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This study is an attempt to examine the information needs and use in everyday tasks in 
the work environment of community health nurses. The purpose of this paper is double to 
examine the information need and use ofthe community health nurses and to test and validate 
a method and a theory for the studying of information need and use in workers everyday 
tasks adapted from Bystre>m and Jarvelin (1995). Most of the data were collected through 
diaries kept by the informants in close relationship to the problem situations and were analy
sed qualitatively. Furthennore a literature survey was made in nursing infonnatics and infor
mation science and it showed that there is no absolute common ground between the discipli
nes in the way they use the information concept. 

The theory and method were validated in a broad outline and were very useful in the study of 
community health nurses' information needs and use. The study also shows that the context 
of community health nurses plays an important role in the nurses information behaviour. 

informationssokning, informationsbehov, sjukskoterskor, problemle>sning, dagbe>cker 



© Forfattaren/Ffirfattarna 

Mangfaldigande och spridande av inneh~Hlet i denna uppsats- helt 
eller delvis - ar f()rbjudet uta n medgivande a v f()rfattaren/ 
rorfattarna. 



w .. 

" 

Innehallsfdrteckning: 

1 Inledning ......................................................................................................................... 3 

2 Syfte, fn1gestallningar och upplaggning ........................................................... .............. 5 

2.1 Syfte ......................................................................................................................... s 
2.2 Fragestallningar ....................................................................................................... 6 
2.3 Upplaggning ............... ................. .............................................................. .. ............ 7 
2.4 A vgransning ............................................................................. ............ ..... .. ............ 7 

3 T eoretiska utgangspunkter. ......................................................................................... : ... 8 

3.1 Informationsvetenskapens forskningsobjekt ........................................................... 8 
3.2 Kognitionspsykologiska aspekter pa probleml6sning ........................... ................ 11 
3.3 Anvandarstudier. .................................................................................................... l3 
3.4 Uppgifters komplexitet ................................................................................ .......... 15 
3.5 Informationstyper ........................................... ..................... .................................. 17 
3.6 Y rkeskontext .......... .... ............................. ... ......... .................. ... .............................. 18 

4 Metod ............................. ............................................................................................... 20 

4.1 Urval ...................................................................................................................... 20 
4.2 Litteraturstudien .. ...... .. ... ..... ... .. ... .. ................................. ....... ... ............ ................. 21 
4.3 Den strukturerade dagboksstudien .. .............................. ...... ...................... .... .. ....... 21 
4.4 Telefonintervjun och det allmanna frageformuli:iret. ..................................... ........ 23 

5 Distriktsskoterskors yrke och verksamhet.. ......... ...................................................... ... 25 

6 Sjukskoterskors och distriktskoterskors informationsvanor beskrivna i -----
forskningsli tteraturen ....................................................................................................... 28 

6.1 Nursing informatics ................................................................................. .............. 28 
6.2 Svarigheten att jam fora forskningsresultaten ......................... .. .............. ............... 28 
6.3 Omvardnadsprocessen ............................................................................. ............. . 29 , 
6.4 Det kognitionsteoretiska perspektivet ................................................................... 30 J 

6.5 Biblioteksperspektivet ..................................................... ....... .. ......................... ~) 

7 Resultat av empirisk datainsamling .............................................................................. 35 

7.1 Dagboksanteckningar .................. .. ............................... ......................................... 3 5 
7.1.1 Arbetsgang ...................................................................................................... 35 
7 .1.2 Analys ............................................... .............................................................. 44 
7.1.3 Informationstyper ........................................................................................... 45 
7 .1.4 Informationskallor .......................................................................................... 46 
7 .1. 5 Relationen mellan muntliga och skriftliga kallor .......................................... .48 
7.1 . 6 Sammanstallning ................................................................................ .. .......... 50 

7.2 Upplevda svarigheter vid problemlOsning .................................................. ........... 51 
7 .2.1 Patientinforn1ation .......................................................................................... 51 
7.2.2 Kommunal huvudman ....................................................................... , ............ 52 
7.2.3 Det medicinska ansvaret .......................................... ....................................... 53 

1 



. 
~ 
.; 
J 

• 
" 

7.2.4 Brist pa tid .......................................................... , ........................................... 53 
7 .2. 5 Omvardnadsproblemens speciella struktur ..................................................... 54 
7.2.6 Det mobila kontoret ........................................................................................ 55 
7.2.7 Tillgang till facklitteratur ......................................................... ., .................... 55_ 

8 Samtnanfattning ........................................................................................................... @) 
9 Diskussion .................................................................................................................... 60 

1 0 Kallforteckning ............................................................................................................ 63 

10.1 Tryckta kallor ...................................................................................................... 63 
10.2 Otryckta kallor och det allmanna frageformularet.. ............................................. 67 

2 



1 Inledning 

Informationsvetenskapliga studier inom halso- och sjukvarden bar traditionellt intresse
rat sig for institutionen bibliotek ocb bibliotekarieprofessionens roll. Informationsan
vandning1 bar studerats utifran ett antagande om att informationsvetenskapens informa
tionskoncept enbart beror tryckt information publicerad och distribuerad via etablerade 
kanaler (Bradley 1996, s. 2). Elektronisk publicering har nar den introducerats setts som 
en ersattning for de traditionella informationskilllorna, men inte fdrandrat grundsynen pa 
vad informationsvetenskapen bor ocb skall studera. Enbart inom halso- och sjukvarden 
finns idag ett flertal yrkesgrupper som sager sig vara informationsspecialister. Det finns, 
fOrutom bibliotekarier, systemadministratorer, datatekniker, lakarsekreterare ocb arkiv
personal. Alia gor de ansprak pa samma titel - informationsspecialister. 1996 anses in
formation och informationsforsorjning ha stOrre betydelse an nagonsin tidigare - inte 
minst inom halso- ocb sjukvarden. Anda finns det farska exempel pa nedlaggningar av 
sjukhusbibliotek i Sverige. Det ar en paradox som kan vara orsakad av att olika grupper 
!agger olika innebord i begreppet information och att det finns en bristande forstaelse 
for informationens roll ocb betydelse i arbetet. 

Den har uppsatsen fdrsoker ha ett bredare perspektiv pa informationsanvandning an vad 
som ovan beskrivits som traditionell forskning ocb staller fragan vad som utgor infor
mation for olika aktOrer i olika yrkessituationer och bur information anvands i pro
blemlOsningsprocessen. Informationsanvandarna bar i informationsvetenskapen tradi
tionellt bamtats fran en akademisk miljo, men informationssokning i forskning/utbild
ning och informationssokning i det vardagliga yrket bar andra forutsattningar och ser 
armorlunda ut. Det bar naturligtvis aven tidigare gjorts studier utanfor universiteten ocb 
bogskolorna for att belysa olika yrkeskategoriers informationsanvandning, men dessa 
har da i stor utstrackning varit koncentrerade till mycket komplexa problem eller bela 
projekt. Att undersoka vardagliga yrkesrelaterade problemsituationer bar varit mindre 
vanligt, men inte mindre intressant. 

I varje yrke stoter dess utOvare dagligen pa problem eller uppgifter som maste lOsas med 
bjalp av information. Denna typ av vardagliga situationer ar svara att studera och resul
taten ar svara attjamfora med varandra bade mellan olika domaner, men ocksa inom 
samma yrkesgrupp. En anledning ar sakert de metodsvarigheter som dessa studier for 
med sig, sarskilt for halso- och sjukvardens yrkesgrupper med sina speciella etiska for
utsattningar. Det ar till exempel svart for en utomstaende att studera vardare-patientsmt 
relationen da motet delvis faller under sekretesslagen. Uppsatsen behandlar yrkesgrup
pen distriktsskoterskors2 anvandning av information vid yrkesrelaterad problemlOsning i 
det vardagliga arbetet. Uppsatsen applicerar teori ocb metod hamtad fran informations
vetenskapen pa en yrkesgrupp ocb miljo utanfor biblioteken ocb forskningsvarlden. Den 

1 l uppsatsen kommer begreppet informationsanvandning eller anvandning av information att innefatta 
saval behov, sokning som tillgang till infonnation. 
2 En distriktsskoterska ar en specialutbildad sjukskoterska. En nannre beskrivning finns i kapitel 6. 
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teoretiska utgangspunkten ar att anvandning av infonnationskallor och infonnationsty
per ar kopplad till uppgiftens komplexitet (t ex. Bystrom & Jarvelin, 1995; Bystrom, 
1996a; Bystrom, 1996b ). Det ar speciellt Bystrom ach Jarvelins studie sam denna upp
sats har som utgangspunkt ach j amforelsematerial. De studerar relatianen mellan 
komplexitet i uppgift ach infarmatiansanvandning for att !Osa den eller som forfattarna 
sjalva uttrycker det: 

