledare vid 'Institutet for 
pedagogisk textforskning' vid 'Hogskolan i Sundsvall/Harnosand.) 

Pa grund av att professionsbegreppet inte minst ideologiskt kan anvandas i sa olika betydelser 
har det forekommit forslag om att istallet tala om "forvetenskapligande av yrken" (ibid, s 
113 ). Till denna stravan av forvetenskapligande kan idag, da hogskolans utbildningar ska vila 
pa vetenskaplig grund, hora att ge den egna utbildningen hogskolestatus. Selander fortsiitter : 
"En mojlighet som star till buds ar att en yrkesgrupp lyckas fa statsmakternas sanktion att 
inratta en professur ... " (ibid, s 113). 

Hos bibliotekarier och sjukskoterskor har just denna utveckling skett. Forskning har etablerats 
och professorer har tillsatts for att formulera malsiittningen for och leda inriktningen pa det 
vetenskapliga kunskapsinhiimtandet. 
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I arbetet med patientinformation bar yrkesomradena bibliotekarie och sjukskoterska kommit 
att berora varandra. Har finns representanter for tva yrkesgrupper, som bada utifnin sina 
perspektiv forsoker hoja det egna yrkets status. Forskare inom sociologin har studerat de 
sociala mekanismer och medvetna strategier som spelar en viktig roll nar en yrkesgrupp 
stravar i derma riktning och vill oka sitt inflytande Ufr Selander 1989). 

Forskare inom sociologin har intresserat sig for professionaliseringsforskning. Staffan 
Selander tar i inledningen till boken 'Kampen om yrkesutovning, status och kunskap' upp F. 
Parkin och hans tearier om 'social closure'. Selander skriver: 

"Detta satt att analysera intressemotsattningar, maktrelationer och kamp om 
inflytande kan enligt Parkin tilHimpas pa de tva viktigaste formerna for 
samhallelig makt och kontroll, namligen agande och utbildning/legitimation. Han 
ser professionerna som framgfmgsrika grupper vilka har lyckats monopolisera 
vissa kunskaper och fardigheter, och som genom politiska patryckningar pa staten 
har fatt sanktion for att utbildning, betyg och legitimation uppratthalls som 
stangsel. Harigenom har professionerna lyckats vidmakthalla ett exklusivt 
inflytande over sitt verksamhetsomrade" (1989, 16-17). 

Stangsel i det hfu sammanhanget symboliserar viljan att skapa ett eget revir, inom vilket 
endast de slapps in som genom att uppfylla de krav som galler, tagits upp och tillhor 
yrkesgruppen. 

Hur kan bibliotekarieyrket och sjukskoterskeyrket i egenskap av 'professioner pa offensiven ', 
samarbeta sa att konflikter inom arbetsplatsen med negativa konsekvenser for arbetsinsatserna 
kan undvikas? Avsikten ar att undersokningen pa sjukhusbiblioteket vid Molndals sjuklms ·ska 
kunna ge svar pa det. 

For den som valjer att tro Svante Beckman i uppsatsen 'Professionerna och kampen for 
auktoritet', ar det i annat fall tydligt att det, atminstone rent vetenskapligt, finns en viss risk 
fOr att de aktuella yrkena i sitt arbete med patientinformation ska dras in i en konflikt. (Svante 
Beckman var vid slutet av 80-talet docent vid 'Temainstitutionen' vid 'Linkopings 
universitet'.) 

Beckman skriver: "Om det primart sarskiljande for professioner ar defunktioner de fyller 
kommer konfliktperspektivet att fokusera pa konflikt med grupper och strukturer som fyller 
samma eller narstaende funktioner, t ex konkurrerande ansprak pa expertis mellan lakare och 
psykologer eller mellan Hikare och kvacksalvare." En konflikt alltsa dar fragan om vilken 
profession som bast uppfyller de funktioner de bada gar ansprak pa att vara experter i (1989, s 
61). 

Kenneth Forslund ar universitetsadjunkt i pedagogik vid 'Institutionen fOr pedagogik och 
psykologi ' vid Linkopings universitet och forskarstuderande med imiktning pa professionell 
kompetens och fortbildning av larare. I en essa om utveckling mot professionalitet i lararyrket 
raknar han upp en rad faktorer som ar av vikt i en process mot en yrkesgrupps 
professionalisering och uppmarksammar darefter den enskilda individens roll i 
professionaliseringen av sin yrkesroll: "Man kan forestalla sig att det utifran malen, 
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utvecklandet av en etisk kod och val en av te0rigmnd ·och metaduppsattning~samtutifrfm deir 
egna personligheten och erfarenheten, kanske med hjiilp:av forebilder upp~tar:·eni~ho~.·· 
individen personlig projil i yrkesu!Ovandet" ( 1995, s 11 ). Det har iir synpunkter som .ar, .<r· .,._ 

aktuella pa de flesta arbetsplatser och inte minst fOr de individer som;tilJsamJnans.ska 
formed! a patientinformation till patienter och anhorrga i ett sjukhusbililibtek. .. · .. 

Forslund fortsiitter: "Man kan ocksa tanka sig att en arbetsgrupp~ ett team, utvecklar ·en egen 
personliga profil i arbetet pa samma siitt som en organisation kan ha sin '.sarpragel ooh sina 
unika inriktnings, kompetens- och miinniskokombinat,ioner" (1995, s 11 ). Bade i :Oderise-och i 
Molndal firms team med mojlighet att utveckla sadana unika egenskaper. -- ~~'' ... · 

Bibliotekarier och sjukskoterskor i Odense.1 1 . • 

Pa infonnationscentret i Odense sker ett samarbete me:llan bibliotekarier" och sjukskoterskor. . . 
lnnan verksamheten kunde komma igang hjalptes man at med insamling och registrering av 
material. Det var stora mangder som kom in och skulle ordnas (Pedersen I 993, s 7). 

.·_ .. ; 

Bibliotekarier och sjuksktiterskor kom tillsammans fram till att samlingarna skulle stiillas upp ;r 

alfabetiskt efter sjukdomar och iimnen. (Med amnen menas hiir sadant som inte iir sjukdomar, .... · 
exempelvis graviditet, rokning och sa vidare, fOrf. anrn.) Inom vmje sadant amnesomrade 
placerade man alit material, bade facklitteratur ocb skonlitteratur samt ovriga medier (ibid, s 
7). 

Man menar i Odense att det iir en tillgang for anvandama att bibliotekarier och sjukskoterskor 
samverkar. Kunskaper och erfarenheter fran de bada fackomradena kompletterar varandra och 
det inledande samarbetet uppges ha varit spannande (Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen 
1994, s 280). 

Bibliotekarierna pa informationscentret arbetar ocksa pa folkbiblioteket i Odense. Det beror 
pa att verksamheten med patientinformation ar ett samarbete mellan sjukhuset och 
kommunen. Pa sa satt finns en kanal mellan de tva biblioteken (Hollo 1994, s 56). 

lnformationscentret lyder under en chefssjukskoterska. Pa centret firms tva sjukskoterskor och 
en av dem leder verksamheten. (Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen 1994, s 279). 

I den dagliga verksamheten har dock bibliotekarierna fa timmar i sjalva informationscentret. 
Bibliotekarierna iir deltidsanstiillda och fyra till antalet. Manhar ocksa en biblioteksassistent 
och en assistent (ibid, s 279). Eftersom en sa liten del av bibliotekariens totala arbetstid 
tillbringas i informationscentret, ar det i forsta hand sjuksktiterskorna som har den dagliga 
kontakten med patienter och anhoriga. 

En stor del av den tjiinstgorande bibliotekariens tid gar at till att ga ronder med bokvagn pa 
sjukhusets avdelningar. A v den huvudansvariga bibliotekariens atta timmar i veckan agnas 
sex timmar at informationscentret. Under den tiden ska den ansvariga bibliotekaricn planlagga 
och administrera sin del av arbetet. Biblioteksassistenten skoter uppdateringen av databasen 
vilket bland annat innebiir att fOra in nya referenser och skriva annotationer pa infort material. 
(Informationscenter for patienter, parorende og andre interesserede 1993, s 4). 
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Bibliotekariens roll 

Det finns olika uppfattningar om vilken roll bibliotekarien skall ha i hantering och formedling 
av patientinformation. Olika siitt att arbeta vaxer fram pa olika platser. Skillnadernas extremer 
bestar av bibliotekariens totala franvaro i vissa fall och bibliotekariens ensamma herravalde i 
andra fall. For att ra ett perspektiv pa olika synsatt redovisas nedan nagra uppfattningar om 
vad bibliotekarien bor eller kan gora i arbetet med patientinformation. 

Bibliotekariens anvarsomn'iden kan till exempel vara att utveckla regler for samlingarnas 
upl1byggnad, valja vi lken typ av uppstallning eller klassifikation samlingarna ska ha, a. :t 
utveckla paketlosningar med information, att se till att den bibliotekstekniska apparaturen 
fungerar och utfora sokningar i databaserna (Wood Humphries & Kochi 1994, s 54). Det bor 
namnas att forslagen har specifikt galler ett informationscentrum som aven utfor sokningar at 
forskare. Det ror sig om ett sjukhus med akademisk anknytning • 

Hur bibliotekariens roll ser ut pa en arbetsplats av den har karaktaren beror mycket pa 
moderorganisationens avsikter och policy. I start sett finns inga granser for vad bibliotekarien 
kan utfora. Ett viktigt undantag ar dock att bibliotekarien inte far ge rad eller rekommendera 
nagon viss typ av behandling (Kenyon 1994/95, s 5). 

Sjukhusbibliotekarier liimpar sig val for fOrmedling av patientinformation eftersom 
bibliotekarierna redan uppratthaller samlingffi· av medicinsk facklitteratur och skoter 
patientbiblioteken. Sjukhusbibliotekarien bar den viktiga uppgiften att fOrse patienten med 
den information patienten sjalv anser sig behova. Om patienten endast far den information 
som vardpersonalen anser ar lamplig och patienten tycker sig forvagrad viktig information, 
ska bibliotekarien finnas tillhands och komplettera (Knight 1990, s 146). 

Bibliotekarier och medicinskt utbildade bar olika bakgrund och olika arbetsuppgifter. 
Samarbete mellan dem kan vara forutsattningen fOr en framgangsrik verksamhet. 
Bibliotekarierna behover den kunskap som finns has medicinskt utbildad vardpersonal 
(Braude 1993, s 411). 

Sjukskoterskans roll 

Litteratur sk.riven for sjukskoterskor om sjukskoterskor handlar bland annat om deras roll i 
den mangfacetterade verksamhet dar dear en viktig del. Intresset fokuseras naturligt nog i 
fOrsta hand kring sjalva varden.och vardandet samt kring sjukskoterskornas relationer till 
ovriga yrkeskategorier i omedelbar narhet till dem sjalva i deras vardag. Exempel pa litteratur 
som tar upp sjukskoterskans mojligheter att utvidga sitt kompetensomrade inom halso- och 
sjukvarden har framkommit under de senast aren Gfr Hunt & Wainwright 1994). 

Svarare ar att firma litteratur dar sjukskoterskans informationsuppgifter tas upp som ett 
huvudiimne. Nar det sker handlar det mycket om patientutbildning som ett led i 
sjukskoterskans dagliga omvardnad av patienten. Det ar, atminstone an sa lange, orealistiskt 
att fdrvanta sig att fdrfattare av den hiir typen av Iitteratur skulle fokusera intresset kring 
sjukhusbiblioteken och sjukskoterskans eventuella roll i dessa. Nedan foljer nagra exempel pa 
litteratur dar problematiken ur perspektivet formedling av patientinformation pa ett eller a1mat 
satt tangeras. 
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I tider av ekonomiska nedskarningar har.i:USA pi- sina:hall''markts en ten dens' till att upphora · '· ;·" 
med produktionen av patientinformerande material. Uppgiften har ,istallet helf liimnats. tilii.deJ:V .. · 
tjanstgorande sjukskoterskan som forviintas ·stoppa inJopande infdnnationspass for ;-:~' ·.·'· .. 
patientema nar tid en sa medger (Edw~u;ds.;.l995, s "358} . ..... 

Dock har sjukskoterskornas mojligheter .att f~.itid over.ti11 individl:teTJ.patientutbildning ·' J 

minskat dramatiskt bland annat pa grund avatkde inte sa:llan tvingas;vara arbetsledare:.for.:och · 
overvakare av en allt stOrre andellagutbildad'personat Samfidigt vet dagens_pat~enteC·: 

betydligt mera om sina sjukdomar an for nagr.a. m:. ·sedanrooh de forvantar1 sig att ytterligareVfa . ·. 
utOka sina kunskaper (ibid, s 357). > •· ••. 

Problemet kan~ tosas genom att sj ukskoterskbl'.na;;tat' dator.n .f sin;tj iinslt och m'ed hja! p av 
faststallda utbildningsprogram med varierbata .. svarigh'etsnivaer sparar bade tid oc:h nioda i· 
,konkurrensen med ovriga dagliga arbetsuppgifter. De:H'na 'computer assisted instr~iction' (ibid, 
s 357) ses som en god mojlighet for sjukskotet:sk:orna att klara informations- o'd1 >. . 

· utb~ldningsdelen i den dagliga kontakten med~patienten. Tidsbrist, resursbrist·ocll·.eventuefYa 
brister i sjukskoterskans amneskunskaper iir :i:nte langre'ett hinder (ibid, s. 357). -., 

l anslutning till den neurologiska kliniken pa>Urriea uriiversitetssjukhus har sedan 1979 pagatt 
omvardnadsforskning. Ett projekt startades 1984 med avsikt att ftirbattra sjukskoterskors och 
ovrig vardpersonals informationsinsatser for sina patienter (Engstrom 1986, s 116-11 7). 
Tidigare undersokningar hade visat att langtifn'in alla patienter ar nojda med den infor.mation 
de fatt under sin sjukhusvistelse (ibid, s ). 

Med projektet ville man bland annat fa igang och utvardera effekterna av ett okat samarbete 
och en fOrbattrad kommunikation mellan sjukskoterskor och lakare nar det giiller 
patientinformation. Utgangspunkten for samarbetet var omv:hdnadsprocessen (ibid, s ). 
Omvardnadsprocessen ar sjukskoterskans verktyg for medvetandegorande och dokumentation 
av patientens omvardnad (se Definitioner, sidan 4). 

En modifierad form av omvardnadsprocessens individuella vardplanering anvandes dar 
lakarnas arbete integrerades i processen for att astadkomma den asyftade forbattrade 
kommunikationen kring amnet "information till patienterna" (ibid, s 115-117). Ett ar efter 
projektets start sags en okning av antalet nojda patienter (ibid, s 134 ). 

Undersokningen visade dock pa brister i uppfoljningen da det gallde art komma till ratta med 
de fall da patientemas informationsbehov var storre an vantat. Dar kan fOrklaringen vara en 
bristande overensstammelse mellan patientens och lakarens uppfattningar om hur stort 
behovet av information ar. En rad undersokningar visar att lakare och sjukskoterskor har en 
tendens att underskatta patienternas behov av information (ibid, s 132). 
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5. Etik 

Definitioner 

Att gora etiska stallningstaganden handlar om att med utgangspunkt fran fakta ( ett faktum), 
med hjalp av ett vardeomdome, fatta ett beslut. Fakta och varderingar leder alltsa fram till 
beslutet (Ohlsson 1982, s 11 ). 

Etik kan sagas vara " ... sy5'tematiskt, rationellt och konsekvent utarbetade principer som 
behandlar och reglerar interaktionen mellan manniskor" (ibid, s 11 ). 

"Etiska overvaganden kan sagas vara en forHi.ngning av det professionella ansvar som vis sa . 
yrkeskarer har genom sin yrkesutavning, dels gentemot allmanheten, dels gentemot den egna 
verksamheten" (DIK-Forum 1993). 

Bibliotekarien och etiken 

Bibliotekarien sitter inne med kunskaper om hur man m1r information. Den kunskapen ar en 
form av makt. Eftersom bibliotekarien har mojlighet att utova ett uttalat eller outtalat 
inflytande over den som soker information, betyder det att bibliotekarien maste hantera sin 
makt pa ett ansvarsfullt satt. Umtagaren, den vetgirige, maste skyddas fran oegentligheter frfm 
bibliotekariens sida (Ohlsson 1982, s 20). 

Da infinner sig behovet att faststalla och nedteckna yrkesetiska regler. Ytterligare ett skal till 
att formulera en yrkesetik ar viljan att pa det sattet hoja bibliotekarieyrkets status (ibid, s 20). · 

SFF (Svenska FolkbibliotekariefOrbundet) och VBT (De Vetenskapliga Bibliotekens 
Tjanstemannaforening) konstaterar i ett nummer av tidskriften DIK-Forurn (nr.l I 993): "Vara 
kollegor i flera andra Hinder har sedan Hinge faststallt etiska regler fOr bibliotekariekaren." 

Foreningarna skriver ocksa att bibliotekarien har mojlighet att styra urvalet av medier och 
vilket innehall dessa medier ska ha. Dar kravs etiska overvaganden. Ett professionellt 
fOrhallningssatt kravs ocksa vid bemotandet av olika typer av lantagare. 

Bibliotekarieyrket fungerar i manga fdm varandra vitt skilda miljoer. Sjukhusbibliotekarien 
och bibliotekarien pa ett start vetenskapligt bibliotek utf6r sitt arbete i delvis mycket 
olikartade miljoer. Trots det finns en gemensam grund fOr alla bibliotekariers 
yrkesverksamhet. Darfor fitms ett behov av en gemensam professionell etik. 

De bada bibliotekarief6reningarna utarbetade sina 'Yrkesetiska riktlinjer for bibliotekarier' 
under ar 1992. Har tas tva av punkterna upp da de ar av intresse vid formedling av 
patientinformation. Den andra punkten ar intressant i relation till samarbete mellan 
bibliotekarier och sjukskoterskor. I tidskriftsnumret aterfinns de pa sidan 15. 

"Bibliotekariens forhallningssatt till anvandarna ( ... ) 

3. Bibliotekarien skall bemota sina anvandare med respekt och omdome, opartiskt 
och jamlikt, varvid den enskildes ditt till integritet skall skyddas saval vad galler 
personliga forhallanden och erMllen information som lanat material." 
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'' Bi bliote kariens forhallningssamtU kegenoch:andrayrkesgr--I:!PPers pro.fe~·sion :·· . 

"7. Bibliotekarien skall visa respekt for .andra yr-kesg~uppers etiska regler ocf{ .. : 
deras professionella kompetens." .. . 

Att stalla upp en etisk kod for ett yrkes uto:vande ar ett led ~i de:professionaliseringsstr~vanden,.. ~· 

dess foretradare agnar sig at. I en essa om utvecklingen .av professionalitet i lararyrket, skr,iver~ 

Kenneth Forslund oni. den etiska kodens betydelse i'}·):ro.fessionaliseringssyfte: . . >·',:;· 

"I professionaliteten ingar att ha klargj.ort s~a y~d(esmoral i form av en etiskikot$ : ::;,-: · 
som reglerar forhallandet tilLkollegema ochHiH de manniskor man arbetar ·med; .. €t 
ex patienter, klienter, elever)~Detta ror.manniskosyn, forhallningssatt; det ansvar .,?: 

man har i forhallande till olika medageranden och andra, samt rattvisa, i.~ 

anstandighet, lojalitet, hj:alpsamhet och andra vlirdegrundande aspekter pa arbetet. ·\,• 
Eftersom det i var tid och kultur har blivit allt vanligare med arbete i lag och ·. 
organisationer okar behovet av att uttrycka och klargora den etiska koden. Om vi 
inte bar en nagorlunda gemensam vardebas i ett arbetslag riskerar vi att dra at 

· olika hall och att motarbeta varandra med ett daligt utfort arbete som resultat. 
Darfor ar det angelaget att uttrycka sina fOrgivettaganden och sin yrkesmoral pa 
det att man kan kommunicera dessa styrfaktorer i arbetet med varandra och 
utveckla en gnmdlaggande och gemensam etisk kod" (1995, s 1 0). 

Detta ar precis vad sjukskoterskorna gjort och vad bibliotekarierna ar i fard med att gora. 

Den som onskar ta del av en mera utforlig diskussion kring begrepp som etik, yrkesetik och 
bibliotekarieetik rekommenderas att Hisa 'Bibliotekariers yrkesetik' av Karin Bystrom och 
Jeanin Larsson, en magisteruppsats under arbete vid Bibliotekshogskolan i Bonis. Den 
kommer att firmas tillganglig fran och med 1997. Dar fitms ocksa ytterligare litteraturtips i 
amnet. 

Patientinformation och etik 

Det mest patagliga etiska problemet vid formedling av patientinformation handlar om var 
gransen ska dras mellan att tillhandahalla information eller att ge did och gora medicinska 
bedomningar. Det galler att undvika rad och bedomning och endast ge vagledning i form av 
medicinskt och juridiskt referensarbete (Stoddart & McCloskey 1994, s 278). 

I kontakten mellan bibliotekarie och anvandare kannetecknas arbetet med patientinformation 
av fragornas personliga karaktar. Av bibliotekarien kravs att kunna behalla vetskapen om vad 
patienten fragat som en hemlighet dem emellan. Ett exempel ar sociala, psykologiska och 
politiska aspekter pa AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), (ibid, s 279). 

For att sakersHilla att bibliotekarien lever upp till sitt ansvar kravs i USA en noggrant 
formulerad policy hos den institution som formedlar patientinformation, dar det framgar 
vilken typ av service man ger och var begransningarna i personalens ansvar gar. Till hjalp och 
rattesnore harman nagon etisk kodex, till exempel 'ALA Code of Ethics' (ALA - American 
Library Association), (ibid, s 279). 
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Tidigare bar sjukvarden i USA praglats av en ovilja fn1n Hikarnas sida att fullstandigt 
informera sina patienter om deras diagnos eller halsotillsUmd. Det har man gjort med en 
fOrestallning om att det skulle vara bast for patienten. "For example, physicians felt justified 
in not telling patients of a diagnosis of cancer, fearing that the information would have a 
negative impact on the patient's psyche and, thereby, overall health" (Rothstein 1993, s 255). 

Den i citatet beskrivna oviljan att beratta hela sanningen for patienten, att inte lagga alla fakta 
pa bordet, forklaras forutom av "omtanke och oro fOr patientens reaktion" (Fagerberg et al. 
1988, s 101-1 02) av att Iakare, sjukskoterskor och ovrig vardpersonal inte viii erkanna 
sjukvardens maktloshet infor patientens situation eller att man skyggar for det som ar svart pa 
grund av egna radslor (ibid, s·I 01-1 02). 

Det betraktas numera som olampligt att dolja fakta eller inte beratta bela sanningen for 
patienten. Kanslan av att inte fullkomligt kunna !ita pa sina vardare skapar oro. Patienterna 
maste sjalva fa mojlighet att ta stallning till hur de ska mota den situation de hamnat i. Det 
kan de inte gora om de inte far veta allt om sitt eget tillstand (ibid, s 102). Likhetstecken har 
under senare ar kommit att sattas mellan god halso- och sjukvard och generos oppenhet ifraga 
om medicinsk information (Rothstein 1993, s 255). 

Fagerberg et al. tar i sin bok 'Medicinsk etik och manniskosyn' upp fragan utifran ett 
vardperspektiv och skriver: 

''De senaste arens diskussion av varden i livets slutskede och i samband med svara 
sjukdomar har klargjort att det ar mycket vasentligt for patientens kansla av 
trygghet att han kan lita pa de besked han far och att han inte undanhalls viktig 
information. Det har ocksa framkommit att man genom att inte tala om svara ting 
Himnar patienten isolerad med sin radsla och sin oro utan mlgon mojlighet att tala 
om den med anhoriga eller med personalen" (1988, s 1 02). 

En del ovriga med etik beslaktade rad och forhallningsorder, riktade till sjukvardspersonal pa 
vardavdelningar och i ovrig vardmiljo, kan vara av varde att studera aven for de som arbetar 
med patientinformation: 

Vardpersonalens hallning och gester ar av betydelse nar de informerar. Pa grund av nyanser i 
rostUige och kroppsspraket ar det sa gott som omojligt att vara sa objektiv att den egna 
installningen till en viss fraga eller de egna varderingarna inte marks. Darfor kan det ibland 
vara arligast att oppet redo visa sin egen uppfattning for patienten ( 1988, s 101 ). 

En bart brist pa tillmotesgaende kan hindra patienten fran att stall a fragor. Darfor ska man vara 
forsiktig med att anta att fnlnvaron av fragor betyder att patienten kanner sig tillrackligt 
informerad (I 988, s 1 02). 

Nar det galler ovriga etiska aspekter pa fOrmedling av patientinformation kan det vara bra att 
pami1ma sig att bade bibliotekarier och sjukskoterskor omfattas av sekretesslagstiftning. 

Sjukskoterskan och etiken 

For sjukskoterskorna finns etiska riktlinjer formulerade sedan langre tid tillbaka. I en broschyr 
utgiven av SSF (Svensk Sjukskoterskeforening) tar man under rubriken ' Riktli~jer for 
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sj ukskoterskor' upp innehallet i de ,ci;tiska. regler· som·:~n;~tags~:av· ICN {International·,c:o wi.cil . oF·. 
Nurses) i Sao Paulo i Brasilien i juli~~953 .. Inneha±letr.ev.iderades~,rMexico ·Ci.ty•,i;: maj 1.973. 

Dar star bland annat foljande: 

"Sjukskdterskans grundlaggande ansvar .. ar 

att friimja balsa 
att forebygga sjukdom 
att aterstalla hiilsa <, · -~ · ;'. · ... 
att minska lidande" 

•' 

Under rubriken "Sjukskorerskan och.. alJmcinhefe}t;~: 'stat·bland':annat-. foljande: 

"I sin yrkesutOvning beframjar sjukskotei.s.llia:ni'6th11i.FjO:·dar..individens ~iirderingar, sedvanjor · 
och religiosa overtygelse respekteras. Y'J• , . ... · 

~ukskoterskan behandlar.a!la personliga~upplys!1ii'rga?'som konfidentieUa och vidarebefordrar 
sadana med stor urskillning." ; ' "' .. , 

Vid rubriken "Sjukskdterskan och medarbetm~na ?·.star:deb 

"Sjukskoterskan efterstravar ett gott samarbete med medarbetare inom halso- och sjukvarden •r i 

och in om andra yrkesgrupper." 
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6. Redovisning av intervjuer 

Inledning 

Intervjuerna 

Intervjuer med personal vid sjukhusbiblioteket i Molndal agde rum den 22 april 1996. 
Avsikten var fran borjan att intervjua samtliga bibliotekarier och de tva sju>skoterskor som 
direkt arbetar med patientinfonnation samt bibliotekschefen. Onskemal om att fa gora dessa 
intervjuer framfordes. For undersokningens fullsHindighets skull var det viktigt att samtliga 
personer skulle fa komma till tals. Pa sa stitt kan olika asikter och varderingar kring de fragor 
som tas upp belysas mera utforligt. 

Nu b!ev det sa att man fran sjukhusbibliotekets sida boll fast vid att det mycket val borde 
racka med att intervjua bibliotekschefen, bitradande bibliotekschefen och en av de tva 
sjukskoterskorna. Motiveringen till det var att man ansag att all behovlig information gick att 
fa av dessa personer. Darfor blev undersokningen redan fran bOrjan mindre an det varit tankt 
och kunde endast redovisa tre personers installning till det som tas upp i intervjufragorna. De 
bibliotekarier som till vardags konkret arbetar mycket med patientinformation· kom darfOr inte 
att kunna intervjuas. 

Intervjuema genomfOrdes med hjalp av bandspelare. Forst intervjuades sjukskoterskan under 
cirka en timmes tid. Darefter var det bitradande bibliotekschefens tur i nagot mer an en timme. 
Sist intervjuades bibliotekschefen i omkring 40 minuter. Vid intervjuerna anvandes 
intervjumanualer som utgangspunkt for de fnlgor som stalldes. Det framgar av manualerna i 
bilaga 1 att en typ av intervjumanual anvandes for sjukskoterska och bibliotekarie medan en 
annan typ anvandes for bibliotekschefen. Anledningen till detta var att fragornas karaktar ar 
nagot olika i de tva typema av manualer. Manualerna delades in i olika amnesgrupper och 
anvandes som st5d for minnet. 

Vid intervjun med sjukskoterskan uppstod problem med att fa rosten att boras pa bandet. Det 
visade sig efter intervjun att endast ungefar cirka tva tredjedelar av det som sagts var mojligt 
att uppfatta. De ovriga tva intervjuerna blev dock fullstandigt inspelade. 

lntervj uerna skrevs darefter ut i sin helhet med bibehallande av talsprakets karaktar. Vid citat 
ur intervjuerna i redovisningen har spraket normaliserats till skriftsprak. For ovrigt har 
ingenting andrats i citaten. Det innebar att samtliga ord och meningar i texten uttalats av 
respondenten i den ordning de star. 

Metod 

Innehallet i intervjusvaren kategoriserades genom en grovindelning i olika amnesgrupper. Det 
skedde genom att de utskrivna intervjuerna lastes igenom och olika berorda amnesomraden i 
svaren antecknades under skilda rubriker. 

Dessa rubriker har sedan anvants som utgangspunkt fOr rubrikerna i redovisningen av 
intervjuerna. Det har skett under inflytande fran vetenskaplig metodlitteratur. I forsta hand har 
ideer och rad ham tats fran grundlaggande delar av den metod som gar under namnet 
'grounded theory ' och som pres en teras i boken 'Basics of qualitative research ' . 
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Starkt fOrenklat beskriver teorin hur: faktainnehaJ.ret. i en kvalitati'"· undersokning analyseras· . : 
genom att det sonderbryts i sma enheter dler begfepp ('concepts'). Dessa· begrepp ordnas 
sedan under mera overgripande enheter.eller:kategorie.t: ('categories) som :sed~:,kan\ indelas 

vidare i over- och underordnade kategorier. Begreppen.och kategoderna tj~riar'som1 · 
hjalpmedel fOr jamforelser och upptackt av reiationer.enheterna emellan, bade hi;erarkisktoch . 
ifriiga om deras egenskaper (Strauss & Corbin 1990,·s.··61-74). 

Har gars inte anspn1k pa nag on korrekt tillfunpning-av .detma metod, men den hm~.anvants·:som'. 
hjalpmedel for att underlatta analysen av.innehallet'i intervjusvaren. Hos Strauss)& Corbin~ · · 
talas om hur begrepp och kategorierplockas frarrfaktaunderlaget ·oeh antecknas:ai'{orm av < 
'code .notes'. Dock skriver de: "There are. many differentcspecific ways of doing this·.·. 
ret&~:ai.i-l"g~ ~rtd each person must find the••mevho.cL that works:besf .. fo:V. himself or herself' '~ibid's 
73). 

Metod fOr analys 

Intervjuerna spelades in pa kassettband och darefter:.skrevs de ned. Forsta intervjun blev sam 
redan namnts endast fragmentariskt upptagen pa bandet, men en hel del fakta gick anda att fa 
fram. Mojligheten att ge direkta citat blev mindre dar ani de andra intervjuerna. !/ 

Intervjuerna Histes igenom och de uttalanden som hade: anknytning till syfte och , 
fragestallningar stroks under. Det foil sig naturligt att de olika deHimnena gavs 
karakteriserande nanm. Dessa namn skrevs i marginalen i intervjutexten. Namnen anvandes 
sedan som rubriker i redovisningen av intervjuerna. Pa detta satt skedde en kategorisering av 
materialet. Samma kategorier fick aterkomma som rubriker i redovisningen av alia tre 
intervj uerna. 

Ibland berordes en kategori endast i liten utstrackning eller inte alls. i redovisningen star da 
kategorirubriken kvar men utan text under. Ett problem var att nagra av de bildade 
kategoriernas amnen gick in i varandra. Det kan diskuteras i m1gra fall om det som star skrivet 
under en rubrik kanske borde ha statt under en mman. 

De kate gorier som Corbin enligt beskrivningen ovan talar om, ar resultatet av 
sammanfdrandet av mindre enheter i st6rre. Har kom metoden att ga at andra hiillet. Forst 
identifierades de st6rre amnesenheterna, representerade av de aterkommande rubrikerna. 
Sedan gicks intervjuerna igenom en gang till i jakten pa mindre enheter, mindre kategorier. 
De skulle da motsvara Cor bins 'code notes·, kate gorier som plockas fran faktaunderlaget. 

De har kategorierna noterades och de forsags med en siffra beroende pa ur vilken intervju de 
plockats. Siffrorna blev 1, 2 och 3 beroende pa vilken intervju i ordningen de kom ifran. Vissa 
begrepp fanns med i alla intervjuerna och fick markningen 1, 2, 3. (De listade begreppen, se 
bilaga 2). Med utgangspunkt fran dessa begrepp gjordes i analysen en sarnrnanfattning av de 
viktigaste fakta sam totalt sett kommit fram under var och en av de overgripande rubrikema. 
Darefter forsags analysen med anknytningar till avsnitt i de inledande kapitlen och med egna 
tankar, asikter och reflexioner. 

Det enda som med sti:irsta sakerhet kan sagas om vilken roll Corbins metodik spelat i 
analysavsnittet, ar att den gav iden till det beskrivna fOrfarandet. 

Undersokningens fOrutsattningar 

Ovanstaende redogorelse for undersokningens forutsattningar, med ett mycket begransat och 
ofrivilligt rumphugget undersokningsmaterial, gor det omojligt att astadkomma en strikt 
vetenskaplig analys. Materialet ar alldeles for litet med sina tre intervjuer. Utformningen av 
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intervjumanualerna, med likadana manualer for sjukskoterskan och bibliotekarien, men med 
en sarskilt utformad manual for bibliotekschefen, tycktes vara en bra lOsning till en bciljan. 

Nar kategoriindelningen fOr rubrikerna gjordes blev det uppenbart att aven bibliotekschefens 
manual, "for standardiseringens skull, borde ha bestatt av likadana avdelningar och 
fn'igestallningar som de tva f6rsta, men med kompletterande fragor. A andra sidan har de 
vasentligaste fragorna anda kommit med hos alla de tre respondenterna. Detar i forsta hand de 
etiska fragorna som inte diskuterades i tredje intervjun. De borde ha tagits upp aven dar. Det 
gar trots allt att dra en del slutsatser ur materialet och det ger en relativt fyllig bild av olika 
aspekter pa formedlingen av patientinformation vid sjukhusbiblioteket i Molndal. 

Sjukhusbiblioteket i Molndal- Kort beskrivning 

Sjukhusbiblioteket i Molndal ar uppdelat i ett medicinskt fackbibliotek och ett allmant 
bibliotek dar man bar skonlitteratur, allmiin facklitteratur samt ovriga medier som till exempel 
CD-skivor. Till detta harman lnfoteket, en avdelning med information till patienter och 
anhoriga om sjukdomar, friskvard och behandlingsmetoder inom sjukvarden. Molndals 
sjukhus har cirka 510 vardplatser och personalstaben uppgar till 2 500 personer. 

Landstinget finansierar verksamheten i biblioteket och tva huvudman inom landstinget delar 
pa kostnaderna. Bibliotekarierna, assistenterna, media fOr patientbiblioteket samt medel for 
katalogens utarbetande betalas av 'Kultur- och utvecklingsnamnden ' pa 'Kultur- och 
utbildningsforvaltningen'. Sjukskoterskoma, sjalva lokalerna med deras utrustning, 
databaserna samt media for medicinska fackbiblioteket star sjukhuset for. Sjukhuset staller 
alltsa upp med tva sjukskoterskor som arbetar en :fjardedel av sin arbetstid i lnfoteket. 

Biblioteket och Infoteket har en gemensam katalog med cirka 25 000 poster. Av dessa ar 
omkring 1 100 sadana som beror patientinformation. De olika posterna ar a lltsa blandade 
tillsammans, men kategorierna kan enkelt brytas ut om sa onskas. I medicinska 
fackbiblioteket fitms ett start antal medicinska databaser, bland annat Medline. Ute i Infoteket 
och informationen finns bland annat Spris databaser och mojligbeter fOr bibliotekets 
anvandare att soka kunskap med hjalp av det anatomiska multimediaprogrammet Adam. 

Samtliga kommunitmevfmare i Molndals kommun har ratt att Hina i biblioteket och 
utH'mingstiden ar fjo1ton dagar med mojlighet till omlan. Det finns mojlighet att kopieraoch 
det ar gratis. Biblioteket bar oppet vardagar mellan klockan 9.30 och 17.00. Pa fredagar 
sHinger biblioteket klockan 15.00. 

Personalen i biblioteket bestar av en bibliotekschef, (i intervjuerna kallad 'bibliotekarie B ' da 
denne var den andrei ordningen att intervjuas), som gar 40 timmar i veckan, en bitr-adande 
bibliotekschef ('bibliotekarie A') gar 35 timmar. En tredje bibliotekarie ansvarar for det 
medicinska fackbiblioteket ocb gor 35 timmar ('bibliotekarie C'). Ytterligare en bibliotekarie 
har hand om Infoteket och ar timanstalld med 10 timmars tjanst per vecka (bibliotekarie D). 
Ovrig tid tjanstgor bon vid en filial i Kungalv och gor dar 20 timmar. Den femte 

- - .J--... 
bibliotekarien som arbetar i sjukhusbiblioteket gor 17 timmar i sjukhusbiblioteket och " 
tjanstgor resterande tid i kommunal biblioteksverksamhet. Slutligen finns en bibliotekarie pa 
psykiatriska klinikens bibliotek, som ar en separat del av sjukhusbiblioteket. Hon gor 30 
timmar per vecka.Vid intervjutillfallet delade tva sjukskoterskor pa eftermiddagspassen i 
Infoteket. Temporart har en av sjukskoterskorna senare utfOrt detta arbete ensam och gorda 
omkring 20 timmar i veckan. En kanslist ar anstalld och dar finns ocksa tre 
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biblioteksassistenter med vardera 30. timinar1wec'kan .. Pa· .. 0nsdagarna fil}lls i.\tre:t:inimar.en · 
apotekare i Infoteket. Till den arbetsgrup.p sam personalen utgor, hor ocks.i'l' en Hikare/ .. : 

Det kannetecknande for verksamheten i Molndal ar att allt (utoin psykiatriska klinikdns 
bibliotek) finns samlat pa samma plats i sjukhusets lokaler-.: Avsiktertihar varit: attrskapa:narhet · . •·· 
mellan de olika enheterna i biblioteksverksamheten samt mellan de olika yrkeskateg<r>i;ier,somi: 
arbetar dar. Narheten ar dock i forsta hand avsedd att underlatta for:sjukhusbiblioteh~ts· . ·. ,.· · 
an van dare. 