The problem studied in this paper is how task complexity affects information 
seeking, both in terms of the types of information sought and the channels 
and sources of this information. Our aim is to provide qualitative evidence 
on how the task complexity dimension systematically affects information 
needs and seeking. (Bystrom & Jarvelin 1995, s. 193) 

Yrkesgnippen sam uppsatsen studerar ar distriktsskoterskar i hemsjukvarden. Detar en 
yrkesgrupp, dar sjalvstandigt beslutsfattande ach prablem!Osning ingar sam dagliga be
standsdelar. Samtidigt ar distriktsskoterskars arbete afta ett ensamarbete, med ofta langt 
till narmaste expert ach kollega. 1995 kam baken, Framtidens sjukskoterska: Tio inter
nationellt ledande sjukskoterskor om framtidens omvardnad ut. Samtliga bokens bidra
gande forfattare ar eniga om att sjukvarden i allt storre utstrackning kommer att forHig
gas till hemmet (set ex. Segesten, s. 13). Ett storre ansvar kommer att laggas pa dist
riktsskoterskorna och det arbete som distriktsskoterskorna gor idag kommer att bli an 
vanligare i framtiden. Sa har utrycker sig en av forfattarna: 

Lakarna kommer i mycket hog grad att enbart syssla med hogteknologisk 
medicinsk vard, med sofistikerad diagnostisering och be handling. De 
allmanpraktiserande lakarna, sasom vi kanner dem idag, kommer att mer 
eller mindre fdrsvinna. Mycket av vad de gdr nu kommer att tas over av 
kvalificerade sjukskoterskor. (Segesten 1995, s. 24) 

Detta scenario staller an hogre krav pa distriktsskoterskors fOrmaga att !Osa problem och 
danned ocksa pa deras informationsanvandning. Att saga att beslutsstadjande informa
tionsteknik kommer att spela en stor roll i framtidens sjukvard ar att uttrycka en sjalv
klarhet, men for att informationsteknik skall kunna infOras med gott resultat kravs kun
skap i hur den existerande informationsanvandningen ser ut. 
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2 Syfte, fragestallningar och upplaggning 

2.1 Syfte 

Uppsatsens syfte ar dubbelt. Dels att studera distriktsskoterskors vardagliga anvandning 
av information vid problemlOsning och dels att tillampa och testa en teori och metod for 
studiet av informationsanvandning vid vardaglig problemlOsning i arbetet. Undersok
ningen ar explorativ betraffande distriktsskoterskors anvandning av information och till
lampande i teori och metod. Det ar vi dare en forhoppning att uppsatsen visar hur intryck 
och forskningsresultat fran ett annat forskningsomrade som koncentrerar sig pa sjuk
skoterskor, nursing informatics3, skall gynna en battre analys. 

A vsikten med den del av uppsatsen, som inriktar sig pa en explorativ kartlaggning av 
distriktsskoterskors anvandning av information, ar att teckna en bild av hur informa
tionsanvandningen som ligger till grund for distriktsskoterskors yrkesrelaterade pro
blemlOsningsarbete. Det kraver en diskussion om informationskonceptet och vad olika 
yrkesgrupper lagger for innebord i begreppet information. Arbetet skall ge kunskap om 
och forstaelse for informationsanvandningens upplevda utseende, betydelse och svarig
heter fOr distriktsskoterskor. Det gors genom dels en litteraturstudie och dels en dag
boksstudie med efterfoljande intervju. Frager besvaras som vilka informationskallor de 
undersokta distriktsskoterskorna anvander, vilka informationsbehov de upplever och 
relationen mellan muntliga och skriftliga kallor. Studien avgransar sig inte till den tradi~ 
tionella biblioteksfunktionen, utan ser pa helheten i informationsanvandningen. Ut
gfmgspunkten ar att informationsvetenskapen som disciplin har - i samarbete med andra 
discipliner - utvecklat redskap som ar fruktbara fOr studiet av information i en vidare 
bemarkelse an information fran bibliotek. Informationsvetenskapens forskning har dock, 
sarskilt betraffande sjukskoterskors informationsanvandning, koncentrerats pa pro
blemlOsning i biblioteksmiljo och darmed finns knappt nagon forskning kring losning 
av vardagliga, ofta mindre, uppgifter. Det Ieder fram till uppsatsens andra syfte. 

Den teori- och metodgenererande delen av arbetet grundar sig i en teori om relationen 
mellan en uppgifts komplexitet och val av informationstyper, -kanaler4 och -kallor. Ut
gangspunkten ar att olika grader av komplexitet i problemsituationer kraver olika typer 
av information frfm olika slags kallor och kanaler och att valen av dessa foljer ett 
monster som ar giltigt aven bland andra yrkeskategorier. Den teoretiska och metodolo
giska utgangspunkten ar hamtad fran en studie av kommunaltjanstemans anvandning av 
information vid problemlosning gjord av Bystrom och Jarvelin (1995) och som sedan 
foljts rned ytterligare tva arbeten av Bystrom (1996a; 1996b). Deras metod tillampas i 
denna uppsats pa en ny doman- distriktskoterskor inom hemsjukvarden- och resultatet 

3 Nursing informatics ar svArt att oversatta till en adekvat svensk tenn och darfor anvands har den engels
ka term en genomgAende. Engelska tenner anviinds alltid i uppsatsen da en oversattning till svenska kan 
forsvara for lasaren. En definition av nursing infonnatics fOJjer i kapitel 7.1. 

4 En kana! Ieder fram till en informationskalla. 
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jamfors med dessa studier. Ar teorin och metoden tillampbar pa distriktsskoterskors in
formationsanvandning fOrbattrar det mojligheten till en teoretisk och metodologisk ge
neralisering. Forhoppningen ar att det resultat sam redovisas vid den teori- och metod
genererande del en aven far betydelse for och gynnar det forsta syftet genom att oka for
staelsen av hur distriktsskoterskoma anvander sig av olika informationstyper vid lOsning 
av olika uppgifter. 

I fOrh§tllande till Bystroms studier laggs har stOrre tyngd pa studiet av domanens bety
delse. Distriktsskoterskors kontext belyses och ger en delforklaring till informationsan
vandningen. Genom att placera in anvandning av information vid problemlOsning i ett 
yrkeskontext forbattras mojligheten till forstaelse for det insarnlade materialet och ett 
stOrre djup vid analysen ar mojlig. Foreliggande arbete vill finna en medelvag mellan 
studier som koncentrerar sig paden enskilda individen och som betonar dennes unika 
situation under problemlOsning, och de studier som satter gruppen i fokus och sam re
ducerar de enskilda individernas handlingsmonster enbart i syfte att ta frarn det gemen
samma for gruppen. Aven om studien koncentrerar sig pa subjektens agerande vid sjalva 
informationssokningssituationen paverkas agerandet alltid av situationens kontextuella 
forutsattningar. 

2.2 Fn1gestallningar 

Fragestallningar i arbetet ar: 

• Hur har sjukskoterskors/distriktsskoterskors informationsanvandning skildrats i den 
vetenskapliga litteraturen dels inom amnesomradet nursing informatics och dels i in
fonnationsvetenskaplig litteratur, och hur ser de olika omradenas informationskon
cept ut? 

• Hur ser relationen ut mellan komplexiteten i de problem som distriktsskoterskor 
stalls infer och valet av informationstyper5

, informationskallor och valet mellan 
muntliga och skriftliga kallor? 

• Hur upplever distriktsskoterskoma sin anvandning av information vid vardaglig pro
blemlOsning och vilka problem finnes? 

• Hur ser den kontext inom vilken distriktskoterskor verkar ut och hur paverkar den 
mojligheten till och utforandet av informationssokning? 

• Har uppsatsens teori och metod varit fruktsarn nar de ovan namnda fragestallningarna 
fOrsokt besvaras och bekraftar uppsatsen anvandbarheten av teorin och metoden pa 
andra domaner an de tidigare studerade? 

5 Begreppet torklaras i kapitel 4.5. 
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2.3 UppHiggning 

Arbetet inleds med en teoretisk genomgang av de delar av informationsvetenskapen som 
ar relevanta. Det vill saga en diskussion kring framfdrallt inneborden i begreppen in
formation, anvandarstudier, uppgifters komplexitet, informationstyper ocb yrkeskontext. 
Aven teorier fran kognitionspsykologin presenteras da bade delar av informationsveten
skapen ocb studier inom nursing informatics i flera fall bar den som utgangspunkt. Dar
efter foljer kapitlet om metod dar undersokningsredskapen presenteras. Undersoknings
faltet beskrivs ocb det foljs av en litteraturstudie av sjukskoterskors/distriktsskoterskors 
informationsanvandning ocb problemlOsning i nursing informatics och i den informa
tionsvetenskapliga litteraturen. Litteraturstudien ar ett underlag och utgor ett jamforel
sematerial for den empiriska datainsamlingen. Den visar ocksa bur olika studier anvan
der sig av olika informationskoncept. Datainsamlingen presenteras, analyseras och av
slutningsvis gars en sammanfattning. Uppsatsen avslutas med en diskussion om den teo
ri och metod som anvants bar lyckats svara pa de fragor som stallts, om ett arbete som 
detta ar relevant for informationsvetenskapen och hur man skulle kunna ga vidare med 
framtida studier. 