Den information som finns direkt tillganglig pa hyllorna i~ Infoteket ar uppstalld alfabetiskt ' ·· · 
efter olika amnen och sjukdomar. Till personalens·o.ch .anviindarnas hjalp finns en. ': 
standardiserad mall framstalld av Socialstyrelsen:·dit:man .forst kan ga fot' at~lS'e m1der·vi1kef. 
amnesord eller vilken amnesgrupp man bor soka pa hyllorna. Det ar eri~anvaiidbar.:'' 
kategorisering sam ryms pa m!tgra A4-sidor i ett hafte som ligger pft:.·bordet frarufOfinfotekets ;;;
hyllor. 

Systemet ar liksom i de fiesta samlingar av patientinfonnation konstruerat sa att al..lt iilOm ett 
amnesomrade finns samlat pa samma stiille, oavsett om det iir fnl.ga om en bok, en 
tidskriftsartikel, en videofilm eller en infonnationsbroschyr. For den som redan kiinner till .allt 
som erbjuds pa hyllan finns det mojlighet att fa hjalp att ga vidare via databassokningar och 
material ur det medicinska fackbiblioteket. Det hjiilper da bibliotekarierna och 
sjukskoterskorna till med. 

Sjukhusbiblioteket och Infoteket liknar i start sett vilket annat bibliotek som heist. Detar gott 
om plats for de sam vill sla signer och lasa. Laget ar dock anmiirkningsvart. Det forekommer 
att sjukhusbibliotek ligger gomda nagonstans i en kulvert eller vindsvaning. Hiir ligger det 
visserligen !angst in i sjukhuset fran huvudentren sett, men det oppnar sig ut mot den starkt 
trafikerade konidoren utanfor. Det ar diirfor liitt for forbipasserande att slinka in. Sjalva 
Infoteket och dess hyllor ligger lite avskilt langst in i biblioteket. Dar finns ocksa ett skrivbord 
med telefon. 

Biliotekarie A beriittade i sin intervju (kommer hiir som 'Andra intervjun- Bibliotekarie A·, s 
35) en del om bibliotekets och Infotekets utveckling. I borjan av 80-talet fanns ett 
patientbibliotek uppe pa fjarde vfmingen, men det fanns da inget medicinskt bibliotek. En liten 
miingd medicinsk litteratur tillkom efterhand. Sa smaningom bot:jade uppbyggnaden av mera 
medicinskt material. 

Det bildades en referensgrupp dar bibliotekarier och fem lakare ingick. Gruppen reste runt i 
Sverige och tittade pa hur liknande bibliotek sag ut pa andra MIL A ven da, nar biblioteket lag 
langst upp i byggnaden, forekom det att man hjalpte patienter och anhoriga med fnlgor av 
karaktaren patientinformation. Sadana fragor blev med tiden aUt vanligare. 

Infoteket bar funnits sedan 1993. Sin nuvarande mera avskilda plats fick det vid en 
ombyggnad i slutet av 1995. Ombyggnaden resulterade i stOrre utrymmen och Infotekets 
behov av fler hyllor kunde tillgodoses. 
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·Firsta intervjun- Sjukskoterska A 

B2kgrund 

Sjukskoterskan, sam vi kan kalla sjukskoterska A nar vi behover skilja henne fran hennes 
kollega, sjukskoterska B, ar vidareutbildad till anestesisjukskoterska och har arbetat med att 
sova patienter i 25 ar och har varit avdelning~forestandare bade i Uppsala .och i Molndal. 
Sedan tio ar tillbaka ar hon vardadministratOr. I det arbetet ingar internutbildning for 
peiSonalen pa anestesikliniken pa Molndals sjukhus. 

Behovet av patientinformation 

Sjuk.skoterska A menar att man i dagens sjukvard har sa korta vardtider att patienterna inte 
h irn1er fa den information de behbver medan de vistas pa klinikerna. Hon talar om att en 
enlffitundersokning sam genomforts pa 200 patienter pa Molndals sjukhus visar att korta · 
vardtider ger ett okat behav av patientinformation. 

I Jnfoteket har patienter och anhoriga mojlighet att i lugn och ro soka information. Pa 
klinikerna finns ofta inte tid att ge alia de fakta som det kan finnas behav av. Just detta att 
kwma ta reda pa fakta i lugn och ra ar nagat som motiverar Infotekets existens, tycker 
sj ukskoterskan. 

Dessutom ar det ofta sa att de patienter och anhoriga sam ar i behov av information inte 
genast vid forsta tillfallet formar tillgodogora sig den. Manga patienter tar inte till sig ett svart 
besked direkt. De behover komma tillbaka flera ganger och successivt ta reda pa och inse sin 
egen situation. Har ~alar sjukskoterska A om den psykologiska process de fiesta manniskor 
gar igenom da de drab bas av en kris. Ett monster av reaktioner och forhallningssatt brukar 
framtrada dar man pa olika satt bearbetar den kris man kommit in i. Den drabbade kommer 
rorst in i en chockfas och det ar da det ar sam svarast att tillgadogora sig informationen. 

Arlletsuppgifter 

Fordelningen pa olika arbetsuppgifter bestar i sjukskoterska A:s fall av 25% arbete i Infoteket 
och 75% vardadministration. Detar sammanlagt tva sjukskoterskor som arbetar i Infoteket 
men endast en ar dar i taget. De dagar sjukskoterska A har arbetspasset i lnfoteket befinner 
bon sig dar i tre timmar pa eftermiddagen. Det ar i minsta laget, tycker hon. Under den tiden 
ar det standig besokstid och det kan bli lite intensivt iblarid. Det ar mycket som ska hinnas 
med. Samtidigt sam ordinarie arbetsuppgifter utfors ska Infoteket ocksa marknadsforas. Det 
sker genom att man delar ut braschyrer med infonnatian om Infoteket. 

Nar hon soker information till nagon gor hon sokningar i Spris databaser och i Swemed. Hon 
brukar fraga om patienten onskar information pa en grundlaggande eller mera avancerad niva. 
I forsta hand ar det fraga om tidskriftsartiklar men han soker acksa efter avhandlingar. De 
mera avancerade sokningarna i bibliotekets ovriga databaser gors av bibliotekarie C. 
Bibliotekarie C har sarskilt specialiserat sig pa sadana arbetsuppgifter och utfor fOrutom 
sokningarna at Infoteket en bel del sokningar at lakare och atman vardpersonal pa sjukhuset. 
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SjukskOterska A ser en fOndel merl:att fiimas,tilr hands'· i:-'lnfoteket'f<:lr just de'ssa.patiemter uoh 
anhoriga. Det i1mebar sam han sager att :; ..... da(kan vi ju fqktisktita d'et'nar det koinmer ... ", det .. · 
vill saga nar patienten ar mogen att tareda pamera~' , .. 

Ji 

Kvalifikation.er " ·,. 

I arbetet med patientinformation tycker sj:uksR~terskar:A..,att han har nytta av.att ha arbetat 
Uinge i sjukvarden och darmed skaffattsig lang.erfarenhet·avvardarbete. och.kontakt med . ;,,·.: 
patienter och anhoriga. Pa~und av arbe.te som. anestesisjukskoterska:kommer hennes 1 r,.,;; 
kunskaper om Jakemedel och anestesiologi til;F;anvandning. En .. egens~ap som ar anvandbm: i r. ,}.:~': · -~ 

· Infoteket ar fOrmagan att knnna hjalpapatienfdri fdtmttl·era .. si·na.fragoi. ~Goolsamarb~t.sformag:a . · ,. 
ar ocksa viktigt. -~· , .. ' .. 

Informationsmaterial .. ... 

Forutom artiklar och avhandlingar anvands material fran olika lakemedelsforetaig: \ · 
"LakemedelsfOretag har ju bra broschyrer och'avenipatiehtfOreningai'na hardu etfvitt;·.brett 
kontaktnat och det ar ju dom som kan mfmga.ganger hjalpa patienten lite mer ansvad·.vi 
sjukviirdspersonal kan gora", sager sjukskoterska A. 

I framtidel1 vill man ocksa ha material i Infoteket sam i detalj beskriver de olika <;;. 

behandlingarna pa klinikerna. Materialet ska vara producerat pa klinikerna. Man kallar dessa 
informationsblad for vardprogram och behandlingsprogram. Ett exempel pfr ett , 
behandlingsprogram ar en beskrivning av hur man opererar prostataforstoring. Sjukskoterska 
A berattar att en av lakarna pa kirurgkliniken gjort fina informationsbroschyrer om hur den 
operationen gar till. Likasa om man ska opereras for exempelvis bnick, da ska det i fran1tiden 
finnas broschyrer att tillga i Infoteket om det. 

Det finns ocksa mojlighet att arbeta med anatomiska dockor. De kan da anvandas for att pa ett 
illustrativt satt fOrklara var i kroppen olika organ ar belagna. Pa Infoteket firms dockan 
'Adam'. Hittills harman dock pa Infoteket i Molndal den erfarenheten att intresset for den 
anatomiska dockan inte ar sarskilt start bland besokarna. 

Arbetsmetoder och roll i formedlingen av patientinformation 

Om sjukskoterska A vet att hon inte kan svara direkt pa vad en patient eller anhorig vill veta, 
kontaktar hon nagon lakare pa klinikerna och ringer sedan upp patienten. Hon ger inte nagra 
rad till de som kommer till Infoteket. Ett exempel kan vara att en patient med cancer kommer 
in och vill radgora med sjukskoterskan och be henne avgora om cytostatikabehandling ar att 
rekommendera i just hans eller hennes fall. Da hanvisar hon till patientens lakare som tar 
diskutera det och ge rad fOr och emot en sadan behandling. 

Pa fragan om det ar meningen att han i Infoteket ocksa ska fungera sam kurator at patienter 
och anhoriga, sager hon: "Jag tror inte att det ar bra for mig att Mlla pa sa, nej." Det kan ocksa 
rent teoretiskt finnas en risk att sjukskoterskorna och bibliotekarierna i Infoteket far ta emot 
klagomal fran missnojda patienter och anhoriga. Detar nagot som man diskuterat och kommit 
overens om: "Vi skaju absolut inte utgora nagon klagomur", sager hon. For klagomiil 
hanvisas tillbaka till kliniken och den eller de som ar direkt berorda. Vid klagomal finns 
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ocksa 'Halso- och sjukvardens Fortroendenamnd' dit pa6enter och anhOriga ska vanda sig i 
sadana fall. 

En lakare ingar i arbetsgruppen kring biblioteket och Infoteket. Det ar viktigt att ha Iakaren 
som bollplank i olika fn1gor som dyker upp kring arbetet. Man har regelbundna traffar var 
fjortonde dag dar alla som arbetar i Infoteket deltar. Da finns lakaren med aven dar som en 
resurs i arbetet. 

Sa smaningom kommer man kanske att utvidga verksamheten till att innefatta forelasningar. 
Sjukskoterska A sager att " ... det skulle ju ocksa vara intressant ... ha oppna forelasningar da for 
patienter eller for anhoriga och personal." 

Sjukskoterska A talar om de fordelar hon upplever med att all biblioteks- och . 
informationsverksamhet ar samlad pa ett stalle i byggnaden. "Och jag form·dar att det ska 
ligga vagg i vagg", sager hon. Hon poangterar att det ger narhet for patienterna. Detar inte 
sakert att de fOr tilWillet behover den medicinska anknytningen nar de soker sig till det 
kombinerade Infoteket och biblioteket. Da kan de pa samma plats fi1ma rekreation i form av 
backer, tidningar och skivor. 

Sjukskoterska A tror att det mycket val kan vara sa att patienter och anhoriga kan ha lattare att 
bli van med mil jon i biblioteket, att det blir mera avdramatiserat att soka kunskap i Infoteket. 
Hon menar att miljon i biblioteket skiljer sig fran miljon pa klinikerna. "Vi bar ju inte vita 
rockar heller", sager hon. 

Relationer till ovriga sjukhuset 

Nar Infotekets nuvarande verksamhet skulle starta, gick man ut till klinikledningar och 
informerade om att man ville ha kontaktpersoner pa klinikerna, bade lakare och 
sjukskoterskor. Sjukskoterska A upplever det som att man blivit val mottagna och att 
Infotekets existens inte har ifn1gasatts. I borjan undrade dock Hi.karna om lnfoteket skulle 
overta all information till patienterna. Hon tycker inte att det har blivit sa. 

Etik 

Sjukskoterska A talar om att man i lnfoteket respekterar den enskilda manniskan oberoende 
av vem hon ar och vilken stallning hon har i samhallet. Det sjukskoterska A talar med en 
besokare om i Infoteket stannar mellan henne och besokaren. 

Om en situation skulle uppsta dar en besokare i Infoteket foranleder henne att vilja ta kontakt 
med nagon av klinikerna, kommer hon endast att gora det med hans eller hennes medgivande. 
"Ochman kan ju inte ga bakom ryggen heller", sager hen. Man maste ha en dialog med 
patienten. 

Nar etiska problem dyker upp som behover diskuteras eller om andra angelagenheter behover 
diskuteras i samband med att nagon enskild patient eller anhorig varit i Infoteket, sker dessa 
diskussioner all tid som fall. Man namner inte den enskilda personen i saken. 

Det hander att den som arbetar i sjukvarden och med information till patienter och anhoriga 
stalls infOr fragan hur mycket information som ska ges till den eller de som efterfn'lgar sadan. 
Pa fragan om man nagon gang ska undanhalla en patient eller anhorig information svarar 
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sjukskoterskan ett bestamt nej. Om en~pa:t}eritkon1~er:: .0oh.vi1kveta(nagotonvetl sj-ukdom~ . 
brukar hon fraga: "Hur mycket vill du;veta om ,din . sjukdom?'~ · . ·,~· ·· 

Innan Infoteket borjade anvandas i sin nuvararrde funktion traffades:·,den:·btivande personalem:.-
och den lakare som varit med under planerin:gep:. De diskuterade en·del pa forhand'!llppgjorda: -·· 
fall av etiska problem som man skulle.kunna.ltiillkas staBa~·infei- i Infoteket. Mah' tar ocksa ;.,' t"•,_, 

fortlOpande upp sadana situationer pa de rege:HD:undna motena varannan vecka om det dyk't upp ,,;;; . 
nagot. 

Hon har inte behovt forsvara sitt stallningstagande under en sadan diskussion. Sjukskoterska :: ·. 
A tycker inte att det varit migra svarigheter med etiska stallningstaganden i arbetet. Hon litar -. · 
till sin,egen erfarenhet och kompetens; Personalen i Infoteket har gemensamt tyckt a'tt de· 
handlat korrekt. Detar sallan etiskt svara situationer,uppkommer. De fall sGm diskuterats 
dokumenteras i en anteckningsbok. .. · · 

!.: '- J. ~~ 
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Sjukskoterska A far fragan om formagan till att gora val avvagda etiska stallningstaganden i ·t ,. 

forsta hand ar beroende av den yrkesmassiga bakgrunden och utbildningen eller av erfarenhet \~ 

och personlig laggning. Hon tycker att alla dessa faktorer ar lika viktiga . 

Yrkesrollerna bibliotekarie och sjukskoterska 

Alldeles i borjan da sjukskoterskorna dok upp i biblioteket var rollfordelningen inte belt !dar 
mellan vad bibliotekarierna och sjukskoterskorna skulle gora. Forandringen beslutades ganska 
snabbt och drastiskt och fran borjan visste inte bibliotekarierna att det var sjukskoterskor som 
skulle dyka upp. 

Sjukskoterska A tycker att herines roll i arbetet nu ar ganska klar. "Ja, jag tycker det numera. I 
borjan da, nar det poppade upp tva stycken ... tydligen var det dalig information om oss ... det 
gick ganska fort detta alltsa ... ", sager hon. Pa grund av sin m.:'mgariga vana som arbetsledare 
lade sjukskoterska A i borjan marke till att det var nagot som inte var riktigt som det skull e. 
Hon tror att bibliotekarierna tyckte att beslutet om sjukskoterskornas narvaro i Infoteket tagits 
over deras huvuden. De hade fatt for lite information om forandringarna. "Det gick tydligen· sa 
fort och bestamdes i ett kritiskt skede." Sedan har dock det mesta ordnat sig. 

Sjukskoterska A tycker att samarbetet mellan sjukskoterskor och bibliotekarier nu fungerar 
bra. Man hjalps hela tiden at och det ar en dialog mellan de tva yrkesgrupperna. "Detar ju ett 
valdigt gott samarbete, tycker jag, emellan oss, och jag har lart mig hemskt mycket. Jag kunde 
inte satta in en bok eller soka, det kunde jag inte ntir jag kom hit." Hon tycker att hon kanner 
sig som en del av personalen pa arbetsplatsen under de timmar hon vistas i Infoteket. Man 
fikar tillsammans och det ar inga tvara granser mellan de tva yrkesgrupperna. De moten som 
halls ar ocksa gemensamma. Sjukskoterska A kan inte komma pa nagra nackdelar med 
samarbetet. 

Den sjukskoterska som for dagen ar i tjanst sitter i Infoteket tre timmar varje eftermiddag. 
Bibliotekarierna sitter istallet dar varje formiddag och tar emot fragor fran patienter och 
anhoriga. Bibliotekarierna ar vana att arbeta med fragor fran patienter eftersom den hi ten 
ocksa tidigare ingick bland arbetsuppgifterna i biblioteket. 

Den enda skillnaden ar att man nu sparar en del rent medicinska fragor till sjukskoterskan. Det 
ar en del i arbetet som bibliotekariema inte kan ta, menar hon: "Inte dom fragorna, men vi 
kompletterar ju varandra, fOr jag kanju inte det som dom kan ta. Jag har ju inte liist igenom 
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.alia de dar bockerna. Ibland ar det ju personer som vill halite litteratur, lite lyrik och det kan 
j u bibliotekarien foreshi mycket battre." 

Sjukskoterska A far fragan om det inte finns nagra problem. Alit verkar sa problemfritt nar 
]lon beskriver det goda samarbetet. Hon erkanner att det visst kan finnas en del problem, men 
att det beror pa hur man ar som person ocksa. Sjukskoterska A menar att man lar sig att 
s amarbeta. Nar man arbetar som anestesisjukskoterska maste man kunna samarbeta bra med 
den opererande lakaren, med underskoterskorna och med de sjukskoterskor pa klinikerna till 
v ilka man overfor sin patient. 