2.4 Avgransning 

Vid val av teori och metod valjs ocksa ett perspektiv. I teorikapitlet visas vilket synfalt 
som detta arbete bar, dess fOrdelar ocb begransningar. Den kvalitativa metodansats som 
valts for detta arbete kan inte ge mer an indikationer om frekvensen i informationsvanor. 
De kvantitativa relationer och indikatorer som presenteras i studien ar enbart gallande 
inom den studerade gruppen och kan inte generaliseras till andra distriktsskoterskor. 
Ramen som detta arbete gars inom tillater inte att studien utstracks till en storre datain
samling an vad som gjorts och dessutom kravs det en kvalitativ undersokning som har 
mojligheten att framhava mfmgfalden i domanen innan en generaliserbar studie kan go
ras. 

Detar inte alia de problem som distriktsskoterskor stater pa i sitt arbete som behandlas 
bar, utan enbart de som kraver nagon form av extern information for att kunna lOsas. 
DarfOr ar inte arbetet nagon total genomgang av distriktsskoterskors problemlOsning i 
arbetet. En erfaren distriktsskoterska kan under en dag stota pa ett flertal problem som 
hon klarar av att lOsa utan att behtiva anlita nagon informationskalla, medan en oerfaren 
distriktsskoterska behover anlita ett flertal informationskallor for samma problem. 

Studien fangar inte upp den typ av informationsanvandning som finns i samband med 
vidareutbildning pa arbetsplatsen, allman kompetenshojning eller annan typ av kun
skapsinhamtande som inte ar direkt knutet till problemlosningssituationer i det lopande 
arbetet. Denna informationsanvandning ar viktig och har kanske en storre betydelse for 
bibliotek, men ar inte foremal for fdreliggande arbete. 
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3 Teoretiska utgangspunkter 

Inom informationsvetenskapen finns ingen sjalvklar gemensam teoretisk ram, aven om 
forsoken att skapa en sadan har varit flera under senare tid. Vissa har uttryckt att det ar 
en svaghet och till och med att informationsvetenskapen ar alltfor splittrad for att man 
skall kunna tala om en gemensam disciplin. Sa har uttrycker Nicholas J. Belkin det: 

But for a science to be practiced (as defined above) there must be some 
agreement among its practitioners at least as to what the phenomenon is 
which they are to study (this constitutes the basis of the science 's theore
tichal assumptions). Therefore, we conclude that, given this problem of 
information science, and given that the scientific method, and science, is 
the appropriate means for solving this problem, there should be some gene
rally agreed-upon concept of information appropriate to that problem. 
(Belkin 1978, s. 58) 

Vad skall informationsvetenskapen studera? Vad ar det som urskiljer informationsve
tenskapen fran andra narliggande discipliner? Vad gor den unik och nodvandig? Dessa 
fragar diskuteras och forsoker besvaras i foljande kapitel. 

3.1 Informationsvetenskapens forskningsobjekt 

I boken Information science: From the development of the discipline to social interac
tion ( 1996) forsoker forskare, daribland Peter Ingwersen och Pertti Vakkari, att visa in
formationsvetenskapens historiska tillhorighet, relationen till andra vetenskapliga dis
cipliner och dess nuvarande intresseomrade. Boken vill sammanfatta de senaste artion
denas fOrsok att etablera ett gemensamt teoretiskt ramverk for informationsvetenskapen. 
Bland annat diskuteras den grundlaggande fragan om vad som ar informationsvetenska
pens forskningsobjekt. Flera forfattare i boken anvander termen informationsvetenskap 
for att beskriva den vetenskapliga tradition som deras arbete tillhor. Biblioteksvetenskap 
ses av dem som en del av det overgripande omradet informationsvetenskap. Sa har ut
trycker sig Peter Ingwersen i en jamforelse mellan biblioteksvetenskap och informa
tionsvetenskap: 

... library science is a special research and development activity within the 
larger framework of information science. Library science, in my opinion, is 
concerned with the information process in libraries. As such, library science 
is a special case in which, for instance, information retrieval is termed reference 
work and information management is termed library management. Documentation 
theory is a similar special case is, mainly concerned with generating, transferring 
and using scientific information. (Ingwersen 1996, s. 74) 

A ven Vakkari uttrycker liknande asikt, men ar an hardare i formuleringen: 
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From now] shall use the term information science for our field. I will avoid 
the word library. As I will show later, it is not conceptually economic to use 
a term that has no content. Conceptually, the term information science incor
porates all the necessmy elements for the universe of discource of our field, 
including librarianship. (Vakkari 1996, s. 170) 

Bada menar att begreppet biblioteksvetenskap ar knutet till en institution- biblioteket
men att forsk:ningsomnidet ar bredare an sa. Pa sarnma satt sam Ingwersen och V akkari 
ser biblioteksvetenskap sam en del av informationsvetenskapen ser detta arbete biblio
tek sam en av flera kallor och kanaler for information. Genom att anvanda termen in
formationsvetenskap for att beteckna den disciplin som detta arbete faller inom, vidgas 
fokus till att innefatta andra informationskallor an de som traditionellt studerats, sa som 
biblioteJ~resurser, databaser etc. Nar termen informationsvetenskap anvands i uppsatsen 
sa inbegriper den aven biblioteksvetenskap om ingenting annat anges. Terminologin ar 
for uppsatsen eller fOr forfattaren ingen avgorande fraga, men den understryker att det 
inte ar informationsanvandning i bibliotek som studien avser. Bibliotek ar en av flera 
aktOrer i informationssamhallet och bibliotekens formaga och mojlighet att i sin nuva
rande form verka stOdjande vid vardaglig problemlOsning som studeras i denna uppsats 
maste nog anses vara begransad. Sarskilt om man som har bortser fran informationsan
vandning vid utbildning och annan kompetenshoj ande verksamhet. 

Vakkari menar (1996, s. 195) att informationsvetenskapen vare sig lyckas fora ut sina 
forskningsresultat sa att dessa anvands av andra discipliner eller i tillrackligt stor ut
strackning tar intryck fran andra vetenskaper. Informationsvetenskapen borde befinna 
sig i skarningspunkten mellan kognitionsvetenskap, datorvetenskap, lingvistik, kommu
nikationsvetenskap etc. Men det ar langt ifran alltid som intryck tas eller ges till andra 
amnesomraden och en vetenskap som verkar isolerat riskerar en tynande tillvaro 
(Vakkari 1996, s. 195). De forsok i derma uppsats att beskriva andra discipliner och dis
kutera hur dessa anvander sig av begreppet information och hur de kan vara fruktsamma 
for studier inom informationsvetenskapen skall ses i ljuset av den ovan citerade boken 
Information science: From the development of the discipline to social interaction och 
dess diskussioner kring relationen till andra discipliner. 

Information ar givetvis nyckelordet for informationsvetenskapen - hur information kan 
samlas in, lagras, presenteras, goras tillganglig, anvandas etc. Begreppet information ar 
dock svargripbart. En anledning ar att ordet anvands i olika sammanhang, av olika aktO
rer och med olika syften. Det varierande satten att anvanda begreppet pa kan vara orsa
kat av brist pa definition eller ocksa genom ett mer eller mindre medvetet val. Da be
greppet information i dag ar ett nyckelbegrepp, med inte minst stora ekonomiska impli
kationer, stravar olika grupper efter att definiera information som det passar den egna 
gruppen. Nar begreppet information anvands i litteratur skriven utifrfm ett informations
vetenskapligt perspektiv anvands det, ofta utan reflektion, som nagot som ett bibliotek 
bistar med, sa som artiklar och annan professionelllitteratur (set ex. Blythe et al, 1995; 
Bunyan et al, 1991 ). Anvant av vardforskare, utan anknytning till bibliotek, ar informa
tion ofta - och aven det utan reflektion - synonymt med alit som kan identifiera och de
finiera ett problem. Det kan vara patientens kladsel, satt att tala eller de berattelser som 
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patienten gor fdr att beskriva sin egen situation (set ex. Bryans et al, 1996; Roberts et 
al, 1996). Information kan anvandas i olika sarnmanhang och med olika definitioner. In
formation kan fOr en akteir vara artiklar och bocker, men aven tecken vi tolkar fn1n om
givningen, som nar en distriktsskOterska tolkar en patients kladsel eller ett blodprov. In
formation kan, genom till exempel en bok, skapa forutsattningar fdr en djupare kunskap, 
men information kan ocksa enbart hjalpa till att definiera och forsta ett problem eller 
uppgift som sedan kan lOsas med existerande kunskap. Det finns inget ditt eller fel in
formationskoncept, men det iir viktigt att vi vet vilket som anvands. 