K ampen om yrkesutovningen 

Sjukskoterska A far fragan om det hos hennes yrkesgrupp finns nagon stravan att utvidga siria 
domiiner och ta over andra yrkesgruppers arbetsuppgifter. Hon har inte kant att det ar sa. Hon 
tror daremot att informatOrskurser med inslag av pedagogisk utbildning kan vara nagot for 
sjukskoterskor att satsa pa i framtiden. · 

Hon har inte nagot intryck av att bibliotekariema pa sjukhusbiblioteket kanner sig hotade. 
Samarbetet fungerar mycket bra. Nagon konkurrens mellan bibliotekarier och sjukskoterskor 
har hon inte kant av. "Det kanske beror pa personerna ocksa." Hoi1menar ocksa att 
bibliotekarierna har nytta av sjukskoterskorna. 

Andra intervjun - Bibliotekarie A 

Bakgrund 

Bibliotekarien, som vi frfm och med nu kan kalla bibliotekarie A, har tidigare arbetat pa Lunds 
stadsbibliotek. I Goteborg borjade hon arbeta pa Dicksonska folkbiblioteket. Sedan har hon 
arbetat pa sjukhusbiblioteket pa Sahlgrenska sjukhuset och kom sa till Molndals 
sjukhusbibliotek i borjan av 80-talet. Genom vidareutbildningar och kurser har bon kommit 
att specialisera sig pa afatikernas problem och mojligheter nar det galler att uttrycka sig och ta 
del av information. Hon har arbetat mycket med afatiker. Bibliotekarie A ar biradande 
bibliotekschef. 

Behovet av patientinformation 

Bibliotekarie A talar om hur patienternas och de anhorigas forballande till halso- och 
sjukvarden forandrats under de senaste aren. Om nagon lakare hade sagt till henne sjalv for 
fern ar sedan att bon skulle genomga en vis~ typ av operation, hade hon bara sagt 'ja'. Numera 
gor man inte sa. "Man ifragasatter. Ar det nodvandigt? Kan man tanka sig gora pa ett annat 
siitt? Man gar inte med pa samma saker som man gjorde, av den anledningen att vi ar mer 
upplysta." 

Bibliotekarien upplever det som att satsningen pa Infoteket korn som en naturlig utveckling i 
biblioteksarbetet. Det berodde pa att trycket hela tiden okade pa personalen i biblioteket att ta 
emot alia de fragor som kom fnin patienter och anhoriga. En av anledningarna till att trycket 
okar ar att andelen mera valinformerade medelalders personer nu botjar komma upp i de 
aldrar da krampor och sjukdomar av olika slag bot~jar gora sig paminda. Av den anledningen 
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tror bibliotekarie A att beho:vet av patlieritliru-ormerande ver-ksamlret kommer.att oka,anriU: tnera.' 
i framtiden. 

Kvalifikationer 

Niir man arbetar med att formedla patientinformation ar;det .. .ef'iligt biblidteka1ie A mycket .· . 
viktigt att vara lyhord och att kunna lyssna pa ·pa.tjemen: "Jag·~roi"deUir oerhort·v1ktigt att · 
lyssna pa patienten. Bara det att lyssna har stor:.betydelse." M~m ska.ocksa bade k.unmi ta.:emot 
och ge information. , , 

En sjukhusbibliotekarie maste ocksa kiinna,tilli!innehaHe:t•i.de ·skonlitterara verk som herot:.'. 
sjukdomar och sjukdomsupplevelser. Dessutorri;·:bor mankamicr tiH de' avsnitt· i biografier i0m·: 
tar upp amnet sjukdom. J "·'· . 

Arbetsuppgifter .t, 

. Bibliotekarie A ansvarar for det allmanna bibltoteket och,hon~hacocksi'uett mera overgripande 
ansvar for personal en, Infoteket, 'Kultur i varden' och for alla.·.utbiddningar sam kommer. Till 
hennes ansvar hor ocksa ekonomin och inkop av.nya medier titH hifoteket. '1Vi bar forsokt deJa 
upp det lite granna. Sysslar man med fackbiblioteket sa forvantas man Mila pa med det hela 
tiden.Vi samarbetar hela tiden personalmassigt, men vi har ansvar fOr vissa delar." 

Det medicinska fackbiblioteket som bibliotekarie A namner, ansvarar bibliotekarie C for och 
det ar hon som utfor de mera avancerade sokningarna efter medicinsk litteratur, bade i de egna 
samlingarna och i en rad databaser. Mindre avancerade s6kningar gors av alia 
bibliotekarierna. Sjukskoterskorna har ocksa Hii't sig att soka i nagra av databaserna. De har 
tillgfmg till en dator i Infoteket dar bibliotekets katalog och vissa av databaserna 
finns."Forhoppningsvis sa fragar dom sen nar dom inte kan ga liingre", sager bibliotekarie A. 

Till Infoteket kommer manga studiebesok som ska planeras. Det agnar bibliotekarie A en del 
arbete at i samarbete med sjukskoterska A . Sjukskoterskan gor mycket av det rent praktiska 
arbetet som att skriva ut kalle!ser och sadant. 

For bibliotekariernas del ar arbetet i Infoteket en av manga andra arbetsuppgifter i biblioteket. 
Sjukskoterskornas arbete dar handlar daremot, under den tid de vistas dar, enbart om arbete i 
Infoteket. Aven personal som arbetar pa sjukhuset komrner till Infoteket med fragor. 

Bibliotekarierna hjalper lnfotekets besokare sa mycket som mojligt pa egen hand. Detar 
mycket de sjalva klarar av, eftersom de har vanan inne. "Vi har ju gjort den har verksamheten 
sjalva", sager bibliotekarie A och syftar pa hur man arbetacie innan sjukskoterskorna kom iri i 
bilden. Skillnaden iir den att man nu kan fa hjalp av sjukskoterskorna nar det verkligen 
behovs. 

lnformationsmaterial 

Niir bibliotekarie A ar inne pa amnet databaser och patientinformation berattar hon att hon tror 
mycket pa Spri och deras databas som iir under uppbyggnad vid Spris bibliotek i Stockholm. 
Det ar meningen att Spris databas ska bli rikstackande. Det viktiga med en sadan databas ar att 
den uppdateras kontinuerligt och pa ett tillfredsstiillande satt. "Man maste hela tiden folja med 
och lagga in nya saker, annars ar det bortkastat", sager hon . 
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I sjalva Infoteket finns en patientforteckning inlagd i datorn. Dar ska ocksa Spris nya databas 
finnas. 

Arbetsmetoder och roll i fOrmedlingen av patientinformation 

Nar det galler arbetet med patientinformation och kontakt med patienter och anhoriga i 
lnfoteket, har bibliotekarie A inte sa mycket med det rent praktiska arbetet att gora. Det 
overfor hon till bibliotekarie D som har ansvar for det. 

Nar en patient eller anhorig viii h, mera avancerad information finns det mojlighet att hoja 
nivan. I sadana fall gar bibliotekai·ien over fran Infoteket till det mediciriska fackbiblioteket. 
Bibliotekarie A hade vid ett tillfalle en patient med hjarntumor i Infoteket. Da hon plockat 
fram en del material till henne, sa patienten att hon redan kande till det som stod i materialet 
och att hon ville veta mer. Bibliotekarien gick da in i fackbiblioteket och plockade fram en del · 
artiklar. Det visade sig sedan att patienten yar sjukskdterska och visste vad hon talade om. 

Bibliotekarien tycker det ar fordelaktigt att ha all informationsverksamhet samlad pa ett och 
samma sHille pa sjukhuset. En av fordelarna ar att sjukskoterskorna i Jnfoteket kanner en 
trygghet i att arbeta nara biblioteket. "Jag tror pa den har modellen", sager bibliotekarien. 
"Sen ar det klart att det fi1ms kanske andra saker pa andra patientinformationer som ar bra och 
som man skulle kunna ta till sig." Bibliotekarie A namner att sjukhusbiblioteket i Odense i 
Danmark tjanat som forebild fOr verksamheten i Molndal. Personal fran Odense var ocksa 
inbjuden vid invigningen av Infoteket i Molndal. 

For bibliotekarie A ar det viktigt att Infotekets anvandare kan ta det material som finns i 
Infoteket med sig hem. "Klart och tydligt ar ju att dom patienter som·kommer ar ju tacksam · 
for att dom far nfmting med sig. Men aven om dom sitter har och far information sa, den 
informationen gar inte alltid fram." Hon menar att patienterna i m~mga fall forstar 
informationen pa ett tydligare och battre satt nar de kommer hem och i lugn och ro kan lasa 
vad de lanat. 

Bibliotekarie A sager att det inte ar meningen att personalen i Infoteket ska fungera som en 
klagomur for missnojda patienter och anhoriga. I sadana fall hanvisas de tillbaka till deri 
berorda kliniken eller till en patientombudsman. 

I framtiden kan bibliotekarie A tanka sig att ha forelasningar och temadagar i Infoteket. Hon 
kan ocksa tiirlka sig att visa videofilmer for olika patientgrupper om till exempel diabetes eller 
smarta. 

Relationer till ovriga sjukhuset 

For att forankra Infotekets arbete i den ovriga verksamheten pa sjukhuset har bibliotekarie A 
och sjukskoterska A arbetat pa att skaffa sig kontakter ute pa klinikerna bland de lakare och 
sjukskoterskor som finns dar. De har f6ljt med klinikcheferna pa deras respektive kliniker och 
presenterat sin verksamhet och delat ut en informationsbroschyr om Infoteket. 

Varje klinik har utsett en kontaktperson som ar lakare eller sjukskoterska, som ska vara en 
Hin.k mellan kliniken och Infoteket. Det betyder att personalen i Infoteket kan vanda sig till 
kontaktpersonen 0111 det ar nagot de inte forstar. 
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Etik 

Enligt bibliotekarie A harman diskuterat etiska·fragorpa flera persona~motei:L'.Dar:har man· · 
ocksa diskuterat om man skulle ha nag on fasts_talld etisk pQhcy. Deno:,sktil1e'• i sa fair tj.ana~- . 
syftet att man med hjalp av den, i varje enskil<iLs·ituation, skulle :klilrina<veta exakt nitrr· nagot 'ar 
ratt eller fel. Hon sager dock art man kiinner nar nagot ar ratt ;eller feL '.'Man .Jar ·,sig.hantera det .. , 
pa nagot satt", konstaterar hon. Hon har ocksa.deltagit i.en kurs pa sjukhuset:om etiki varden. 
Hon var den enda bibliotekarie som del tog da .... · 

. Erfarenhet.och personlig laggning ar av vikt nar:det galler attgoia etrs~a\}vervagand(en;.nien 

lika viktigr ar vilken bakgrund och utbildnmg man har;~uenar bibliotekari.en~pa-;en direkVfraga 
om dessa fyra faktorer. Hon menar att marutar.-kanna sig_framt.i vmje enskild~situatroiY~ - · · 
Kommrnei:: det exernpelvis en fOralder till .en tjrugoaringi.The:d nag011 sjukdom~1.~kannef':.hon'attv.' . 
·hon garna .vill plocka fram artiklar.som gerJen<nagorlunda positiv 'bild av sjukdomerriforst. 
Hon forsoker lindra den forsta kontakten med informationen. ·Samtidigt har den som soker sig 
till ett bibliotek tillgang till det fria ordet och darfor brukar hon vanda sig till~Infotekets ·~ 

. besokare och saga: "Sag till om du vill ha hjalp" . 

, • I 
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. . ' . . 
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Det gar oftast till sa att personalen i Infoteket plockar fram material efter att ha fatt en 
forfragan och de som fragat f:ir sedan titta igenom materialet och valja ut deLde tycker verkar 
vara intressant. "Hittar de inte vad de vill ha far man ga vidare", sager bibliotekarie A. 

• t . -~ 

Bibliotekarie A tycker inte att man kan forbjuda patienter och anhoriga att lasa v.issa backer 
eller ta del av viss patientinformation. Hon menar att om vi sjalva blev sjuka skulle vi ju vilja 
veta. Sedan kan det finnas vissa artiklar som staller en sjukdom i en mycket negativ dager. 
Det behover inte innebiira att alia manniskor drab bas lika ha11. Bibliotekarien sager att man da 
kan vara sa pass taktisk sa att man pa forhand diskuterar situationen med en lakare. 

Bibliotekarie A Hir fragan om de etiska overviiganden som gars pa ett sjukhusbibliotek skiljer 
sig fran de som gors pa ett folkbibliotek. Hon tror att det ar sa. Hon tror att man pa 
folkbibUotek inte oppnar sig pa samma satt fOr personalen, att man mera ar pa sin vakt. Pa 
folkbibliotek ar man lite forsiktig. Som besokare lyssnar man for att ta reda pa om andra finns 
i narheten, eftersom det ar andra ma.nniskor dar som kan hora vad man sager, menar 
bibliotekarie A. 

Hon menar att karaktaren pa de etiska fragorna pa ett sjukhusbibliotek blir en annan eftersom 
det ror sig om sa personnara amnen. Allt ar sa helt annorlunda pa ett sjukhusbibliotek. "Det 
gar faktiskt inte och jamfOra", sager hon. 

Yrkesrollerna bibliotekarie och sjukskoterska 

Bibliotekarie A anser att en viktig del i samarbetet mellan bibliotekarier och sjukskoterskor ar 
de regelbundna moten man har tillsammans var fj ortonde dag. Dar tar man upp sadant som 
hant under den gangna perioden och sorn man tycker behover diskuteras. "Vi arbetar faktiskt 
for det att det ska bli en bra grupp med sjukskoterskor och bibliotekarier, alltsa det ska bli en 
lite sammansvetsad grupp, som liksom ... sa att vi blir bra", sager hon. Hon menar att det 
samarbetet forst som sist iir till for att ge Infotekets och bibliotekets anvandare sa bra hjalp 
som mojligt. "Jag tror att det har ar bra, att man ar en grupp som kanner varandra och hjalps at 
hela tiden." 
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Nar vi kommer in pa fordelningen·av arbetet mellan bibliotekarier och sjukskoterskor far 
bibliotekarie A fragan om sjukskoterskorna skulle kunna skota Infoteket lika bra sjalva. 
Bibliotekarien sager att det kan de inte gora. Pa fragan varfor, sager bibliotekarien: "For att 
dom inte harden kunskapen om becker. Detar inte sa naturligt for dom." 

Hon berattar att man gjort upp tydliga arbetsrutiner for hur man ska arbeta, eftersom 
sjukskoterskorna annars placerar exempelvis artiklar pa ett satt som bibliotekarierna upplever _ 
som felaktigt. "Man kan inte hitta det helt enkelt", sager hon. Hon menar att bibliotekarierna 
har utbildning for och ar specialister pa att klassificera olika typer av information och placera 
den pa ratt plats. 

Bibliotekarien menar att det blir billigare och gar snabbare att bygga upp en 
informationscentral for patientinformation om det finns bibliotekarier med. Det ar viktigt att 
ta till vara bibliotekarierna som arbetsgrupp._Men det innebiir inte att bibliotekarierna inte 
·ocksa lyssnar pa sjukskoterskorna. "Dom ar ju bar for att hjalpa oss med den medicinska biten 
och det ar ju en massa saker dar som ... ja dom kommer med en massa konstiga forkortningar 
av sjukdomar som vi inte kanner till da." Med 'dom 'menar bibliotekarien de patienter och 
anhoriga som kommer till Infoteket. "Ja, man Jar sig faktiskt att bli ett f6redome", sager hon 
och menar att bibliotekarier och sjukskoterskor lar sig av varandra att bli det. 

Bibliotekarierna har ocksa god hjalp av sjukskoterskorna nar det galler mera udda fragor kring 
vanliga sjukdomar. Det kan handa att det inte finns nagon litteratur kring en mera ovanlig 
aspekt pa en sjukdom. Da behovs sjukskoterskornas kunskaper, menar bibliotekarie A. Aven 
vid uppdatering av material i lnfoteket har b!bliotekariema nytta av sjukskoterskornas 
kunskaper. "Efterhand sa maste man plocka bort dom gamla artiklarna och satta in nya. Och 
dar har vi ju hjalp av sjukskoterskorna ocksa att lasa det medicinska. Det kanske iir saker som 
redan ar forlegat, som vi inte kan ta en annan utan deras hjalp." 

Bibliotekarien tycker att sjukskoterskornas narvaro ger bibliotekarierna trygghet i arbetet. 
"Men sa maste man ju ocksa saga ... vi ar olika typer av personal ocksa. Arman positivt 
installd eller negativt installd, sa tolkar man ju saker olika och sa dar." 

Kampen om yrkesutovningen 

Bibliotekarie A har inte upplevt att det finns nagon stravan hos vare sig bibliotekarier eller 
sjukskoterskor att gain pa varandras omraden och ta over arbetsuppgifter, att bredda det egna 
yrkesomradet. Men hon tillagger om bibliotekarierna: "Vi framhaller ju aldrig oss sjalva". 
Hon sager att det borde finnas mojligheter fOr bibliotekarier pa sjukhusbiblioteken att bli mera 
synliga. Den sjukhusbibliotekarie som exempelvis vidareutbildar sig borde ha nagot for det, 
tycker hon. Det borde finnas avanceringsmojligheter. 

Bibliotekarie A menar att sjukhusbibliotekarierna borde dokumentera alit de gor, men det ar 
svart att fa tiden att racka till sadant. "Vi ska vara noga med att vara stolta over var 
yrkesgrupp", sager hon. Apropa hanteringen av patientinformation sager bibliotekarie A: "Vi 
ska inte slappa det ifran oss." 
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Tredje intervjun - Bibliotekarie B-; 

Bakgrund 

Pa 70-talet var den nuvarande bibliotekschefen:vid Molndals sjukhus, hiir k.allad'bibliotekm'ie· 
B, under nagra ar kulturchef i Kungsbacka kommun .. Han har ocksa varit kulturchefinom.: '· ~ ,, 
landstinget mellan 1980 och 1982. Darefter var han vid mitten av 80-talet al'lef fdr ;;.i. · . · 

patientbiblioteken i Goteborg. Sedan var han ater kulturchef:pa landstinget i'mtan han: ··. 
tilltradde den nuvarande tjansten 1995. 

Medan han arum arbetade med kulturfragor samarbetade han med davarande chefen fOr 'i 

sjukhusbiblioteket i Molndal. De arbetade fram den katalog som numera anvands i biblioteket. · 
Den ar gemensam for alla delarna i verksamheten. En del tankar och ideer om bur katalogen 
skulle utformas hade han med sig frfm sina erfarenheter av ett tidigare arbete pa 
Bibliotekstjanst. 

Behovet av patientinformation 

··· Bibliotekarie B hanvisar till Halso- och sjukvardslagen och sager att enligt derma sa har 
patienten ratt till sa mycket kunskap som moj ligt om sin sjukdom. 