Inom informationsvetenskapen harman stravat efter att skapa ett allmant accepterat in
formationskoncept. Ingwersen fdrsoker med fOljande: 

The concept of information, from a perspective of information science, has to 
satisfY two requirements. On one hand, information is the result of a transfor
mation of generator's knowledge structures by intentionality, model of reci
pient's states of knowledge and in the form of signs. On the other hand, 
information is something - a structure - which, when perceived, may affect and 
transform the recipient's state of knowledge. (Ingwersen 1996, s. 97f) 

I citatet visar Ingwersen pa att information, som den anvands i informationsvetenska
pen, har en dub bel uppgift. Information har fdrmagan att paverka mottagarens kun
skapsstrukturer och information iir resultatet av att m'igon!nagot medvetet har skapat den 
(generator). Enbart information som har givits med nagon intention riiknas har som in
tressant fdr informationsvetenskaplig forskning. Ingwersen betonar i citatet motet mel-
Ian individen och generatorn av informationen. Generatorn kan vara ett informations
system, en bok eller en annan person. Signs, eller tecken, kan enligt lngwersens synsatt 
besta av skriven text, gester, symboler eller talade ord. Denna uppsats ser muntliga kal
lor som lika relevanta som skriftliga utifran en problemlOsares perspektiv. Daremot har 
enbart data som ursprungligen genererats fran en mansklig kunskapsstruktur tagits med i 
studien, vilket uteslutit undersokningsresultat gjorda direkt av problemlOsaren sa som 
blodtrycksmatningar och pulstagning. Visserligen menar Ingwersen i sarnma text att 
dessa kan ses som intentionella da meningen skapas av subjektets kunskapsstruktur, 
men de kan dock knappast sagas vara givna i ett bestiimt syfte, sa som Belkins defini
tion av informationskonceptet ar (Belkin 1980, s. 133f). Rimligt ar att utesluta fysiska 
iakttagelser som inte bestar av talade eller skrivna ord fran informationsvetenskapen. 
Annars skulle forskningsHiltet bli orimligt stort och omojligt att uppratthalla. 

Ingwersen anvander i citatet ovan uttrycket state of knowledge, vilket aven anvands av 
Belkin i sitt koncep Anomalous State of Knowledge - ASK (t ex Belkin, 1980). En per
sons state of knowledge kan oversattas med en persons kunskapsstruktur - den struktur 
som personen ser varlden genom och som darfor utgor hennes viirldsbild. ASK uppstar 
niir en person stalls infdr ett problem och den egna kunskapsstrukturen inte racker till 
fdr att lOsa problemet. Personen upplever en situation dar osiikerhet rader betraffande 
lOsningen pa problemet och dar personen maste kommunicera med omgivningen, till 
exempel med ett informationssystem (Vakkari 1996, s. 90) fOr att rada brist pa denna 
osakerhet (informationsbehov). Nar tillrackligt med information infdrskaffats har pro-
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blemet forutsattningar att lOsas. Det gap mellan en persons kunskap och personens upp
Ievda behov av kunskap for att kunna genomfora uppgiften och losa problemet ar in
formationsbehovet (Belkin, se Bystrom & Jarvelin 1995, s. 192). En utgangspunkt i 
detta arbete ar att problemlOsning sker i samverkan mellan ett problem och subjektets 
intellektuella forutsattningar. Anvandning av information ar alltid beroende av ett pro
blems natur och det ar i sin tur alltid beroende av den enskilde individens fdrutsattning
ar. Detar sarskilt komplexiteten i problemet, so~ den uppfattas av den enskilde indivi
den, som ar avgorande fOr hur lOsningen gar tilL Newell och Simon har forsokt ge en 
definition av vad ett problem ar i deras Human problem solving: "A person is confron
ted with a problem when he wants something and does not know immediately what se
ries of actions he can perfdm to get it." (Newell & Simon 1972, s. 72) Situationen kan 
jamforas med Belkins anvandning och definition av ASK. Nagonting saknas for att pro
blemet skall kunna Iosas och personen vet inte vad. Information, i denna bemarkelse, 
blir forst till information vid det tilWille da den har fdrmaga att forandra en kunskaps
struktur. Innan dess arden data eller potentiell information. Nar informationen ar uppta
gen i en persons kognitiva strukturer, det vill saga en persons medvetande, uppstar kun
skap (Ingwersen 1996, s. 101). Om en person anvander sig av kunskap hamtat fran sitt 
eget minne ar det, enligt denna definition, med andra ord inte information i ett informa
tionsvetenskapligt perspektiv, da kunskapen redan ar en del av den egna kunskaps
strukturen. 

3.2 Kognitionspsykologiska aspekter pa problemlosning 

Delar av informationsvetenskapen, sarskilt traditionen som gar under namnet Informa
tion Retrieval, har en koppling till avsnitt inom kognitionspsykologin. For att fdrtydliga 
forhallandet och peka pa likheter och skillnader gors en kortare genom gang av valda 
delar av denna. 

Losningen av ett problem gar enligt kognitionspsykologin genom ett antal sa kallade 
kunskapstillstand (Eysenck & Keane 1990, s. 376f). Nar en individ sHills infor ett pro
blem behovs information for att forsta problemet och dess forutsattningar. Det kallas for 
att representera problemet mentalt. Nar tillrackligt med information har samlats in for 
att individen skall kunna forsta problemets omfattning, utseende och avgransning har 
det som kallas for det initiala kunskapstillstAndet uppnatts. Det utgor forsta steget i en 
problemlosningsprocess dar det forst galler att fdrsta problemet. Individen valjer sedan 
mellan olika vagar for att losa problemet och beroende pa vilka val som gors fOrandras 
individens kunskapstillstand. Vid de olika valsituationema foreter problemlOsaren olika 
sa kallade kognitiva operatorer som forandrar individens kognitiva strukturer och dar
med skapar nya mojligheter till problemlOsning. Symboliskt kan det liknas vid en per
son som stAr infOr ett vagval i en labyrint. Valet star mellan att svanga till vanster eller 
hoger och beroende pa vilket val som gors uppstar en ny situation med delvis nya forut
sattningar. Vid varje givet problem finns ett start antal mojliga vagar for problemlOsaren 
att valja pa och det ar inte sakert att alia vagar leder till problemets lOsning. Tillsam
mans utgor alla de altemativa vagama, fran det initiala kunskapstillstandet till den fardi
ga Iosningen av problemet, den sa kallade problemrymden. En problemrymd beskrivs av 
Lundh, Montgomery och Waern som "/ .. ./ mangden av alia mojliga kunskapstillst{md 
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som man kan named bjalp av de tillgangliga kognitiva operatorema utifran det initiala 
kunskapstillstandet, tillsammans med information om arten av de operationer med vars 
hjalp man ror sig fran ett kunskapstillstand till ett annat." (Lundh et al 1992, s. 133) Vid 
enkla problem kan det racka att konstruera problemrymden, det vill saga att fOrsta pro· 
blemet ocb dess forutsattningar, fOr att losa det. Vid andra typer av problem maste lOs· 
ningen ske stegvis da det ar omojligt att konstruera bela problemrymden. Dessutom kra
ver komplexa problem ofta extern information. Nar problemrymden genomsoks anvands 
ofta en strategi som inneballer regler for vilka operatorer (de altemativa bandlingsstrate
giema) som kan anvandas vid problemlOsningen. En strategi kallas fOr en beuristisk 
metod eller tumregel (Eysenck & Keane 1990, s. 3 80). Tumregler garanterar aldrig en 
korrekt losning av ett problem, men de sparar mycket tid at problem!Osaren. 

Vid valdefinierade problem, bar problemlosaren en klar uppfattning om vilken informa
tion som eventuellt behovs, vilken typ av metod som skalllOsa problemet ocb vilken typ 
av resultat som losningen kommer att resultera i. Generell kunskap, sa kallad doman
oberoende heuristisk kunskap, ar oberoende av det aktuella problemet (Ibid, s. 387f). 
Vid schackproblem, tankenotter ocb andra pusselliknande problem behovs inte infor
mation i den bemarkelse som infonnationsvetenskapen anvander for att lOsa problemet. 
Doman-oberoende kunskap kan vara generella logiska modeller for hur problem loses 
och dessa kan appliceras pa andra problem. Detar framforallt vid denna typ av val
strukturerade problem som teorin om problemrymd bar provats och utvecklats. Doman
oberoende kunskap intresserar inte informationsvetenskapen da den normalt inte kan re
presenteras i form av tecken eller symboler. Vid den typ av problem som vi stOter pa i 
det vardagliga livet kravs dock ofta kunskap om problemomn'idet, i kognitionspsykolo
gl.n kallad for doman-beroende kunskap (Ibid, s. 387f). Den typen av kunskap bebovs 
nar problemen ar daligt definierade ocb komplexa som vardagsproblem ofta ar. Det kan 
bandla om en valsituation i livet dar en individ maste gora ett yrkesval. Individen kan 
aldrig i forvag veta hur resultatet av bennes val blir. Hon kan visserligen soka informa
tion fran studievagledning, arbetsfOrmedling ocb antagningsenheten som delvis kan 
hjalpa till med val en, men ingen information ar nog for att alla omstandigheter skall 
kunna beaktas ocb framtiden skall kunna utHisas. 

Kognitionspsykologin, sa som den ar beskriven ovan, ar imiktad pa studiet av det 
manskliga medvetandet, till exempel bur manniskan lOser problem. Till skillnad fran in
formationsvetenskapen ocb dess tradition med anvandarstudier saar det mikro-nivim av 
problemlOsning som intresserar kognitionspsykologin. Medan informationsvetenskapen 
studerar individens externa informationsanvandning vid olika typer av problemlosning, 
studerar kognitionspsykologin hur manniskan valjer strategier ocb bur man framforallt 
anvander sig av sin existerande kunskap vid problemlOsningen. Nar kognitionspsykolo
gin talar om informationssokning kan det galla sokning av information fran det egna 
minuet, vilket inte stammer med informationsvetenskapens syn pa information som den 
beskrivs i denna uppsats. Kognitionspsykologin intresserar sig fOr informationssokning i 
individens kognitiva strukturer, medan informationsvetenskapen studerar individens 
agerande nar den existerande kunskapen inte racker till. Kognitionspsykologin bar oftast 
testat sina teorier i laboratoriemiljo ocb beror mycket valstrukturerade problem, medan 
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informationsvetenskapen traditionellt har studerat informationssokningen vid betydligt 
mer komplexa situationer. 

3.3 Anvandarstudier 

Senare ars inforrnationsvetenskaplig forskning har velat peka pa att information inte 
existerar utanfor subjekten utan skapas i motet mellan ett subjekt och delU1es omgiv
ning. All information ar subjektiv och skapad vid ett speciellt tillf<ille av en eller flera 
personer i en speciell kontext. Information har har forvandlats fran nagot objektivt ex
isterande till nagot som konstrueras i motet mellan en individ och dennes omvarld. Med 
hansyn tagen till att information inte existerar utanfor subjektet studerar fOreliggande 
arbete informationsanvandningen utifran subjektens synvinkel. Samtidigt forutsatts det i 
denna studie att det finns m\gon form av systematik i subjektens satt att soka informa
tion och reagera pa informationsbehov. Forskningen inom informationsvetenskapen bar 
pa senare ar skiftat fran att framst inrikta sig pa studiet av informationssystem och in
termediarer, till att studera informationsanvandning utifrfm anvandarens perspektiv. 
Bland andra talar Dervin och Nilan (1986) om ett paradigmskifte6 till forman for det 
som de kallar for Information Need and Use Studies - ett brett forskningsomrade som 
definieras av Dervin och Nilan som ett paradigm som ... 

... posits information as something contructed by human beings. It sees users 
as beings who are contstantly constructing, as beings who are free (within sys
tem constraints) to create from systems and situations whatever they choose. 
It focuses on how people contruct sense, searching for universal dimensions of 
sense-making. It focuses of understanding information use in particular situa
tions and is concerned with what leads up to and what follows intersections 
with systems. It focuses on the user. It examines the system only as seen by the 
user. It asks many "how questions "-e.g. , how do people define needs in different 
situations, how do they present this needs to systems, and how do they make 
use ofwhat system offers them. (Dervin & Nilan 1986, s. 16) 

I texten, som nu ar mer an tio ar gammal, gors en tydlig markering att inriktningen pa 
anvandaren skiljer sig fran vad forfattama ansag vara traditionell forskning inom infor
mationsvetenskap. Genom art negera de ovanstaende pastaendena om vad Information 
Need and Use Studies ar visas Dervin och Nilans syn pa vad som utgordet traditionella 
forskningsHi.ltet. Det har blivit ett skifte fran studier av institutionen (biblioteket) till an
vandaren, fran informationssystem till manniskor, fran objektet till subjektet. Dervin 
och Nilan anvander sig av grova penseldrag och skapar darfor en val forenklad bild av 
tva motpoler, men som bild ar den illustrativ. 

Det har alltid funnits gott om anvandarstudier inom informationsvetenskapen, aven om 
sattet att gora dem pa har skiftat mycket, bade i val av perspektiv och metod. I de fiesta 

6 Att anvanda paradigmbegreppet sa som det definieras av Kuhn for att beskriva olika inriktningar inom 
informationsvetenskapen ar att ta i. l uppsatsen anvands just inriktningar och traditioner istallet, men da 
det refereras till en text anvands forfattarens orginaluttryck. 
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fall har de handlat om problem!Osningssituationer vid mycket komplexa problem som 
vid uppsatsskrivande i akademisk miljo och forskning (t ex Kuhlthau, 1993), chefers 
omvarldsbevakning (Miller, 1994), eller informationsforsorjningen vid stOrre arbeten (t 
ex Tiamiyu, 1992). Darmed skiljer foreliggande arbete sig fran mtmga anvandarstudier. 
Likheten ligger i att individens (eller anvandarens) perspektiv ar utgangspunkten, men 
skillnaden ar att denna studie handlar om vardagliga ofta mindre problemlOsningar i ett 
yrke. Derma uppsats faller in i en tradition som gar under namnet Information Needs 
and Seeking (IN&S) (Bystrom 1996b, s. 325)- en tradition som poangterar subjektens 
upplevda informationsbehov och vad det Ieder till for sokstrategier. 

Vid studier rorande anvandning av information kan fyra dimensioner betonas olika 
starkt beroende pa studiens syfte ocb inriktning (Bystrom 1996b, s. 326). Koncentratio
nen kan ligga pa informationen i sig, dess innehall och anvandbarhet. Den kan ligga pa 
informationsresurser i betydelsen av ett system och da betonas det som ovan gar under 
namnet traditionell forskning. Anvandarperspektivet kan aven fokusera sig pa den en
skilde individen och dennes individuella forutsattningar. Slutligen har vi kontexten7 som 
en individ ar verksam inom. De fyra dimensionerna kan illustreras med en tredimensio
nell pyramid: 

information 

informationsresurser individ 

Fig. 2. Illustration av de fyra dimensionema inom studier av informationsanvandning hamtad frAn By
str6m 1996b, s. 2 

Att de fyra dimensionerna paverkar varandra och att ingen av dem kan studeras isolerad 
ar i detta arbete en utgangspunkt. Viss kognitionsinspirerad forskning inom informa
tionsvetenskapen har velat se individen som en sjalvstandig och en aktiv person som 
agerar oberoende av omgivningen (Bystrom 1996b, s. 326). Detta arbete ser individens 
agerande som ett resultat av samspelet mellan individen och dennes omgivning. I upp
satsen forsoker hansyn tagas till samtliga fyra dimensioner: informationen i sig, infor
mationsresursers utseende och funktion, den enskilda individen och dennes kognitiva 
forutsattningar och kontexten som alit verkar inom. Ju narmare centrum i pyramiden 
som en undersokning befinner sig, desto sWrre balans harden (Bystrom 1996b, s. 326). 

7 Hur sjiilvsHindigt en individ kan handla i forMJlande till det sociala kontext som denne verkar inom fir 
en svar fraga som det inte tas stiillning till hiir. 
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3.4 Uppgifters komplexitet 

Flera studier (Bystrom & Jarvelin, 1995; Bystrom, 1996a; Bystrom, 1996b; Tiamiyu, 
1992; Culnan, 1983; Campbell, 1988; Van de ven & Ferry, 1980; Corcoran, 1986), bade 
inom informationsvetenskap, organisationsteori, nursing informatics och kognitionspsy
kologi, har agnats at relationen mellan uppgifters komplexitet och satt att losa dem pa. 
Bystrom har studerat komplexiteten i vardagliga arbetsuppgifter, medan de ovriga ovan 
namnda forfattarna har agnat sig at problemlosning vid stOrre projekt eller hela arbeten. 
Problems komplexitet har matts pa olika satt och i Bystroms studier, scm detta arbete tar 
sin utgangspunkt i, ar kornplexitet beroende av hur a priori forutsagbara de tillhorande 
informationsbehoven, lOsningsmetoden (hur uppgiften lOses) och resultatet av lOsningen 
ar. Det ar i denna studie distriktsskoterskornas egna upplevelser av uppgifternas komp
lexitet scm skall studeras. Arbetet anvander sig av en kategoriindelning av uppgifters 
komplexitet scm Bystrom och Jarvelin (1995) och Bystrom (1996a; 1996b) har anvant 
sig av. Den forsta studien ar en kvalitativ studie av komplexitet i arbetsuppgifter hos 
kommunaltjansteman i forhallande till, informationskanaler och -kallor. Arbetet har 
foljts upp med ytterligare tva studier scm beror kommunaltjansteman och en scm stude
rar journalister. Nedan foljer en genomgang av hur detta arbete delar upp uppgifter i oli
ka grader av komplexitet. Uppdelningen ar hamtade fran Bystrom och Jarvelin (1995, s. 
194f), men anpassad for uppsatsen till distriktsskoterskors doman: 

1. Automatic information processing tasks 
SavallOsningen, metoden att utfora den scm resultatet kan helt fOrutsagas pa forhand 
och det fUUls inga alternativa vagar att ga. Aven den information scm behovs fOr att lOsa 
problemet kan helt bestammas pa forhand. Nagon bearbetning av informationen sa att 
den passar situationen ar inte nodvandig. 