Han ger ett exempel pa hur situationen i dagens halso- och sjukvard gor det narmast 
nodvandigt med nagon typ av patientinformation utanfor klinikerna. Det iir ofta sa att 
patienten varit hos sin Hikare som varit stressad och inte haft tid att torklara sa mycket kring 
en behandling. Kanske har patienten genomgatt en operation. I samband med operationer kan 
patienten inte tanka riktigt klart i alla lagen. Efterat nar det ar for sent kommer alla fragor. 
Tack vare Infoteket ar det trots allt inte for sent. Patienter vander sig darfor ofta till 
patientinformationen, for att inte stOra lakaren som redan sitter upptagen med nasta patient. 
Ofta vill patienten fa en bekraftelse pa att han eller hon uppfattat Hikaren ratt. Att fa en sadan 
bekraftelse ar mycket viktigt for patienten. Bibliotekarie B exemplifierar genom att citera en 
Uinkt patient: "Var det sa doktoren sa? Jaja, det var det jag tyckte, men jag var inte riktigt 
sa.ker." 

Pa Molndals sjukhus harman nyligen oppnat en operationsavdelning dar genomstromningen 
av patienter ar hog. Iden ar att man ska operera sa mycket som mojligt enligt "lOpande band
principen". Enligt bibliotekarie B sager klinikchefen att det inte finns en chans for sjalen att 
hanga m ed i svangarna. "Detta i sin tur maste ju innebara att det genereras ett antal fragor och 
plOtsligt ar man opererad och man vet knappt riktigt vad det ar man ar opererad fOr, om man 
uttrycker det riktigt drastiskt", sager bibliotekarie B. "Jag tror att man diiruppe kanske inte gor 
sig fullt sa stort samvete fOr att man inte tillrackligt informerar patienten, eftersom vi 
mojligtvis fungerar lite grann som ett valdigt grovmaskigt skyddsnat." 
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K valifika tioner 

Arbetsuppgifter 

Bibliotekarie B agnar sig dagligen at att standigt prioritera i verksamheten som helhet, for att 
fOrsoka gora sa bra och sa viktiga saker som moj ligt av de timmar man har till for.{)gande. 
SUindigt gors smarre kursandringar och omvarderingar i verksamheten for att forbattra den 
inom ramarna for de resurser som star till buds. Det galler ocksa att kunna argumentera fOr 
dessa kursandringar och korrigeringar. 

Forutom detma mera overgripande och svargripbara uppgift, gor bibliotekschefen en del 
sokningar i medicinska databaser, exempelvis i Medline. Ofta sker det i samarbete tiled m'igon 
lakare. En gang i veckan har han ocksa ett arbetspass i Infoteket. 

Inom den narmaste tiden ska bibliotekarie B agna sig at att forbereda torandringar i 
utlaningssystemet. Fodindringarna blir mojliga nar den datorbaserade katalogen uppgraderas. 
Han kommer att ta med sig en del ideer om bur fOrandringarna ska se ut nar han besoker en tre 
dagars konferens i detta amne. 

Informationsmaterial 

Arbetsmetoder och roll i formedlingen av patientinformation 

Bibliotekarie B namner att Infoteket inte ska fungera som nagon klagomur. Personalen i 
Infoteket ska daremot hjalpa till att formulera bra fragor at sina kunder: 

"Det ar ju inte meningen att vi pa nagot satt ska komma in fran bibliotekets sida 
och styra och sHilla i dom rent medicinska fragorna. Det kan ju inte vara meningen 
pa nagot satt. Utan vi har sagt att vi ger inte svar, men vi hjalper till att formulera 
fragor, for om det inte blir bra fragor stallda i dialogen mellan lakaren och 
patienten da blir det inga bra svar." 

Relationer till ovriga sjukhuset 

Pa Molndals sjukhusbibliotek harman varit angelagna om att ha en sa nara relation till det 
ovriga sjukhuset och dess kliniker som mojligt. "Det kanske iir fa sjukhusbibliotek som har sa 
niira anknytning till sjukhuset som just Molndal har. Det ar en stark tradition. Biblioteket har 
har en mycket, mycket stark stallning", sager bibliotekarie B. Man har klinikstatus och viii 
garna identifiera sig med klinikerna. Det sker bland annat genom att man anvander sig av 
sjukhusets logotyp och brevpapper. Det ar viktigare for sjukhusbiblioteket att betona att man 
ar en del av sjukhuset an att havda sin sjalvstandighet. 
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Om man inte har denna nara anknytniilg.:tiU:sjukhuset, menar .. hibHotekari;e~H,att.det.firms,'en, ; · ·· 
stOrre risk fOr att det i besparingstider skars ner i forsta hand.-pa.·i:nte rent khniskt vardande ' ,_,;:;: . 
delar i verksamheten. Da kan sjukhusbiblioteket·och Infofeket vara i fara. Hanser en mindre.:< .·,· 
risk for det medicinska fackbiblioteket.Binliotekarie B far fnigan urn den narai·an:knytningen<'·.·. ·. · 
till klinikema medfor en risk att informationen hlir-~styrd darifran. Apropa tankar:av den . ..,. .: '· .... · 
karaktaren vid informationscentralen i Falun, sager bibli6tekarie B: :'Vi har'i!1.te stallts inf5t-::· . 
problemet sa vi vet inte hur vi eventueHt skulkfhantera det. Ingen patient har gatt ut och·-··: \. 
vadjat om vart stod rriot lakarna. Jag vdl inte kommentera en:.handelse sonhinte har hat.lL~> . 

<' 

Etik 

Y rResrollerna bibliotekarie och sjuks·k(}'t-ers:I<a;· .' ~· .. 

Eftersom sjukskoterskoma "spelar pa bortaplam;~~. a.r det V.iktigt att de inte kanner sig'F:: ,:~· 

marginaliserade, menar bibliotekarie B.· Han berattar ·att'man strax itman sjukskO:tersk'brna 
kom tllllnfoteket, var mycket noga med att diskutera sin1;attityd till sjukskoterskorna:. 

Samtidigt ar det viktigt att de Mda yrkesgrupperna kiinner att'~de arbetar i sin specifika 
yrkesroll och Miler sig inom dess granser. lbland ar det dock viktigare for lnfotekets kunders s', 

skull att man kommer in pa varandras omraden. Om foretradarna for de bada yrkena hailer sig 
for mycket pa varsin kant, kandet drabba lnfotekets anvandare negativt. "Detar ju battre att 
man lever lite farligt da och forsoker lappa over an om det lamnar for mycket ingenmansland 
emellan. Det skulle bara drabba vara kunder". Vad bibliotekarie B menar ar att 
personalkategorierna bibliotekarie och sjukskoterska maste kunna motas i arbetel fOr 
anvandarnas basta. 

Nar man borjar etablera ett samarbete med en annan yrkesgrupp vet man inte riktigt var de 
osynliga linjerna mellan yrkesfunktionerna gar. Bibliotekarie B upplever det dock som om det 
pa Molndals sjukhusbibliotek finns en stor generositet fran bada parter och att man nu vet 
ungefar var de dar linjerna gar. 

De som far de mest direkta kontakterna med patienter och anhoriga ar naturligt nog de som 
sitter narmast dem i Infoteket. Det ar enligt bibliotekarie B i fOrsta hand sjukskoterskorna som 
far de nara kontakterna med patienterna. 

Kampen om yrkesutovningen 

Bibliotekarie B ar medveten om att det kan fi1i.nas konkurrens mellan olika yrkesgrupper och 
yrkesroller. Traditionellt har sadana kanslor uppstatt menan bibliotekarier och kanslister. 
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Sammanfattning 

Behovet av patientinformation 

Sjukskoterskan anger att de korta vardtidema ar en orsak till okat kunskapsbehov hos 
patienter och anhoriga. Det hanger samman med den tidsbrist som blir foljden av okad 
effektivisering av verksamheten. Bibliotekarie B beskriver hur en ny operationsavdelning pa 
sjukhuset fungerar som ett lopande band. Det finns mindre tid over for lakama att infonnera 
patienterna om deras sjukdomar och behandlingar, menar bibliotekarie B. Dear ofta stressade 
och maste snabbt ga vidare till nasta patient i kon. 

Tilllnfoteket kommer patienter for att fa bekraftelse pa att de uppfattat den stressade lakaren 
ratt och m<"mga fn1gor som i efterhand dykt upp kan ocksa besvaras dar. Sjukskoterskan talar 
om mojligheten att i lugn och ro ta reda pa det man undrar over och att fa gora det i en 
manniskovanligare miljo an pa klinikerna. Hon betonar ocksa det chocktillst<"md man ofta 
rakar in i som patient nar man hamnar i ett kristillstarid (se sidan 31 ), till exempel vid 
beskedet om att man haren svar och kanske obotlig sjukdom. Det ar da svart att uppfatta den 
infonnatio"n man tar. 

Det bar enligt bibliotekarie A skett en attitydforandring hos patienter och anhoriga som 
resulterat i en hogre grad av ifragasattande och krav pa redovisning av fakta och alternativ i 
sjukvarden. De aldsta representanterna for denna nya uppfattning narmar sig nude aldrar da 
sjukdomar och krampor b61jar satta in och det ar just darfor bibliotekarie A tror att 
patientinformation ar en form av informationsverksamhet som kommer att expandera. 

Kvalifikationer 

Medan sjukskoterska A namner yrkeserfarenhet och specialistkunskaper som tillgangar i 
arbetet, talar bibliotekarie A om vikten av att vara lyhord och att kmma lyssna. Sjukskoterska 
A talar om formagan att kunna hjalpa till att formulera friigorna at patienter och anhoriga. 
Bibliotekarie A talar om formagan att kunna ta emot och tolka information fran patientei1 och 
att kmma ge information tillbaka, samt vikten av god litteraturkannedom, sa att den som far 
fragan vet i vilka skonlitterara verk det star om den och den sjukdomen eller vilken biografi 
som bar ett avsnitt om den och den akomman. 

Arbetsuppgifter 

Bade bibliotekarier och sjukskoterskor sitter i Infoteket och informerar och agnar sig At 
marknadsforing av Infoteket. Databassokningar utfors ocksa av bada yrkesgrupperna, men for 
sjukskoterskornas del ar sokningarna begransade till den interna katalogen och nagra 
databaser som ofta anvands, medan nagra av bibliotekariema specialiserat sig pa att gora mera 
avancerade medicinska sokningar. Nar det galler litteratursokning tar sjukskoterskorna hjalp 
av bibliotekarierna nar de sjalva inte kan hitta fram till det efterfragade materialet. 

Det overgripande ansvaret fOr Infoteket och dess ekonomi i1mehas av en av bibliotekarierna 
liksom ansvaret for forvarv, utbildningar och studiebesok. Nar det galler studiebesoken ar det 
sjukskoterskan som utfor det mera rutinmassiga arbetet, som att skriva ut kallelser. 
Sjukskoterskan tycker att arbetstiden, tre timmar per dag i lnfoteket, ar lite for kort eftersom 
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det ar mycket att gora och ibland mfmga somkommer. Enligt'.bibLiotekari·e B':ardlet dorsta · .. , 
hand sjukskoterskorna som far den mest nara k-ontaktenrmed:lnfoteketsJanv.a.ndare: ·· · 

Sjukskoterska A sager apropa en direkt fraga, attbibliotekarierna· i'nte skulle~kunna klara,de ::: · _::. 
rent medicinska fragorna lika bra sjalva. DaremotframhallerUion·:atHormedlingen av ,_. ·.' 
patientinformation i ovrigt ar nagot som bibliotekarierna ar lika bra pa eftersom det ar nagot; :.> . ' 
sjukhusbibliotekarier sysslat med i manga ar. . -

En av de arbetsuppgifter dar bibliotekarier och sjuks.koterskor hjalps at ar v;jd,:gaU.ringen av . .
foraldrat informationsmaterial i Infotekets hyllor. Dar behover bibliotekarien ofta en (, -,:;•. 
bedomning fran sjukskoterskans sida om den mediainska faktainfm;mationens grad av ··· 
overenss.tammelse med senaste ron och behand¥iri-gsmetoder. ... '~ ,. ·' · 

Sjukskoterska A och bibliotekarie B namner att man till en bo1jan hade svarigheter att firma · 
var granserna skulle ga mellan bibliotekariernas och sjuksk()terskornas arbetsuppgifter, men r 
att det med tiden klamade allt mera. Sjukskoterskan havdar attdet inte ar nagra tvara .granser 
mellan de tva yrkesgrupperna. Detsamma ar bibliotekarie B inne pa nar han sager att man 
maste motas och tranga in pa varandras omraden en aning for att verksamheten ska fungera 
till kundernas basta. 

Bibliotekarie B talar om att det beror mycket pa medarbetarnas installning till arbetet. 
Skillnaden ligger i om man ser mojligheter i arbetet eller enbart ser svarigheter. Bibliotekarie 
A ar inne pa liknande tankegfmgar da hon talar om huruvida enskilda personer i personalen ar 
negativt eller positivt installda till de forMllanden som rader. 

Informationsmaterial 

Sjukskoterskan berattar att man redan nu har exempel pa vardprogram eller 
behandlingsprogram, det vill saga material framtaget pa klinikerna for anviindning i Infoteket. 
I framtiden ska det bli fler sadana. Artiklar, avhandlingar och Uikemedelsbroschyrer hor 
annars till de kategorier av media som anvands mest. 

Arbetsmetoder och roll i formedlingen av patientinformation 

Sjukskoterska A ringer nagon av lakarna pa klinikerna nar hon behover hjalp. En lakare finns 
ocksa kopplad till personalgruppen pa biblioteket. Detar bibliotekarie A:s forhoppning att 
sjukskoterskorna fragar bibliotekarierna nar det ar nagot de inte kan. Alla ar eniga om att 
Infoteket inte ska fungera som klagomur. Den som arbetar i lnfoteket ska vara fOrmedlare av 
information, men inte radgivare och inte heller kurator eller 'medgratare'. Personalen ska 
hjalpa patienter och anhoriga att formulera bra fragor tillHi.karna. 

Det ses som fordelaktigt att all informationsverksamhet ar samlad pa samma stalle. 
Rekreation och avkoppling fran sjukhusmiljon ar viktigt. Viktigt ar ocksa att kunna ta med 
patientinformationen hem och begrunda dess innehall i lugn och ro. Det ar mojligt att fa 
information pa olika niva, beroende pa hur kunnig man ar sedan tidigare. Framtidsplanerna 
handlar om forelasningar och filmvisningar i Infoteket. 
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Relationer till ovriga sjukhuset 

Bibliotekarie A och sjukskoterska A gick runt pa klinikerna infor nystai"ten av Infoteket i dess 
nuvarande form. De berattade om verksamheten, delade ut en informationsbroschyr om 
Infoteket och utsag kontaktpersoner. Det fanns en oro hos liikama i borjan. De trodde att 
Jnfoteket skulle ta over all information till patienterna. Senare har Infoteket belt accepterats av 
lakarna. Bibliotekarie B bar inte upplevt att det finns migot problem med en risk for styrning 
av informationen fran klinikernas sida. 

Etik 

Oppenhet och dialog ar honnorsord i en allman diskussion om etik i forhallandet mellan 
personal och kunder. Att respektera den enskilda manniskan, det vill saga patienter och 
anhoriga. Jamlikhet i bemotandet och ifraga om tillgangen till information. Ratt till fri 
information for alla. 

Enskilda etiska problemsituationer diskuteras pa regelbundna moten.Typfall dokumenteras i 
en anteckningsbok. Personalens erfarenhet och bedomningsformaga tar vara vagledande. i det 
enskilda fallet. 

Man agnar sig enbart at faktaformedling och det forekommer ingen nidgivning. Det ar enligt 
personal en viktigt att inte tapa sig vardperscinalens arbetsuppgifter. 

Innehallet i de samtal man for med sina kunder stannar mellan fyra ogon. Enskilda personer 
fOrblir anonyma nar man har etiska problemdiskussioner och da fallbeskrivningar fOrekommei· 
kallas den inblandade personen fOr 'X'. 

Respondenterna har rent allmant den bestamda uppfattningen att Infotekets kunder inte ska 
undanhallas information. De ska sjalva avgora hur mycket de vill veta. I vissa fall dock 
begransningar efter samrad med lakare. 

Personalen havdar att erfarenhet ger formaga att kanna niir nagot ar ratt eller fel. Pa sina 
regelbundet aterkommande moten har personalen i Infoteket diskuterat om de skulle folja 
nagra fast formulerade etiska regler. Hittills harman valt att klara sig utan sadana. 

Bibliotekarie A:s uppfattning ar att sjukhusbibliotekariens forhallande till etiska fragor skiljer 
sig fran en folkbibliotekaries. 

Yrkesrollerna bibliotekarie och sjrikskoterska 

Till att borja med radde en viss fOrvirring kring var gransen skulle dras mellan de tva 
yrkesgrupperna. Sa smaningom hittade man formerna for samarbetet och bibliotekarier och 
sjukskoterskor utformade sina yrkesroller i nara samarbete med varandra. 

Bibliotekarie A havdar att bibliotekarierna ar specialister pa att klassificera och placera 
dokument sa att det blir mojligt att aterfinna dem. De bygger upp samlingarna av 
patientinformation och de skoter ocksa det administrativa arbetet, vilket medfOr att 
huvudparten av det overgripande ansvaret ingar i bibliotekariernas yrkesroll. 
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Sjukskoterskorna arbetar i nara kontakt.med.Infotekets be·sokare oth med kliriikerna· i Jragon·· ,. 
som ror specifikt medicinska problem. I den r.ollen.ingar dock·inte att fungera sOl1l'·Iadgivare; -~ · , 
som kurator eller som klagomur. 

Kampen om yrkesutOvningen 

Enligt respondenterna i intervjuundersokningen e)Oi·sterar inga strawanden att ga in pa:" 
varandras yrkesomraden och ta over arbetsuppgifter:·nan,.varan.dra:ge.rmnJ. att utvidga'det.egna 
kunskaps- och kompetensomradet. Ingen av de.tre·,]nter.y'juade·sager sig_;tJppleva nagot hot mot 
den egna yrkesgruppen. 
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7. Analys 

Behovet av patientinformation 

Sju.kskoterska A talar om de flesta patienters oformaga att genast vid ett svart besked kunna ta 
till sig den information de far i samband med en diagnos. Patienten kommer in i en chockfas 
och Infoteket kan da spela en viktig roll av att finnas till hands niir en patient eller anhorig 
sjalv ar beredd att ta reda pa mer om sin sjukdom. 

Johan Cullberg, docent i psykiatri och en kand psykoanalytiker, skriver i sin bok 'Kris och 
utveckling' om de olika faser manniskan vanligtvis genomgar niil: hon drabbas av en kris av · 
nagot slag. Han talar om att den inledande chockfasen overgar i den sa kallade reaktionsfasen. 
Darefter fOljer bearbetningsfasen och sist nyorienteringsfasen. Om chockfasen skriver 
.fdrfattaren: 

"Under chockfasen Mller individen verkligheten ifran sig med all kraft, da det 
annu inte oppnats nagon vag att ' ta in' det skedda och bearbeta det. Ofta kan den 
drabbade vara ytligt valordnad men under ytan ar alit kaos. Vederborande kan 
eften1t ha svart att minnas vad som sagts eller skett. Detar viktigt att exempelvis 
de som ger medicinsk inforination k~irmer till detta. Vasentliga upplysningar ges 
alltfor ofta i direkt anslutning till ett chockartat meddelande med fo ljd att effekten 
blir minimal och infonnationen glOms bort" (1980, s 134 ). 