2. Normal information-processing tasks 
I denna kategorin harnnar rutinuppgifterna. Till stor del ar lOsningarna aven i denna ka
tegorin forutbestamda, men kraver m1gon form av bearbetning av informationen sa att 
den passar situationen. Valmojligheterna ar begransade och sattet att behandla uppgiften 
ar i start sett given pa forhand. Distriktsskoterskorna maste dock avgora om den infor
mation de har ar tillracklig for att Iosa uppgiften annars far de ga vi dare och soka efter 
mer. Vid en situation dar en patient har fatten diagnos av en Hikare och en distriktssko
terska skall f6rklara behandlingen maste distriktsskoterskan insarnla information frfm 
olika kallor som i stort sett ar givna pa fOrhand sasom patienten, journalen och kanske 
lakaren. 

3. Normal decision tasks 
Vagen till en lOsning ar har fortfarande relativt val strukturerad, men det finns alternativ 
for distriktsskoterskan. V arje fall har sina egna forutsattningar men metoden att losa 
dem pa ar val beprovade. Distriktssk6terskan har olika mojliga informationskallor att 
valja mellan och i viss man aven olika tillvagagfmgssatt. Typen av forvantat resultat ar 
dock fortfarande givet pa forhand. Antalet anviinda informationskallor ar efta fler an i 
de tidigare kategorierna. Normal decision tasks ar relativt vanligt forekommande vid 
problemlosning i yrkessituationer. 
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4. Known, genuine decision tasks 
Fortfarande ar typen av resultat pa IOsningen av problemet till stor deli forvag bestamt 
(men inte till sitt innehall), men den information som behovs (informationsbehovet) och 
vagen dit (losningsmetoden) ar oklar. Har spelar informationsanvandningen stor roll och 
det ar svart att pa forhand deflniera var informationen skall hamtas fran eller hur den 
skall se ut. Dessa problem ar sallsynta for problemlOsaren och inga fasta metoder och 
rutiner bar kunnat utvecklats. For distriktsskoterskor galler dessa uppgifter ofta nya pa
tienter vars problem ar okanda. Ofta provas informationskallor som eften\t inte visade 
sig vara till nagon hjalp. 

5. Genuine decision tasks 
Denna svarighetsgrad av problem i den vardagliga yrkessituationen ar mycket sallsynta 
inom de fiesta yrken. Har ar varken inforrnationsbehovet, metoden eller resultatet fOr att 
klara uppgiften klar pa forhand. Nar Sovjetunionen gick under stalldes varldens rege
ringar for en belt ny situation dar inga fasta rutiner fanns for att IOsa problemet. Man 
visste inte heller var man skulle borja eller vart resultatet skulle leda. 

Nedanstaende bild forsoker illustrera hur ett problems a priori lOsning och inplacering i 
nagon av de fern kategoriema ar beroende av de tre delarna informationsbehoven, los
ningsmetoden och resultatet. Varje led kan till sitt innehall vara mer eller mindre a priori 
forutbestamt av subjektet. Om antalet informationskallor ar manga och mangden infor
mation som skall behandlas ar stor okar det sannolikheten fOr att problemet ar mindre a 
priori forutbestamt. 

A priori fiirutbestlimndbarhet av: 

Informations L Osningsm etoden Resultatct 
behov 

Genuine decision 

_____ ,.... 

D tasks 

_____ ,.... 
____ _ ,.... ---~- .... 

Known, genuine 

__ ___ ,.... 

D decision tasks 

_____ ,.... 
_____ ,.... 

... 
GJ Normal decision 

__ ___ ,.... 
tasks 

_____ ,.... 

Nnrmal inform a tion· ... 0 I processing tasks ... _____ ,.... 

... 
Automatic information ... 
processing tasks ... 

Den a priori fOrutbestamndbarheten lir hiir illustrerad genom heldragna pilar och solida boxar. 
Nlir hansyn maste tas till det unika problemet illustreras det med streckade pilar och skuggade boxar. 

Fig. 3. Illustration av komplexitet i problem tag en fran Bystrom och Jarvelin (1995, s. 195) och oversatt 
till svenska. 
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Utg{mgspunkten for hur de olika problemen placeras in i kategorier ar de enskilda in
formantemas subjektiva syn pa problemens komplexitet. Vad som for en person, val 
fortrogen med problemomnl.det, ar en normal decision task, kan for en navis ilmebara en 
genuine decision task. 

3.5 Informationstyper 

For att kunna lOsa en uppgift kravs det kunskap om uppgiftens innehall och utformning, 
kunskap som beror sjalva amnet och kunskaper om hur genomforande skall ga till 
(Bystrom & Jarvelin, 1995; Bystrom, 1996a; Bystrom, 1996b; Jarvelin & Repo, 1984; 
Jarvelin, 1986). Uppdelningen av informationstyper som har beskrivs ar hiirntad fran 
forsok med sa kallade expertsystem. I de fiesta vardagssituationer bar vi redan kunska
per nog for att lOsa olika problem vi stOter pa och om en person som stalls infer en upp
gift bar denna kunskap upplever denne heller inte nagot informationsbehov. Det finns 
enligt detta satt att se pa informationsbebov olika typer av information beroende pa in
formationens betydelse och funktion fOr aktOren vid anvandningen av den. Informa
tionstypema, som introduceras nedan, kommer att anvandas i uppsatsen genom att olika 
grader av komplexitet vid problem relateras till nedanstaende beskrivna informationsty
per. Vid strukturering och typindelning av information delar Bystrom och Jarvelin 
( 199 5) och Bystrom ( 1996a; 1996b) upp informationen i tre olika typer: Task Informa
tion (TI), Domain Information (DI) och Task-Solving Information (TSI)8

• Tanken ar att 
kunskap om saval problemets innehall, domanen och om procedurer for hur IOsningen 
skall ga till all tid behovs vid IOsning av uppgifter, men beroende pa subj ektens forkun
skaper behover enbart vissa av dem sokas som information. Informationstypema kan 
alia tre vara av sa val muntligt som skriftligt slag. 

• TI ar information som definierar en uppgifts eller ett problems innehall och forutsatt
ning. Bystrom och Jarvelin (1995, s. 195) exemplifierar med informationsbehoven 
vid en konstruktion av en bro. TI ger var bron skall byggas, vilken typ och varfor. In
formationen fi1ms ofta i problemrymden9 och ar ofta regelratta faktauppgifter. Infor
mationen ar situationell och kan inte anvandas vid andra uppgifter. Om det finns ett 
utlatande fran byggnadsnamnden som sager att en bro skall byggas sa kan till exem
pel inte denna information anvandas vid byggandet av en annan bro eller fOr den de
len ett hus. Mindre komplexa uppgifter kraver ofta enbart denna typ av information. 

8 Bystrom har liven anvant begreppen Problem Information och Problem-Solving Iriformation (Bystrom 
& Jarvelin, 1995) istlillet fOr Task Information och Task-Solving Information. En risk med att anvanda 
begreppen Problem Iriformation och Problem-Solving Information ar att det uppfattas som mycket pro
blemfyllda och kanske i htlgsta grad ovanliga situationer da det snarare ar fragan om vardagligt yrkes
utovande. Kuhlthaus anvandning av begreppet problem syftar just till situationer som vid losningens 
borjan kan forefalla vara mycket svara att losa, i bland till synes omojliga. Med benamningen Task In
formation betonas det att det ar for individen vanliga situationer eller uppgifter som fOr aktOren inte be
hover upplevas som det minsta problematiska. Vid utskicket av de strukturerade dagboksfragoma och i 
de forsta kontaktema med informantema anvande jag mig av problemsituationer istallet for uppgifter, 
vilket informantema ibland hade svart att fOrst!. Efterhand gick jag ifran betoningen pa problemsituatio
ner till forman for uppgifter. 
9 For definition se kapitel 4 .2. 
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• DI bestar av information som kan utgoras av kanda lagar och vetenskapliga teorier. 
DI gar att lagra for att darefter kunna anvandas vid andra situationer. Detar vid DI 
som biblioteken traditionellt har haft sin stOrsta roll genom att formedla forsknings
resultat lagrade i becker och tidskrifter. I broexemplet utgor DI vetenskapliga lagar 
om betongs hallfasthet och sHilkonstruktioners styrka. Till skillnad fdin TI sa kan DI 
anvandas vid flera uppgifter- information betraffande betongs hallfasthet kan anvan
das vid husbyggen. 