:Bibliotekarie B ar i1me pa en likartad tankegfmg da han beskriver patientens situation 
omedelbart fore och efter en operation. I en framm,ande och svarbegriplig miljo bander sadant 
som paverkar individen bade psykiskt och fysi skt och det kan leda till en tillfallig oklarhet och 
fdrvirring hos patienten. Nar effektiviseringar minskar vardpersonalens mojligheter att hi1ma 
informera patienterna och nar omedelbar information inte gor nagon stOne nytta, maste 
slutsatsen bli att ett Infotek av den typ man bar i Molndal fyller en viktig funktion. 

Bibliotekarie A ser ocksa andra orsaker till satsningen pa Infoteket. Infoteket kom till som en 
naturlig foljd av okad efterfragan pa patientinformation, orsakad av att en stigande andel 
valinformerade medelalders personer borjat na en alder da krampor och sjukdomar alltmer gor 
sig gallande. 

Det forefaller ocksa som om bibliotekarie B betraktar Infotekets existens som en av 
forutsattningarna for de effektiviseringar som genomforts pa klinikerna. Antagligen behovs 
Infoteket som en garant for att man ska kunna havda att halso~ och sjukvardslagen foljs. Som 
framgar av avsnittet om halso- och sjukvardslagen pa sidan 12 har patienter och anhoriga ratt 
till information och det poangteras ju ocksa inledningsvis av bibliotekarie B. 

Nar det miljomassiga forh~Ulningssattet (se sidan 7) langsarnt ersatte det hogteknologiska 
inom halso~ och sjukvarden, och besparings- och effektivitetskraven foljde pa den tidigare 
expansionen, foljde darav okade krav pa patienternas medverkan och aktivt ansvarstagande i 
sin egen vard. Detar mojligt att detta skifte i grundsynen inom sjukvarden banat vag for den 
okade medvetenhet och kunskapsniva som idag rader bland yngre och medelalders patienter 
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och,anhoriga. Okade krav fran sjukvardens sidapa·akt·i'v medve1:kan avp·a~ientemrutycks i· sin,,: · . · 
tur ha bidragit till en okning av patienternas:krav:.painformationc '"·, 

For att se samrnanhangen skulle man kunnasammanfatta situationen.iren·eada·mening .. Kcn:ta-· 
vardtider, tidsbrist och stress minskar var:dper:sonalens·moj~:igheter·att 'infonnera 'de pa grund':•' 
av det miljomassiga forhallningssattet sa.kulll1'iga och ifragasattmde patie,nterna:, som.pft~:hir ,. 
initialt oemottagliga pa grund av sina krisreaktioner, vilket gor att de inte'sallan ar rriera·. · 
betjanta av lugn och to och av mojlighet till efterfragor.och bekraftelser i Infoteket/''soni6. 
darmed uppfyller halso- och sjukvardslagens fOreskriftrer ocmger expanderande , ~-..... 
arbetsuppgifter at bibliotekarier och sjukskoterskor. .;;_< t, • • "l'· '; . 

Kvalifikationer: • ~~~I ·-'· 

Kombinerar vi de egenskaper som sjukskoterska A och bibliotekarierna A och B direkt eller 
indirekt angivit som viktiga i sitt arbete, blir resultatet kanske en idealisk formedlare av •.!; • 

patientinformation, som i sig innefattar bade en bibliotekaries och en sjukskoterskas mest , 
onskvarda egenskaper. Att det finns fa sadana manniskor i verkligheten motiverar kanske· ett 

· samarbete mellan bibliotekarier och sjukskoteiskor? 

Arbetsuppgifter 

Tittar man pa Faluns satt att arbeta (se sidorna 14-15) ochjamfor det med Molndal, kan man 
inte undga att se en del skillnader i sattet att tanka nar det galler formedling av 
patientinformation i biblioteksmiljo. Bada modellerna fungerar uppenbarligen. Det kan vara 
sa att man i Falun vill sla vakt om bibliotekariernas ensamratt att utfora dessa arbetsuppgifter, 
medan man i Molndal urider kontrollerade och begransade former slapper in andra 
yrkesgrupper for att uppna ytterligare fordelar fOr sina kunder. 

I Falun vinnlagger man sig om patienternas ratt att sjalva avgora vilken typ av 
patientinformation de vill ha. En av garantierna for det skulle vara att uppbyggnad och 
fOrmedling av patientinformation skots enbart av bibliotekarier. Inga foretradare for 
sjukvarden finns da med i det omedelbara fdrmedlingsarbetet. Patienter och anhoriga ska inte 
riskera att utsattas for styrning fnin vardapparatens sida nar det galler vi lken information de 

· valjer att ta del av. 

Man far intrycket att det i Molndal ar bibliotekarierna-som dominerar och har verksamheten i 
sin hand, men att bade de sjalva och Infotekets kunder tjanar pa att en sjukskoterska finns dar 
tre timmar om dagen for att hjalpa till. 

Sjukskoterskan far fragan om det ar nagot bibliotekarierna ar bra pa som sjukskoterskorna inte 
har samma kunskaper om. Detar intressant att lagga marke till att sjukskoterskan da tycks 
tanka mera paden ovriga biblioteksverksamheten an pa Infoteket. Nar hon talar om vad 
bibliotekarierna ar bra pa och hur deras specifika yrkeskunskaper kommer till sin ratt, 
forefaller det som om hon ser sjukhusbibliotekariernas huvuduppgift i att forst och framst 
utnyttja sina goda litteraturkunskaper i ett filantropiskt kulturformedlande syfte. 

Dem1a traditionella roll ar naturligtvis en viktig del av det patientrelaterade 
bibliotekariearbetet i Molndal. En lika viktig del ar dock, apropa fOrmedling av 
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patientinformation,jarmdgan att applicera dvriga komponenter i den traditionefla 
bibliotekariekompetensen pa Irifoteket och dess behov, forvarv, uppbyggriad av samlingarna 
och gallring av dem, samt att skapa forutsiittningar for snabb atkomst av mera avancerad 
medicinsk litteratur. 

Att sjukskoterskan inte i forsta hand namner dessa delar av bibliotekariernas yrkeskompetens, 
innebar med st6rsta sannolikhet inte att hon inte kanner till betydelsen av dem. Nar hon yttrar 
sig spontant far emellertid i forsta hand bibliotekariens funktion som 'lyrikviinnens raddare i 
noden' tjana som exempel. Lika viktig ar dock rollen som vidmakthallare av verksamheten i 
Jnfoteket. Krave• pa sjukskoterskan att Mila sig valinformerad ar start. Forutom detta hor det 
till sjukskoterskans yrkesplikter att kanna till den senaste utvecklingen inom sitt 
amnesomrade. 

Det forefaller som att man hittat en lagom balansgang mellan yrkesgrupperna nar det galler 
gransdragning och gransdverskridande. li1tressant ar bibliotekarie B:s markering av vikten av 
att granserna anda bibehalls. · 

Fran sjukh~sbibliotekets i Molndal sida vill man i alia fall formedla bilden av en . 
rorhallandevis problemfri arbetssituation dar samarbetet fungerar rnycket bra. Detar ju ocksa 
vad bibliotekarie A sager att man arbetar med som ett mal: att komma varandra nannare och 
bli en sammansvetsad grupp. Man fornekar inte att problem :finns, men de betraktas som 
hanterliga. 

Informationsmaterial 

Vid PECL (Patient Education Center/ Library) i Minneapolis i USA, deltar bibliotekarierna 
enligt Robert Gann (se sidan 8) i produktionen av centrets egna informationsblad. 
I Molndal verkar tillkomsten av vardprogram vara en angelagenhet for klinikerna. Trots 
tidsbrist och stress tycks det finnas tid over att producera dem. Har de en gang blivit fardiga 
behover de ju enbart uppdateras regelbundet. I framtiden kanske bibliotekarierna i Molndal 
liksom i Minneapolis kan vara med vid framtagandet av informationsbladen? 

Arbetsmetoder och roll i formedlingen av patientinformation 

Det ru: nar det galler bibliotekarierna svart att ge en bild av vilken attityd enskilda individer 
har till sin roll som fOrmedlare av patientinformation. Ingen av de intervjuade bibliotekarierna 
arbetar i nagon storre utstrackning med det dagliga, praktiska formedlingsarbetet. De 
intervjuade bibliotekarierna i biblioteksledningen har visserligen varsitt pass i veckan i 
Infoteket, men tva av de fyra bibliotekarier som direkt ell~r indirekt arbetar med lnfoteket 
intervjuades aldrig (se sidan 27). 

Bibliotekariens och sjukskoterskans roller i formedlingsarbetet handlar bland annat om att 
anvanda sin egen sji.ilvinsikt i vardagsarbetet. Antagligen kanner sjukskoterska A mycket val 
sina egna tillgangar och begransningar i sin ftmktion som medicinsk informationsformedlare. 
De av henne och bibliotekarie A upparbetade kontakterna med sjukskoterskor och Iakare pa 
klinikerna, kan ocksa bidra till att sjukskoterska A inte drar sig for att ringa och fraga dem nar 
hermes kunskaper inte racker till. Med st6rsta sannolikhet drar hon sig inte heller ror att fraga 
bibliotekarierna nar sa kravs. 
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Om vi fOr en stund an tar att sa ar fallet kan vi aterigen kronstatera att mojligheterna till::e~t~gott' ._·· 
samarbete i hog grad ar beroende av enskilda individers installning till .sin'-egen roll ochtill . ·. · 
den andra yrkesgruppen. Att i Molndal ansUilla~en sjukskoterska m~d dolt eller oppet forakr·:; · . 
fOr bibliotekarier och deras yrkeskurmande sknHe aldrig fungera. Det skulle ~inte1heller;·Jungera • . · .. 
med en sjukskoterska som anser att hon alltid kan.allt och alltid vet.battr.e an:a:ndra hur saker 'l 

och ting ska vara. 

Man far i:ntryck av att sjukskoterska A inte behover bevisa for sig sjalv.att 'bon kan sitt arbete. 
Hon kan sitt arbete, men hon vet samtidigt att hon, lika lite som nagon annan, vare sig ar !.> 

ofelbar eller allvetande. Dessa pastaenden ar tolkningar baserade pa.en :allman kansla.hos~ 
intervjuaren och har inte stOd i nagra uttalanden.fran.sjukskoterska A. Den refle~ionen~.ka11 

· goras att den sjukskoterska scm ska arbeta med;:·patientinformaticn bor ha en langre tids 
erfarenhet av olika typer av halso~ och sjukvardsarbete. Sjukskoterska A har, for att tala med 
Kenneth Forslund, en personlig profil i yrkesutti.vandet (se sidan 19). 

• •Z 

. > 

Bibliotekarie B sager att man i Infoteket hjalper till att formulera fdigcr at Infotekets kunder • 
sa att de kan stall a bra sadana till sin Hikare cch fa bra svar tillbaka. Meningen ar alltsa att det . 
ska vara ett givande och tagande, ett vaxelspel och utbyte mellan Infcteket cch klinikerna, och 
det fungerar sakert sa i vissa fall. Samtidigt ger det intrycket av ett forsok till rattfardigande av 
Infotekets existens infor klinikerna. Infcteket och sjukhusbiblioteket har enligt bibliotekarie B 
en stark stallning, men det fOrefaller som om bibliotekarie B inser vikten av att trots detta 
argumentera for bibliotekets existens och tydliggora bibliotekets och lnfotekets roll i 
samspelet med sj ukhusets verksamhet scm helhet. 

Det kan tyckas motsagelsefullt att Infcteket i fOrsta hand ska finnas till fOr att forbattra 
dialogen mellan patienten cch liikaren. Det ar motsagelsefullt i sa motto att det enbart kan 
galla for vissa typer av patienter. Patienten ska tack vare Infoteket stall a bra fragor och 
liikaren ska da ge battre svar. Det ar en fin och bra tanke, men kan den alltid fOrverkligas? 
Biblictekarie B skildrar delar av varden vid Molndals sjukhus scm en effektiviserad lopande 
band-vard dar lakaren inte har tid att prata med vmje. enskild patient I det fallet far patienten 
uppenbarligen klara sig sjalv. Nagot tillfalle hinner kanske aldrig ges patienten att atervanda 
tilllakarna med sina i Infoteket initierade cch valformulerade fragcr? Om patienten daremot 
aterkcmmer efta till samma lakare kan det tankas vara en fordel att patienten, med hjalp av 
Infoteket, ar val insatt i sin egen situation och kan stalla de 'ratta' fragorna. Det spar sakert tid 
for lakarna och annan vardpersonal om de slipper att standigt upprepa liven de mest 
grundlaggande detaljerna i principerna for olika behandlingar. 

Det ar mojligt att formulera en informationsfilosofi for verksamheten i Infoteket pa Molndals 
sjukhus. Infctekets kunder, vare sig det ar patienter, anhoriga eller vardpersonal, satts i 
framsta rummet, och det ar hela tiden fOr deras basta man arbetar. Det kan tyckas sjalvklati att 
det ska vara sa, men det ar mojligt att det inte alltid ar sa overallt. 

Man tillampar nagot som skulle kunna kallas for en ndrhetsprincip. Genom de olika 
biblioteksenheternas fysiska narhet till varandra och genom de enskilda medarbetarnas nara 
samarbete med varandra, soker man astadkomma fordelar for sina kunder, till exempel i form 
av bekvamlighet och korta informationsvagar. I narhetsprincipen ingar ocksa gi vandet och 
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1agandet i samspelet mellan bibliotekarier och sjukskoterskor. Man finns pa samma plats, kan 
ula roed varandra, lara av varandra och darfor, som bibliotekarie A sager, bli battre. 

Narhetsprincipen ger m{mgsidighet at det utbud den kombinerade Infoteks- och 
oibliotekslokalen erbjuder. Mojligheterna blir manga och viktiga. Besoket i sjukhusbiblioteket 
ska ge rekreation. Har har ideerna fran forebilden, informationscentret i Odense, spelat en roll. 

( Se sidan 12). 

Jnfo1:eket och biblioteket ser ut som vilket annat bibliotek som heist. Formodligen beroende pa 
:Priori terings- och kostnadsskal harman :nte som vid 'Planetree Health Resource Center' i 
Xalifornien (se sidan 8-9), inrett lokalerna med 'helande' konstverk och anvant sig av 
naturmaterial. I Molndal handlar talet om god miljo mera om en jamfOrelse med 
:sjukhusmiljon pa klinikerna. En sadan jamforelse kan knappast bli annat an till Infotekets 
f'ord el, sarskilt fOr den patient som ar ovan vid sjukhusmiljon och kanner sig frammande dar. 

For att fa veta om bibliotekspersonalen lyckats m1 malet att genom nara samarbete och 
lokalmassig narhet ge anva.ndarna en god service, skulle ett antal av Infotekets kunder kunna 
besvara en enkat. Det ar ju inte sjalvklart att kunderna fatt samma positiva bild som den · 
hibliotekarie A och B vill formedla. Det kan vara amnet for nagon som vill fortsatta 
undersoka Infoteket i Molndal. 

R elationer till ovriga sjukhuset 

Eibliotekarie B sager att man arbetar nara kli.nikerna och att det a.r en forutsiittning for 
Infotekets existens. Diirigenom minskar risken for nedskamingar i Infoteket, enligt 
bibliotekarie B. Om det finns starka band till klinikerna och Infoteket kan spela en viktig roll i 
ett samarbet med dem, da ar det mera motiverat att verksamheten far vara kvar trots 

besparingstider. 

Smntalet kommer in pa fragan om den nara relationen till klinikerna kan innebara risk for 
styrni ng av informationen, att man i Falun motiverar en sjalvsUindig stallning mot klinikerna 
pa grund av den risken. Bibliotekarie B vidhaller att han hittills inte har uppHickt m1gra 
problem av den arten. Det forefaller som om man over huvud taget inte tankt i sadana banor i 

Molndal. 

Etik 

Har toljer en del tankar k.ring respondenternas svar och kring de aspekter pa etik sam aterfinns 
i bakgrunden. Etik ar ett mfmgfacetterat begrepp dar olika aspekter ger mojlighet till olika 

infall svinklar. 

Faktajormedling e/ler radgivning. Var gar griinsen? 

Det gors tydligt klart redan has Sally Knight pa 'Lister hospital' att fOrmedling av 
patientinformation endast ska fdrbli fOrmedling. Personalen ska inte agna sig at radgivning, 
det ar vardpersonalen pa klinikerna sam ska skota det. Man foljer dessa regler i Molndal 
liksom i Falun och pa andra platser. VarfOr? Det finns en uppenbar risk ·for att personalen i 
Infoteket ger sig in pa sadant de inte har kompetens for. Varken bibliotekarier eller 
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sjukskoterskor kan ge sig in pa att fonbiga·lakarna: genom atlf) dtiva· ahemati..vp:raktik'',ii~~-: . 

sjukhusbiblioteket. ,., · :;. 

Sekretess 

.·Besokarna i Infoteket maste kunna lita:pa att(de·kan.:soka information om vad:som helst utan:-<: 
att nag on annan ska fa reda pa det. In om hi'.Hs.o- och ,.sjukvarden finns manga amnen som berot' : 
mfumiskors mest personliga forhallanden .. "Det kan gaua:;,omraden som av de fiesta hetraktas ~·. 

som kansliga, till exempel alkohol-, nark-otika-";och tabiettmissbruk, sexual!i.tet, konss}ti:kdomat 
och psykisk ohalsa. For personalen i lnfoteket gaHet,;sarnma·sekretessreg.ler som.i ovrig halso
ooh sj.ukvard. Numera har ju ocksa alhrty,p.ey av alhnanna b:iblidte'k. att\tolja sekietesstegier. 
Uppgifter om vad en privatperson lfmaJ£ai: inteJamnas. ut. 

.Bibliotekarie A menar att etiska fn'igolipa·.sjukhusbiobo:teken':.ski'Ijef.:sig··frfm de pa m~ra ... 
allmanna bibliotek. Det forefaller som:otmbibliotekairie>~A nie'nar atvpatienters och arihorlgas 
kontakt med bibliotekarjerna dar ror mera pers.o.nliga och kansliga amnen an pa till exempel 
ett folkbibliotek. Fragor kring dessa amnen vagar man stalla, ·eftersom det i-nte i 
sjukhusbiblioteket pa samma satt som pa ett stort folkbibliotek ar fullt av manniskor omkring 
som kan bora vad man sager. 

Nar man kommer in i Infoteket ligger det visserligen avskilt en aning fr2m det ovriga 
biblioteket. Om det ar andra besokare i sjukhusbiblioteket borde dock kunna hera vad man 
talar om i Infoteket. Ett sjukhus ar nagot av ett samhalle i miniatyr. A ven om antalet besokare 
ar mindre an pa ett stort folkbibliotek, blir anda sjukhusbiblioteket ett stort och viktigt forum 
for mfmga. Det ar tankbart att det hos en del av Infotekets anvandare kan finnas ett motstand 
rnot att sa oppet soka information. Fragor kring AIDS eller alkoholism kan vara amnen dar 
manga kanske avstar. Enda sattet att ta reda pa det ar att genomf6ra en anvandarundersokn.ing 
med inriktning pa etiska fn'igor och sekretess. 