• TSI ar den typ av information som ger metoder att lOsa uppgifter. Det ror sig om in
formation som kan foga samman TI och DI genom en metod for att lOsa uppgiften. 
TSI ar framforallt nodvandigt vid komplexa uppgifter dar den enskilde akterens ex
pertis integer tillrackligt med kunskap om procedurer for problemlosningen. Vid 
brokonstruktionen ar det arbetarnas erfarenhet om vilken brokonstruktion som ar 
lampligast i just det har fallet. Det ar domanberoende metoder som inte gar att over
sattas till andra amnesomraden. 

En liknande indelning har aven gjorts av Jarvelin och Repo (1984) och Jarvelin (1986). 
De forsoker ocksa koppla olika elektroniska hjalpmedel for olika typer av informations
behov. Till ex em pel sa kan ett konferenssystem underHitta vid formedling av TSI, me
dan en fulltextdatabas lOser behovet av DI (Jarvelin & Repo 1984, s. 222). Vid pro
blemlOsning kravs det kunskap om saval uppgiftens forutsattningar (TI), kunskap som 
ar oberoende av det aktuella uppgiften (DI) som kunskaper om procedurer och hur man 
gar tillvaga (TSI). Vid inledningen av en uppgift kravs kunskap om uppgiftens natur och 
forutsattningar och manga ganger racker den kunskapen, men beroende pa vilka forkun
skaper som personen har ar behovet av information olika. Olika typer av information 
kan behovas beroende pa problem!Osarens kunskap och erfarenhet. En novis behover 
kanske saval TI, DI som TSI nar denne lOser en uppgift som en expert behover enbart TI 
for att klara av. Infonnation anvands i detta arbete som ett verktyg for den enskilde in
dividen att lOsa en uppgift med. Detar alltid utifran den enskilde individens behov och 
forutsattningar som informationen ges ett innehall. 

3.6 Yrkeskontext 

Det iir den enskilde individens satt att soka efter information och anviinda densamma for 
att minska osakerheten i en problemlOsningssituation som ar foremal for denna under
sokning. Men aven om det ar subjektets informationsanvandning som ar i centrum ar 
denne, tillsammans med andra subjekt, en grupp som agerar i en gemensam social ken
text som maste beskrivas och karaktariseras for att till fullo kunna forsta det enskilda 
subjektets handlingar. Robert Taylor (1991) benamner den sociala kontexten som varje 
subjekt befinner sig i for Information Use Environments (IUE). IUE arden kontext som 
manniskor gor sin informationsanvandning inom. En IUE ar inte statisk utan bestams 
och forandras av individens anviindning och tillgodogorande av ny information. Sarnti
digt som IUE ar ett resultat av individemas informationsvanor ar infonnationsvanoma 
beroende av IUE. 
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Taylor (1991, s. 221t) redogor for fyra kategorier av egenskaper som tillsammans defi
nierar en IUE: 

• En grupp manniskors alder, utbildning. En grupp kan sarskiljas genom ett flertal 
kannetecknande egenskaper (Ibid, s. 223t). Fragor som utbildning, likartade yrkes
massiga problemsituationer, plats i ett storre kontext, gor att gruppen har speciella 
krav och utseende pa sin informationssokning och informationsanvandning. Andra 
karaktaristiska drag hos en grupp ar gruppens vana att anvanda olika media, deras so
ciala natverk, attityder och anvandandet av ny teknik, attityd till utbildning, riskta
gande, och innovationsformaga. 

• Gemensamma problem som gruppen upplever. En grupp individer som har en 
gemensam IUE har problem i sin yrkesut6vning som liknar varandra i fraga om inne
hall och utseende. 

• Gemensamma f6restallningar om vad som utgor problemens losning. Olika typer 
av information har olika syften. Inom en IUE finns det en forestallning om hur olika 
problem skalllOsas och hur stort vardet av information ar fOr problemlOsning. 

• Organisationsmiljon. Hur vardesatts sjalvsHindigt informationssokande av arbetsgi
varen? Hur uppmuntras informationssokning? Vilken tillgang till olika informations
kallor finns i organisationen? Pa vilket satt samarbetar man inom organisationen? 

Uikare ar en av de professioner som Taylor har studerat (Ibid, s. 243). Han tecknar en 
bild av lakares informationsvanor i forhallande till kontexten lakare ar verksamma inom. 

~aylor beskriver yrkets kama: patienters valbefinnande. Organisationsmiljon som Uikare 
ar verksamma inom ar svarare att definiera. Uikare kan verka i olika miljoer: till exem
pel bade hierarkiska sjukhusmiljoer och ensampraktiker. Vidare visar Taylor, genom att 
referera till tidigare studier, att informationskallorna fdr Hikare ar av tre typer: patienter
na sjalva, egen erfarenhet och externa kallor. De tva forsta kallorna racker i uppskatt
ningsvis 90% av fallen for att lakaren skall kunna stalla en korrekt diagnos_ Sam synes 
ser Taylor den egna kunskapen som en informationskalla, vilket denna uppsats inte 
gor10• 

10 r kapitel 4 .1 om informationsvetenskapens forskningsobjekt definieras information som nagot som so
kes utanfOr den egna kunskapsstrukturen. 
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4 Metod 

Uppsatsen anvander sig av tre samverkande kvalitativa metoder, men med vissa kvanti
tativa indikatorer. Inledningsvis gors en litteraturstudie av sjukskOter
skors/distriktsskOterskors informationshantering som den ar beskriven i forskningslitte
raturen- bade inom informationsvetenskapen och nursing informatics. Den for uppsat
sen centrala metoden ar en till stOrsta delen strukturerad dagboksstudie. Den komplette
ras med ett allmant frageformular och foljs upp med en telefonintervju. Valet av kvali
tativ metod ar orsakat av att teoribyggnaden annu inte kan anses fardig och att den ex
plorativa ansatsen i amnesstudien kraver en oppenhet infer de olikheter och varianter 
som en kvalitativ studie kan ge. 

4.1 Urval 

Urvalet av informanterna har varit kvalitativt med hansyn tagen till informanternas mo
tivation till att deltaga i undersokningen. Tolv stycken distriktsskoterskor inom den 
kommunala hemsjukvarden blev tillfnigade om de ville medverka i studien och samtliga 
sHillde till en borjan upp. Tva stycken av de tolv H.imnade aldrig in nagot material och 
foil darmed bart. Till hjalp vid urvalet av informanter var en larare i distriktsskoterske
utbildningen vid V ardhogskolan i Boras och det var troligen tack vare benne som in
formantema ville deltaga och gick med pa att utfora den for informanterna relativt kra
vande uppgift. Informanterna kontaktades forst per telefon av lararen och sedan skick
ades ett brev (bilaga 1) dar undersokningens syfte presenterades och vad deras medver
kan innebar. I brevet fanns aven 20 exemplar av dagboksformularen (bilaga 2), det all
manna frageformularet (bilaga 3) sam besk.rivs nedan samt ett fardigfrankerat returku
vert. Nar alia haft mojlighet att Hisa brevet kontaktades de iiter per telefon, denna gang 
av mig, for att kunna att ga igenom uppgifterna och se till sa att alla sakert begrep dem. 
Under den period sam informanterna gjorde sina undersokningar kunde de ringa och fa 
saker fOrklarade, telefonnummer och kontorstider var tydligt angivna. 

De tio distriktsskoterskor inom hemsjukvarden ar verksamma i fyra kommuner och de
ras yrkeserfarenhet ar lang. Den som arbetat kortast tid sam sjukskoterska borjade arbeta 
for 13 ar sedan och den som hallit pa !angst tog sin examen 1957. Aven som distrikts
skoterskor har de flesta lang erfarenhet. Kortast erfarenhet har den sam aven har farskast 
sjukskoterskeexamen. Hon har endast arbetat sam distriktsskoterska under tre ar. Langst 
erfarenhet av att arbeta sam distriktsskoterska har en informant som borjade redan 1966. 
Sammantaget har alla flera ars erfarenhet och maste anses haft tid att utveckla expertis i 
sitt omrade. Vad sam forsvarar arbetet sam distriktsskoterska inomjust hemsjukvarden 
ar att ADEL reformen11 ar ett relativt nytt fenomen. Informanterna kommer alia fran ett 
geografiskt avgransat omrade aven om de arbetar i olika kommuner. Da undersokningen 
studerar informanternas subjektiva syn pa informationsanvandning vid problem!Osning 

11 Se kapitel 6. 
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ar det en fOrdel om de studerade har en liknande bakgrund och erfarenhet, da det ger 
battre mojlighet attjamfora de individuella svaren med varandra. 