Om en sadan undersokning skulle bekrafta dessa antaganden, hur skulle man da gora? Ska 
lnfoteket glasas in och forses med en dorr dit besokare far komma in en och en i taget? Det 
skulle antagligen innebara att antalet spontana besok skulle minska. En Josning kan vara att 
ansla information pa en anslagstavla om att de patienter och anhoriga som onskar fa mera 
avskild hjalp kan fa det Da kan de tala med en bibliotekarie eller med sjukskoterskan i lugn 
och ro. 

Formed/a allafakta till samtliga eller selekterafranfall til/fall? 

Det framgar av etikavsnittet i bakgrunden ('Sjukskoterskan och etiken', se sidan 25) att den 
tidigare i sjukvarden vanliga oviljan att oppet redovisa alla fakta for patienten numera i viss 
man ersatts av rekommendationer om sa stor oppenhet och sa mycket information som 
mojligt Att undanhalla information leder till oro hos patienterna och det ar inte, som man 
tidigare forsokte havda, hansynsfullt att dolja sanningen. 

Funktionen att tala med patienter och anhoriga om deras oro ar ju nagot som gar utanfor 
bibliotekspersonalens arbetsuppgifter och liven sjukskoterska A ar noga med att poangtera det. 
Sadana diskussioner maste ske med berord vardpersonal. 

52 

' ; -

' ,, 
r• 

.... , ·. 

"' .. 



I 
II 

~ . 
I 

En av anledningarna till att man i Infoteket, trots allmanna rekommendationer, inte alltid belt 
oreserverat vill Himna ut all tillganglig information, exempelvis om en sjukdom, kan vara att 
det kan rora sig om en sjukdom som drabbar olika individer olika hart. Det kan for vissa leda 
till invalidiserande symtom, for andra till Hittare besvar. Da menar man i Infoteket att det ar 
onodigt att borja med att informera om sjukdomen i dess allra varsta former. Den hiir och 
Jiknande avvagningsfragor ar sadant som personalen i Infoteket diskuterar med lakare fran fall 

till fall. 

Med det intima fOrhallande som rader mellan Infoteket och klinikerna, bland annat med 
radgivande telefonkontakter, skulle det kunna finnas en risk att c'et kan smyga sig in en 
eventuell beniigenhet fran klinikernas sida att styra informationen och diirmed riskera 
patientens riitt till opartisk information. Nagra problem med det harman dock inte haft i 
Jnfoteket pa Molndals sjukhus och det ar nagot man iir mana om att poiingtera. (Se intervjun 
med bibliotekarie B, sidan 42). Det iir istallet tankegangar man haft i Falun kring sin 
verksamhet. Det intressanta i sammanhanget iir att grundsynen pa hur samspelet mellan 
klinikerna och sjukhusbiblioteket ska se ut kan vara sa olika. 

O m kunden i Infoteket insisterar pa att !a veta precis alit som finns skrivet, till exempel om en 
viss sjukdom, bor personalen i Infoteket, med hanvisning till radande uppfattning om skick 
och bruk, inte kunna hindra nagon fran att !a det. Men om patientens liikare har skiil att havda 

11agot annat? Vad ska galla i forsta hand? Uikarens telefomekommendation till lnfoteket om 
aterhallsamhet med information eller principen om fri information till den som uppenbarligen 
v ill veta allt? Svaret kan tyckas vara enkelt: att patienten ska fa veta allt. Annm·s gar 
personalen i Infoteket emot sitt eget tal om fri tillgang till infonnation. Men med det nara 
samarbetet mellm1 Infoteket och klinikerna kan det bli problem. Vagar de i Infoteket ·ga emot · 
vad dr X pa Y -kliniken rekommenderar? Bor de gora det? Vilka blir da foljderna? Har de inte 
da i Infoteket overskridit sina befogenheter? Fragorna ar svara att besvara: Det forefaller som 
om det ar sallsynt att man i Infoteket forsoker undanhalla information. Det ska i sa fall anses 
mycket val motiverat. Enligt personalen i Infoteket handlar det om att anviinda sin erfarenhet 
och sitt sunda fornuft. Sa lange det inte innebiir att nagon besokare i Infoteket kanner sin vilja 
att fa veta begransad av personal en, sa Hinge fungerar det nog bra. Samtidigf finns ocksa de 
som sjalva tycker att de m<ir battre av att inte fa veta sanningen, enligt sjukskoterska B. Da 
maste man istallet ta hansyn till en sadm1 uppfattning. Slutsatsen blir iinda att det etiskt mest 
riktiga i den har fragan bor vara att i sa hog grad som mojligt lata Infotekets besokare sjalva 
avgora hur mycket qe vill veta. Det ar ju ocksa sa man arbetar. 

Viktigt ar att den som besoker Infoteket inte far en obehaglig kansla av att betriida forbjuden 
mark nar han eller hon vill veta nagot utover det sam star att finna omedelbart tillgangligt pa 
Infotekets hyllor. Forhoppningsvis iir personalen mycket tjanstvillig niir det galler att ga 
vidare och ga till botten med de specifika infonnationsproblem Infotekets besokare kan tiinkas 

ha. 
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Folja etisk kod eller /ita till intuition oclz .erfarenJu!t?'\:,, .: ., 

Respondenterna har forst svart att ge konkreta sv.ar om etiska:fragor. Etiska};fn\gor verkar in~et· , 

vara sa latta att formulera i ord for dem. Etikenupplevs··i:nte som mlgot :~torre, problem. Etiska· 
fn'lgor och etiska stallningstaganden ar nagot man Hir sig·att arbera.med,eft&Hing.tids -praktisk. 
erfarenhet. Med hjalp av intuition, erfarenhet och stint fOrnuft laser man va(j'e 'enskilt.pro.blem 
for sig. Hittills harman att doma av respondenternas svar inte valt att fO.lja i1agon nedskriven 
etisk kod. I USA har man generellt sett inte samma installning,, Dar :maste alla fOrmedlingar 
folja nagon typ av faststallda etiska regler (se ~idan 24). · · 

Fragan ar om en arsenal av formulerade etiska:ie.gleritacker in.alla tankbara etisk:a: ·:--' ·· 
komplikationer som kan tankas uppsta i kontakterna1med an-v.andarna ocl1 vid bantering a\! · 
patientinformation. En annan fraga ar om pers01~alen. automatiskt blir etiskt mera palitlig och 
korrekt nar en fonnulerad etik finns till hands. Mojli.gen:kan det gora personalen mera 
medveten om etiska fragor i det dagliga arbetet, genom att de.kanske oftare paminns om det 
mitt uppe i vardagen? 

Det ar viktigt att personalen ar medveten om den etiska problematiken o:ch foljer en rod trad i 
skick och bruk i varje enskilt fall. Att formulera och skriva ner etiska regler ar nog mer till 
nytta an till skada. Om inte annat sa overtygar Kenneth Forslunds beskrivning av den etiska 
kodens betydelse for professionell yrkesutavning (se sidan 24). Den etiska koden ar ett 
verktyg i en stravan att professionalisera insatserna i arbetslaget. I Molndals sjukhusbiblioteks 
fall aterstar endast nedtecknandet, formulerandet, att satta ord pa det man kanner att ma11 
redan vet. 

Bibliotekariernas yrkesetik 

En av anledningarna till att ocksa bibliotekarier anser sig behova formulerade yrkesetiska 
regler ar att man, da man jamfor med de faststallda etiska regler sjukskoterskor och lakare har. 
tycker sig finna ett antal amnesomraden aven inom allman biblioteksverksamhet, dar etiska 
problem kan uppsta som ar av minst lika hog dignitet som i sjukvarden. 

Bibliotekarieforbunden SFF och VBT havdar i samband med presentationen av sina 
yrkesetiska riktlinjer for bibliotekarier (se sidan 23), att det finns en gemensam yrkesetisk bas 
for alia bibliotekarier. Det som skiljer etiken i sjukhusbiblioteket fran folkbibliotekets ar dels 
dess gransoverskridande karaktar, dess tangerande av sjukskoterskornas och lakarnas etiska 
koder, samt dess standiga kretsande kring brannbara och kansliga fragor dar etiken kanske 
oftare an i den ovriga biblioteksvarlden stalls pa sin yttersta spets. 

Sjukskoterskornas yrkesetik 

For sjukskoterskorna i Infoteket galler att tillampa dels de etiska regler bibliotekarierna foljer, 
vare sig de ar fastallda i lag eller overenskomna pa arbetsplatsen, dels de etiska regler for 
sjukskoterskor som allmant galler i halso- och sjukvarden. 
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Yrkesrollerna bibliotekarie och sjukskoterska 

Den niira dialogen mellan yrkesgrupperna bar resulterat i kunskapsutbyte och 
samhorighetskansla. Pa kopet har man ocksa f<ht ett mera allmant socialt utbyte mellan 
representanterna for de tva yrkesgrupperna. Det har varit ett medvetet mal hos 
biblioteksledningen att skapa samhorighet. Man kan kalla det for ett samarbetsnuil. 
Med utgangspunkt fran hur samarbetet fungerar blir nasta steg att soka identifiera det som 
skiljer bibliotekarierollen och sjukskoterskerollen at i Infoteket. Det framgar tydligt att de tva 
yrkesgrupperna har varsitt omrade de kan kalla for sitt eget. 

I huvudsak harman ifraga om Infoteket beMllit sina for respektive profession karakteristiska 
uppgifter. Bibliotekarierna representerar med sin roll informationsvetenskapens kunskaper i 
kunskapsorganisation. Sjukskoterskorna representerar med sin roll sjukvardens kunskaper i 
medicin, omvardnad och helhetssyn. Darmed inte sagt att bibliotekarien i ett sjukhusbibl·iotek 
inte maste vara lite av en vardare och sjukskoterskan lite av en bibliotekarie. Men kanske tack 
vare att de huvudsakliga granserna anda upprattha.Ils, finns inga storre anledningar till 
konflikter mellan de tva .yrkesgrupperna. 

Granserna mellan de tva yrkesrollernas funktioner fi1ms alltsa dar, men dear medvetet tajbara 
for att man ska kunna astadkomma basta mojliga service till sina besokare. Man overskrider 
ibland granserna for sina yrkesroller. Det blir moj ligt pa grund av generositeten ho~ de 
enskilda individer som arbetar i lnfoteket. 

Detar i sammanhanget en aning fOrbluffande att ga tillbaka till avsnittet Bakgl'und och se hur 
ett framgangsrikt samarbete mellan bibliotekarier och sjukskoterskor da, fore 
intervjuundersokningen, tanktes se ut for att kunna fungera. Dar anvands, i den ganska 
a.llmant hallna teoretiska diskussionen kring yrkesrollerna och deras funktioner ordet 
overlappande. For ett fungerande samarbete antas en av forutsattn.ingarna vara att 
bibliotekarier och sjukskoterskor huvudsakligen agnar sig at det de ar specialister pa, men att 
deras yrkesroller bor overlappa varandra. I stmt sett har det framkommit i undersokningen att 
det ar just sa man arbetar. De har forutsattningarna ser ut att finnas vid Infoteket i Molndal 
och kan vara forklaringen till att respondenterna ar mycket nojda med samarbetet. Det visar 
sig att de i teorin tankta forutsiittningarna for ett gott samarbete overensstammer med 
verklighetens. 

Hiir kan hiivdas att det hos intervjuaren funnits en onskan att tolka respondenternas svar i 
riktning mot det i bakgrunden skisserade, niirmast idealiska samarbetsforhallandet. Det var 
dock med forvfming intervjuaren i ett sent skede, glomsk av vad som for flera manader sedan 
skrivits i bakgrundsavsnittet, upptackte att dar namndes samma begrepp och former for 
samarbetet som respondentema anviinder i sina svar. Det iir mojligt att det inte finns sa mfmga 
andra siitt att framgc!mgsrikt samarbeta under de har forhallandena, men iakttagelsen ar anda 
intressant. Man har kanske i Molndal funnit den enda framkomliga viigen for ett samarbete. · 
Mojligen ar det bar nagot sjalvklart for personalen dar. 
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Kampen om yrkesutOvningen .'; .,;t . ;. ~- ! ... ' ... f : •' • .• ~ 

Att den ideala situationen med ett gott samarbete·grumlas av problem·som man·•inte;vill '<...·, . . 

redovisa arten av, ger utrymme for fri spekulation.- Kanske har det i sjalv.a verket forts ' en~ val . , .. 
dold kamp i Infoteket mellan sjalvmedvetna representanterfor'·de'bada;yrkeskategol'teina/?' < 
Var det darfor sjukskoterska B och ovriga bibtiotekarieit i'ntedickintervjuas? Kanske·handlar , ' 1: 

det om mera prosaiska samarbetssvarigheter eller helt enkelt oin perso.nkemi som inte 
stammer. 

Mojligen ar det sa att kampen mellan professi<mern.a;inte .existerar mellan y.rkesgrupperna pa 
sjukhusbiblioteket i Molndal. Det som .fr.amk0mmit. hittills ·i~analyse11 ~tyder. pa det, tr.ots ~-". 

fragetecknen kring sjukskoterska B. Detckan israllee vara sa att karnpen exiSterar mellan de 
olika fOrmedlingsformer som uppkommit·.:pC:i. oJika:s:ta.tl:en i Sverige. P C:r nagra stall en tycks 
man medvetet ha undvikit bibliotekar.ier vid a1~hetet~tned.:fonnedhng av. patientinformation. I 
Linkoping har sjukskoterskor byggt upp en verksamhet en bart med e"'tern radgivning fran 
bibliotekarier vid redan befintliga grannbibliotek. I Fatuh'daremot ar det hU:vudsakligen 
bibliotekarier som har hand om formedlingemav patientinformation. 

Bade bibliotekarier och sjukskoterskm skall i ·errlighet n1ed den akademiska· anknytning deras 
utbildningar fatt, strava efter professionalisering av det e.gna:yrket och den egna yrkesrollen. 
Professionaliseringen ska leda till okad status och darmed till en starkare stallning pii 
arbetsmarknaden bade !Onemassigt och i konkurrensen m:ed andra yrkesgrupper, som annars 
kan tankas ove11a de arbetsuppgifter man ser som sina (se sidan 18). 
Professionaliseringen sker bland annat genom att anknyta den egna yrkesutbildningen till 
vetenskaplig forskning, genom att faststalla etiska regler fOr sin yrkesutavning och genom att 
med l~jalp av olika strategier stanga andra grupper ute fran sitt eget omrade . Svante Beckman 
har pekat pa risken for konflikt mellan professioner dar olika grupper fyller samma eller 
narstaende funktioner (se sidan 19). 

I den del av analysen som tar upp yrkesrollernas samspel i Infoteket, konstateras att de tva 
yrkeskategoriernas funktioner i Molndal skiljs at ganska tydligt. Det kan bero pa att man har 
kommit fram till en huvudsaklig uppdelning av arbetet. De som tanker sig att arbeta vidare vid 
Infoteket i Molndal far acceptera demm uppdelning. De personer i Infoteket som accepterat 
detta bar lyckats fa igang ett fruktbart samarbete. Oet kan vara forklaringen till att den 
teoretiskt sett mojliga konflikt Beckman tar upp inte forekommer i Infoteket. Anledningen 
skulle alltsa vara att bibliotekarier och sjukskoterskor inte fyller samma eller narstaende 
funktioner i sa hog grad att det ger upphov till en konflikt. Oet beror pa att man efter en tids 
famlande dragit upp granser mellan bibliotekariernas och sjukskoterskornas arbete. 

De teoretiska diskussionerna kring professionaliseringsstravanden och de strategier som hor · 
samman med dem (se sidorna 18-19) forefaller vara nagot representanterna for de tva 
yrkesgrupperna i Infoteket inte ar sarskilt medvetna om. Formodligen vill de som intervjuats 
inte heller veta av nagra sadana ideer, eftersom deras mal ar att overbrygga motsattningar. 
I ett st6n·e sammanhang daremot, till exempel i Sverige totalt sett, firms det i och med de olika 
koncept man valt att arbeta efter vid formedling av patientinformation, exempel pa att olika 
yrkesgrupper fyller dessa namnda samma eller narstaende funktioner, att man tar 
arbetsuppgifter ifr{m varandra. Niir man rent allmanrsamtalar med bibliotekarier om detta, ar 
det manga som har svart att forsta varfor man pa vissa hall i landet lainnar bibliotekarierna 
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utanfor det direkta arbetet med att bygga upp samlingar av patientinformation. Det kan med 
r~itta anses vara att ga en omvag. Har ar det kanske fraga om en konflikt av Beckmans typ. 
Att amnet ar mycket kontroversiellt bevisas av en kommentar fran en bibliotekarie i vardmiljo 
nagonstans i Sverige (inte i Molndal), som apropa amnet for denna uppsats sade: "Ja, kommer 
du frarn till att bibliotekarier inte behovs, da tar du inte lana nagra fler backer har, det ska du 
ha klart for dig." Ett tydligt uttalat hot alltsa! 

Nu ar det inte andamalsenligt att hetsa och mana fran1 en kamp mellan bibliotekarier och 
sjukskoterskor. Diskussionen fors har darfor att en hypotetisk fraga inledningsvis stalldes for 
Infotekets i Molndal vidkomrnandt. om en sadan kamp existerade dar. Svaret kan alltsa, 
atminstone vad de intervjuade representanterna for personalen anbelangar, med stOrsta. 
sannolikhet fastsHillas till ett nej. Vid fragan om en sadan kamp existerar pa riksplanet blir 
svaret: Kanske, i viss man. Detta ar en fragestallning som Jigger utanfor syftet med denna 
undersokning, men det ar en fri spekulation som tar sin utgangspunkt ide telefonintervjuer 
som gjordes med andra infonnationscentraler ute i landet. Det allmanna intrycket fran dessa 
intervjuer var att det pa sina hall rader konflikt kring dessa fn1gor. Om det ar sa mar 
bibliotekarierna bast av att !ita till sin egen formaga och sina eg:na kunskaper och kanna 
framtidstron vaxa vid asynen av sjukhusbibliotekets i Molndal val avvagda och foredomliga 
exempel pa yrkesoverskridande samarbete. Att indirekt bevisa sin egen yrkesgrupps · 
oumbarlighet utan att fordenskull avvisa andra gruppers kunskaper, blir den me'lodi Molndals 
sjuklmsbibliotek Jar Iandets ovriga arum 'infoteks!Osa' sjukhusbibliotek att sjunga. 
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Sammanfattning av Ana;lys 

Anknytning till undersokningens syfte-och ~fragestallningi,l·;r 

Fordelar med ett samarbete mellan bibliotekarier och sjukskotetskor -"" ., . 
J ·.:-v''. 

Att doma av intervjusvaren ar fordelarna med samarbetet kring formedling av · · ., •"1 · 
patientinformation att man lar sig mycket av varandra, vilket leder till att man ,gO.r ett battr.e :, ·. 
arbete och darmed ger Infotekets kunder battre informationstjanster. :;·' ··, __ ,. ·· 

Nackdelar med ett samarbete mellan bibliotekarier och sjukskoterskor ,;: •t· .~\' 

Respondenterna ser inga nackdelar med sarnarbetet. 1: 

Konfliktrisken tycks vara eliminerad pa lnfoteket i Molndal. Det galler atminstone de 
-representanter for personalen som bar intervjuats. Pa andra arbetsplatser med ett liknande 
samarbete skulle det mojligen kunnaleda till konflikt. Pet beror pa individernas installning 
till varandra och till varandras yrken och yrkesroller, samt i vilken grad de tva yrkesgrupperna 
tillats fylla sin nisch i det totala arbetet. 

Hur arbetar man? 

Yrkesgrupperna haller sig till sina respektive kunskapsomracten, men de tillater varandra att i 
begransad omfattning betrada varandras 'territorialgranser '. De tva yrkesgrupperna gor var 
och en for sig det de ar bast pa. Nar de fragar varandra om hjalp utvidgar de granserna for vad · 
som ar mojligt i Infoteket. 

Har verksamheten utvecklats positivt eller negativt av samarbetet mellan de tva 
yrkesgrupperna? 

Det forefaller som om bibliotekarierna tycker att verksamheten berikats i och med att 
sjukskoterskorna firms i Infoteket. De kompletterar verksamheten med sina yrkeskunskaper 
och bidrar till att fOrbattra kvaliten pa de tjanster man har att erbjuda sina besokare. 

Asikter om arbetssituationen i relation till varandra och till malgruppen? 

Bibliotekarierna ar positiva, men vill ha kontroll over samlingarna sa att inte dokument 
hamnar pa fel stallen. Sjukskoterskan ar positiv men vill ha utOkad arbetstid. (Relationen till 
malgruppen kom aldrig att undersokas narmare.) 

I vilken utstrackning sarnarbetar de? Kan samarbetet motiveras? 

Graden av samarbete ar hog, eftersom yrkesgrupperna arbetar nara varandra. Bibliotekarien 
tar vid dar sjukskoterskan inte kommer Uingre och vice versa. Samarbetet kan motiveras om 
den gemensamma kompetensen iir hogre an delarna for sig. Den situationen tycks rada i 
Infoteket. · 
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E a Professionaliseringsstravanden som konfliktutlOsare 

Kampenmellan yrkesgrupperna ur ett professionaliseringsperspektiv existerar inte vid 
Infoteket i Molndal enligt de foretradare for yrkesgrupperna som intervjuats. De bibliotekarier 
och sjukskoterskor som inte fick yttra sig kan ha en annan asikt, det far vi inte veta. 
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8. Diskussion 

Sjukhusbibliotekarierna har en unik mojlighetatt-framgfmgsnikt leda arbetet med fonne.dling.: ~.-·::: 

av patientinformation. Det beror framfor alit pa att manga· av~ de.-pr~nciper som existerar fOr , .. ·-,. · 
driften av sadana informationscentraler sammanfaller med principema fO.n 6V.rigv. 
bibliotekariearbete pa sjukhusbiblioteken. Pa sjukhilsbiblioteket i Moludatd:iar 
bibliotekarierna utnyttjat denna mojlighet. 

Det har inte hindrat dem fran att ga i land med-ett till synes fran1gfmgsrikt samarbete ,rhed 
sjukskoterskor. Nar ett sadant samarbete sker i.de former man valt i Molndal, riskeras in:te ', 
bibliotekariernas inflytande. Daremot forefaller det1som om verksamheten berikas. Hade;.·· 
bibliotekarier och sjukskoterskor drar nytta av ;den har .typen av samarbete, eftersom det~sker · 
ett utbyte av kunskap och erfarenheter, och detutan;·att ske pa· bibliotekariernas bekostnad: 
Utbytet kommer hela verksamheten till del. 1.' 

Samarbetets relativa problemfrihet i Molndal kan hanga samman med de enskilda personernas 
: egenskaper. Arbetssituationen tycks befriad frfm yrkesrollsrelaterat prestigetankande. De 

inblandade akt6rerna forefaller ha kommit till ett stadium i sin yrkeskarriar da de k~hmer sina 
egna och andras mojligheter och begransningar och har formaga att utnyttja mojligheterna pa 
ett optimalt satt. Granslinjen mellan bibliotekariers och sjukskoterskors arbetsuppgifter finns 
dar, men den har mera karakHiren av hallfast gummiband an av taggtradsstangsel. I .. · 
kombination med mognad och odmjukhet hos foretradarna for yrkena. fas receptet pa~ett 
lyckat samarbete. Utan dessa ingredienser skulle resultatet riskera att bli mindre lyckat. · 

Inom sjukhusbibliotekets vaggar finns de fiesta av de traditionella och nyare 
bibliotekatieuppgifterna representerade. Patientinformationen ar en relativt ny 
informationskategori i sjukhusbiblioteket och den hamtar sitt material fran vitt skilda 
informationskallor. Bibliotekarierna kan utnyttja sina inarbetade sokvagar for att fordjupa och 
bredda sitt sjuklmsbiblioteks samlingar av patientinfonnation. Om de som i Molndal 1 

samarbetar med sjukskoterskor och lakare, kan de ytterligare hoja kvaliten pa det material de i 
samnld med des sa medarbetare viilj er att tillfora samlingarna . 

. Att forlagga fOrmedling av patientinformation utanfor sjukhusbibliotekets vaggar, kanske 
ocksa utan bibliotekariernas direkta medverkan, kan mojligen motiveras under en 
overgfmgsperiod om biblioteket har ett alltfor undanskymt lage. Da ar det dags att flytta 
biblioteket till ett centralt !age i sjukhusets byggnad och bygga in formedlingen av 
patientinformation i biblioteket. Det ar da svart att se annat an att samlingen av 
patientinformation kommer att blomma upp och snabbare utvecklas till en tillgang for 
sjukhuset genom narheten till ovriga informationsresurser och till bibliotekarierna i 
sjukhusbiblioteket. Lat sjukhusbiblioteket spela en oppen och utatriktad roll fOr alla de 
manniskor som ror sig i sjukhuset, saval personal som patienter och anhoriga, sa kan de alla 
ha omedelbar gladje och nytta av de samlade och samarbetande resurserna. 
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9. Sammanfattning och slutsatser 

Med hjalp av kvalitativa intervjuer med tre representanter fOr personalen vid 
sjukhusbiblioteket vid Molndals sjukhus i Molndal, undersoktes hur samarbetet mellan 
bibliotekarier och sjukskoterskor ser ut ifraga om formedling av patientinformation i 
bibliotekets informationscentral Infoteket. A v de intervjuade var tva personer bibliotekarier 
och en sjukskoterska. Forutom dessa intervjuer genomfordes telefonintervjuer med 
representanter for personal vid ytterligare fyra informationscentraler i Sverige dar man arbetar 
med fOrmedling av patientinformation. Dessa ar belagna i Falun, Linkoping, Jonkoping och 
Stockholm. 

Pa grund av att betydligt farre personer an planerat kunde intervjuas, ar det svart att dra 
tillforlitliga slutsatser kring de fakta som framkommit. Enligt de intervjuade bibliotekarierna 
och sjukskoterskan har samarbetet mellari de bada yrkesgrupperna fungerat val och utan stdrre 
problem. Det har inneburit ett berikande av verksarnheten i fdrsta hand pa grund av 
mojligheten att ta till vara och kombinera de specifika yrkeskunskaper som de tva 
yrkesgrupperna besitter. Detta har enligt personalen inneburit att man gor ett battre arbete. 

Forutsattningen fOr ett gott samarbete tycks vara att man drar en flexibel men anda tydlig 
grans mellan bibliotekariernas och sjukskoterskornas arbetsuppgifter, sa att man inte tar ifran 
varandra mojligheten att utdva den yrkesspecifika kompetens som hor till respektive yrke. 
Man tilHimpar en narhetsprincip i lnfoteket dar narheten handlar 0111 fysisk narhet 
lokalmassigt och narhet i yrkesrelationerna mellan de yrkesgrupper som ar involverade i 
arbetet med patientinformation. 

Apropa en fnigestallning om risk for konflikter mellan yrkesgrupperna och deras eventuella 
stravanden mot utvidgat inflytande, har de intervjuade personerna inte upplevt nagra sadana 
konflikter. Att doma av respondenternas uttalanden hailer inte hypotesen att 
professionaliseringsstravanden hos de Mda yrkesgrupperna skulle orsaka en konflikt i 
Infoteket. Det ar mojligt att resultatet hade blivit ett annat 0111 samtliga personer som arbetar 
111ed patientinformation hade kunnat intervjuas. 

De mindre undersokningarna av fyra informationscentraler i landet visar pa olikartade 
losningar pa hur patientinformation kan formedlas. I Falun skdter bibliotekarier 
formedlingsarbetet, i Linkoping sjukskoterskor, i Jonkoping harman borjat etablera ett 
samarbete mellan informationscentralen, dar en sjukskoterska finns, och biblioteket och dess 
bibliotekarier. 

I avsnitten Analys och Diskussion framfors forfattarens egna asikter och dar betonas 
bibliotekariernas lamplighet for uppgiften att fdrmedla patientinformation. Samtidigt erkanns 
sjukskoterskornas formaga att i begransad omfattning berika verksamheten med sina 
kunskaper. 
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= Intervjumanual A 

Bibliotekarie I Sjukskoterska 

AJlrnanna uppgifter 

Bilaga 1 

Kon, <llder, yrke, antal ar i yrket, utbildningen slutford ar, vidare.utbildningar, nuvarande 
ansUillning pagatt sedan. 

Sektion A Arbetsuppgifter 

Vilka arbetsuppgifter har, du nar du arbetar med patientinformation? 

Kan du besk.riva hur arbetet med patientinformation ser ut under en arbetsdag? 
Hur ser en arbetsvecka ut utifran samma perspektiv? 

Hur ser du pa dessa arbetsuppgifter? 
... onskar fler? farre? 
... onskar mera ansvar? mindre? 

Sektion B Yrkesroller 

Bibliotekarier och sjukskoterskor: 

Ar rollfOrdelningen klar eller oklar? 

Arbetar ni sida vid sida eller var och en for sig? . 
Har ni nagon kontakt med varandra under arbetsdagen? 
... samtal? 
... diskussioner? 
... rad? 

Byter ni nagon gang arbetsuppgifter med varandra? 

Vad ar sjukskoterskan bra pa? 
Kan bibliotekarien ocksa gora det? 

Vad ar bibliotekarien bra pa? 
Kan sjukskoterskan ocksa gora det? 

Tror du det existerar en stravan hos representanter for din yrkesgrupp att utvidga det egna 
kompetensomradet till nya eller angransande omrad~m? 
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Tror du att det finns forskning inom ditt yrkes utbiddning.kring .. detta? .. ,\ ·,-., ' ' 
Existerar konkurrens mellan bibliotekarier::och sjukskoteikor,om uppgiften~att~formed!a: · 
patientinformation? 

Har samverkan meiJan yrkesgrupperna nagra nackdeJar? Vilk«?.Varfor.?: · ;. 
Har samverkan mellan yrkesgrupperna migra fordelar? Vilka?'Varf.Or? ·.: : 

Sektion C Yrkesetik 

Till bibliotekarien : Existerar det en yrkesetjk.for bibliotek:arier?', 
Hur..ser den i sa fall ut? ·.f·. 

Sk:Hjer sig sjukhusbibliotekariens etiskatovervag~demfran till exempe1 en.fofkbibliiQ.tekaties? '\:, 

Till sjukskoterskan: Hur ser sjukskoterskans yrkesetik ut?f 
Har yrkesetiska fn\gor nagon betydelse i arbete med pati~ntinformation? r.. · 
SkiUer sig sjukskOterskans etiska overvaganden i sjukhusbiblioteket fran de hon g6r pa .. ~. 
klinikerna? .1. 

Till bada: 
Vad ar avgorande for att uppratthalla god etik vid fOrmedling av patientinformation? 

Gor du nagra etiska stallningstaganden under en vanlig arbetsdag? 

Vern lOser i allmanhet etiskt svara situationer? Bibliotekarien? Sjukskoterskan? 

Vern avgor hur mycket patienten I den anhoriga ska fa veta? 
Har patienten ratt att fa veta alit om sin sjukdom? 
Bor patienten fa veta alit om sin sjukdom? 

Formaga till balanserade etiska stallningstaganden : vad ar viktigast? 
... yrkesmassig bakgrund och utbildning? 
... erfarenhet och personlig la.ggning? 

68 



Intervjumanual B 
Bibliotekschef 

Allmanna uppgifter 

Kon, alder, titel, antal ar i denna funktion, bakgrund, grundutbildning, utbildningen slutfOrd 
ar, nuvarande anstallning pagatt sedan 

Ovriga uppgifter 

Vilka ideer och varderingar ligger bakom formerna for verksamheten i informationscentralen? 
Vilka mal viii ni uppfylla i verksamheten? 
Ser malen ut att kUima uppfyllas? 
Finns det nagot dar det redan nu ar tydligt att en forandring eller forbattring maste ske? 

Vilken roll har informationscentralen i forhallande till: 
... sjukhusets kliniker? 
... sjukhusledningen? 
... privata foretag? (lakemedelsforetag o. dyl.) 
... kommun och landsting? 

Har dessa forhallanden migon betydelse for den yrkesmassiga bemmmingen pa 
informationscen tral en? 

Borde det vara pa nagot annat satt? 
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Bilaga 2: ·. 

Kategorie1· och begrepp -·· . 
De.flesta orden kan kallas for begrepp, men detfinns en del ord som mera har karaktareri:.av 
mi.nnesord, alltsa ord som 'bara' har funktionen· av st6d fOr minnet i sam band med ti:l-lkomsten •.. 
av Analys~avsnittet. 

Siffrorna markerar vilke~ av respondenterna:begreppet forkn'ippas med. ·I ='Forsta % · 
intervjun ' o~h sa vidare. > 

Kategori A. Behovet av patientinformation i 

Begrepp: korta vardtider 1, kunskapsbehov 1; tidsbrist 1, 3, lugn och ro 1, krisreakt~oner :1, 
.ifragasattande 2, kunskap 2, attitydforandring (hos vardtagare) 2, aldrande 2, lagstiftning 3. 
stress (hos lakare) 3, oklarhet (hos patienter) 3, efterfnlgor' (hos patienter) 3, bekraftelsebehov 
(hos patienter) 3, lOpande~band~princip 3. 

Kategori B. Kvalifikationer 
Begrepp: yrkeserfarenhet 1, specialistkunskaper 1, fnigeformuleringsformaga 1, lyhordhet 2, 
lyssnarfOrmaga 2, informationsmottagare 2, infonnationsgivare 2, litteraturkannedom 2. 

Kategori C. Arbetsuppgifter 
Begrepp: inform era 1, 2, marknadsfora I, databassokningar 1, avancerade databassokningar 
1, 2, overgripande ansvar 2, ekonomiskt ansvar 2, medieinkop (forvarv) 2, 'overgripande 
studiebesoksplanering' 2, 'praktisk studiebesoksplanering' 2, antal arbetspass (i lnfoteket) 3. 

Kategori D. Informationsmaterial 
Begrepp: artiklar 1, avhandlingar I, lakemedelsbroschyrer 1, vardprogram 1, 
behandlingsprogram 1, anatomiska dockor 1, databaser 2, Spribaser 2, uppdatering 2, 
uppdateringsgrad 2, uppdateringskvalitet 2, patientforteckning 2, patientinformationsposter 3, 
gemensam katalog 3. 

Kategori E. Arbetsmetoder och roll i f6rmedlingen av patientinformation 
Begrepp: ' kliniskt telefonstOd. 1, . radgi vningsforbud' 1, vidarehanvisning 1, 
'kuratorsforbud' 1, 'klagomursfOrbud' 1, 2, 3, moten 1, problemdiskussioner 1, lakar
feedback 1, nivMn1gor (till an van dare om information) 1, narhetsprincip 1, patientomtanke 1, 
rekreation 1, miljovanlighet 1, · enekersarbete' 2, 'flerekersarbete' 2, sjukskoterskestod 2. 

Kategori F. Relationer till ovriga sjukhuset 
Begrepp: information 1, 2, kontaktpersoner 1, 2, initiallakaroro 1, acceptans 1, 
informationsbroschyr (till klinikerna) 2, kliniknara 3, klinikstatus 3, klinikidentifikation 3, 
nedskarningsri sker 3. 
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Kategori G. Etik 
Begrepp: respekt 1, jamlikhet 1, sekretess 1, dialog 1, oppenhet 1, falldiskussioner 1, 
informationsfrihet 1' ~tiska problemdiskussioner 1' 2, falldokumentation 1' vardetikkurs 2, 
Hikarsamrad 2, sjukhusbiblioteksetik 2. 

Kategori H. Yrkesrollerna bibliotekarie och sjukskoterska 
Begrepp: initial rollfordelningsforvirring 1, 3, samarbete 1, 2, dialog 1, kunskapsutbyte 1, 2, 
samhorighetskansla 1, socialt utbyte 1, rnedicinfragor 1, 2, gemensarnma moten 2, 
sarnarbetsmal 2, dokumentplaceringsspecialister 2, klassifikationsspecialister 2, 
samlingsuppbyggare 2, kostnadsbesparing 2, tidsbesparing 2, trygghet 2, 'skoterskehansyn' 3, 
overlappaude kompetensomraden 3, gransdragning 3, anvandargagnande yrkesrollsmote 3, 
generositet 3. 

Kategori I. Kampen om yrkesutovningen 
Begrepp: inga overtagarstravanden 1, 2, informatorskurser (fOr sjukskoterskor) 1, inga 
hotkanslor 1, ingen konkurrens 1, personkemi I, sjalvhavdelse (brist pa hos bibliotekarier) 2, 
allmant konkurrensmedvetande (inom bibliotekariekaren) 3. 
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Hogskolan 
i Boras · 

dogskolan i BorAs 1ir en nation ell ht>gskola. Studenter kom
mer frAn hela landet fur att stud era har. Hogskolan bestAr av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
orm:Adena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi .. 

HBgskolans lokaler Jigger mitt i centrala Bonis. 
1977 grundades Hogskolan i Boriis, men de textila ut

bildningarna har sitt ursprung annu lfulgre tillbaka i den stat
liga Tel<niska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

F onkning och utvecklingsarbete 1ir en expanderande del 
av Mgskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

I nstitutionen 
bibliotekshogskolan 

BiblioteksMgskolan bar funnits i BorAs sedan 1972. 
I manga Ar var bibliotekshOgskolan i BorAs landets enda 

specialhogskola fOr bibliotekarier, men genom unlversite
tens och hogskolomas nya frihet bar bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 pofulg (motsvarar Atta termi
ner), varav minst 80 poiing inom iimnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. · 

Forskarutbildning i biblioteks- och inforrnationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

Hogskolan- i s-O'ras·· ~---· ·· .. )ekshogskolan 
Biblioteket 1 
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