Ingen av de studerade distriktsskoterskoma arbetar med datoriserad patientjoumal eller 
nagon annan form av datorbaserade informationshjalpmedel, men samtliga sa sig tro att 
datoriseringen skulle underlatta ett antal uppgifter, utan att ga narmare in pa vilket satt. 

4.2 Litteraturstudien 

Som inledning gors en sammanstallning av sjukskoterskors och distriktsskoterskors in
formationsanvandning sam den ar beskriven i forskningslitteraturen. En litteratursok
ning foretas i referensdatabasen CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied He
alth Literature) och LISA. CINAHL for artiklar om sjukskoterskors informationshante
ring beskrivna i nursing informatics litteraturen och LISA fo·r den informationsveten
skapliga litteraturen. Litteraturstudien ar inte komplett, utan ar enbart ett for uppsatsen 
lampligt urval. SammansUillningen och analysen av artiklarna presenteras under ett antal 
ternan. Den teoretiska inlasningen ger kunskap om de moment i sjukskoterskors arbete 
samar intressant utifrfm ett informationsvetenskapligt perspektiv och fungerar darmed 
delvis som en slags fdrstudie. 

4.3 Den strukturerade dagboksstudien 

Vid datainsamlingen foljs en forenklad variant av Bystrom och Jarvelins (1995) och By
stroms (1996a; 1996b) dagboksenkat i kombination med en kortare uppfdljande tele
fonintervju. De tio informantema sjalv-studeras under tva till tre dagar beroende pa de
ras mojligheter att medverka. Syftet ar att de skall fora sina dagbocker under en sam
manhangande period pa tva till tre dagar for att fa kunskap om hur den dagliga informa
tionsanvandningen ser ut och att de skall fora dagbockema i nara anslutning till den stu
derade uppgiften, heist samtidigt sam uppgiften lOses. Ett alternativ hade varit att lata 
varj e informant red agora for ett an tal valfria uppgifter - med olika svarighetsgrad - men 
det sager nodvandigtvis ingenting om den vardagliga problemlOsningen. Under de stu
derade dagarna noterar informantema, vid varje problem!Osningssituation, de uppgifter 
sam den strukturerade dagboksfonnuUiret fragar efter. En problemlOsningssituation kan 
vara enkel och ta kart tid, men den kan aven stdicka sig over flera dagar. Saledes kan 
varje informant dokumentera flera problemlosningssituationer per dag och samtidigt 
inte hinna bli klar med en uppgift sam paborjas under den sista dagen. Uppgiften maste 
vara av sadan art att problem!Osaren behover soka information i enlighet med det infor
mationskoncept som informationsvetenskapen har och sam redovisats i kapitel 4.1. De 
besvarade fonnularen, en for varje uppgift, placeras i klasser beroende pa uppgiftemas 
komplexitet i en skala fran ett till fem som ar beskriven i kapitel 4.4. Valet av informa
tionstyper och informationskallor relateras sedan till de olika klasserna av komplexitet. 

For att testa metodverktyget och om instruktionema var tillrackliga har en distriktssko
terskeUirare utvarderat relevansen och fOrstaelsen i dagboksformularets fragor. Det re
sulterade i justeringar i syfte att gora formularen till ett lampligare redskap for just stu-
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diet av distriktsskoterskor. Bland annat skars antalet fragor ned och instruktionerna till 
informanterna har gjorts tydligare. Dessutom gjordes en pilotstudie med en av infor
manterna i autentisk miljo och situation. Resultatet medforde inga andringar i utforman
det av fragorna i dagboksformularet, men sattet att kontakta och instruera informanterna 
paverkades m'l.got. 

Trots att denna uppsats anvander sig av samma metod som Bystrom och Jarvelin (1995) 
har anpassningen till domanen resulterat i tydliga skillnader mellan denna undersokning 
och deras. Antalet fragor i det dagboksformuHir som informanterna arbetar efter ar ned
skuret for att underHitta genomforandet. Denna uppsats gar darmed inte ansprak att pa 
samma satt f~mga den kognitiva processen vid problemlOsning, vilket har medfort att 
fragor som forsoker beskriva forandringar i informantens problemlOsningsstrategi under 
lOsningens gang inte lika tydligt kan besvaras. En annan viktig skillnad ar att medan By
strom och Jarvelin (1995) anvander sig av ca 15 informanter som alla skall fylla i tre 
dagboksblad med olika komplexa problem registrerade nar som heist, sa anvander sig 
detta arbete av 10 informanter som under tva till tre dagar registrerar samtliga problem 
de sHills infer som behover information fOr att kunna lOsas. Bystrom och Jarvelins me
tod studerar val av informationstyper och informationskallor kopplat till komplexitet i 
problem enbart i syfte att fa en bild av hur uppgifternas svarighet paverkar deras utfo
rande och hur lOsningsmetoden ser ut. Denna studie vil1 daremot aven beskriva hur dist
riktsskoterskors informationshantering ser ut till vardags, vilka kallor som vanligen an
vands och vilka problem som distriktsskoterskorna vanligen stalls infdr. Utaver det vill 
arbetet koppla informationsanvandningen till uppgiftens komplexitet for att se om dist
riktsskoterskorna foljer samma monster sam andra yrkesgrupper vid informationsan
vandning vid olika komplexitet i uppgifter. 

Fraga ett i dagboksformularet (bilaga 2) ger upplysningar om uppgiftens utseende och 
dess komplexitet. Fraga tva talar om vilken typ av information sam distriktsskoterskan 
behover. Fraga tre fokuserar paden situation sam rader vid problemlOsningen, sa som 
tidsbrist, vard i hemmet etc. I den fjarde fragan redovisas de anvanda informationskal
lorna, varfOr dessa valjs, hur informanten lyckas med informationsinsamlingen och 
slutligen om informationen passar for problemet. Tidsatgangen registreras i den femte 
fragan. Slutligen ges plats for allmanna reflektioner i en oppen avslutande fraga. I tele
fonintervjun pa ca 30-40 minuter som gjordes direkt efter att daboksanteckningarna 
skickats in kompletterades informanternas uppgifter i de fall det behovdes med deras 
minnesbilder av uppgifterna. Har kunde ocksa fragor stallas som i efterhand upplevdes 
som viktiga, men som inte fanns med i dagboken. Det ror fragor som om uppgiften 
verkligen lOstes och om det hade varit onskvart med nagon informationskalla som inte 
var tillganglig for inforrnanten nar uppgiften Jostes. I flerta:let fall redovisar informan
terna redan det i dagboken under fraga sex men nar det inte gars fragade jag om det i 
intervjun. Svaren tas med under fraga sex och finns med som underlag vid analysen. 
Telefonintervjuerna hjalpte aven till att reda ut oklarheter och vid kategoriindelningen 
av uppgifterna efter deras komplexitet. 

Dagboksanteckningar harden fordelen att de gars av subjektet i anslutning till den stu
derade situationen. Studier inom halso- och sjukvarden maste ta hansyn till etiska krav 
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och sarskilt tillst{md maste sokas da undersokningen kan berora patienternas integritet. 
Det ar aven svart att som icke sjukvardspersonal ra intrade i halso- och sjukvardens or
ganisation. Darfor lampar sig sjalv-studier sarskilt val. En alternativ metod vore att gora 
intervjuer efter den studerade situationen, men det kan skapa problem med reliabiliteten 
da situationer kan upplevas annorlunda pa tidsmassigt avstand. I fallet med detta arbete 
beaktas liven aspekter som svarighet att kunna planera in tider fOr en sadan intervju. 
Andra studier har anvant sig av pahittade problemsituationer (t ex Urqhart & Crane, 
1994) for att studera sjukskoterskors informationssokning. Genom att gora dessa komp
licerade tvingas subjekten att fdrsoka finna information med hjalp av kallor som de kan
ske normalt inte anvander. Den har typen av metod ar vanlig inom kognitionsforskning
en. En sadan studie riskerar att skapa problemsituationer utan forankring i verkligheten, 
vare sig betraffande utseende eller frekvens. Det kan dessutom vara svart att motivera 
informanter att deltaga i en sadan undersokning. Vid studiet av problemlosning inom 
kognitionspsykologi och artificiell intelligens harman ofta anvant sig av "Hinka-hogt 
metoden" (Lundh et al 1992, s. 19) i kombination med pahittade problemsituationer for 
att studera bur individen fungerar kognitivt vid problemlOsning. Den studerade personen 
skall verbalisera vad den tanker pa och beskriva vilka atgarder den gor. Metoden ar svar 
att praktiskt genomfora, men det ar efterstravansvari att studera en handelse nar den 
verkligen sker. Grobe, Drew och Fonteyn (1991) genomforde en studie av hur sjuksko
terskor resonerar vid beslutsfattande med "tanka-hogt metoden" genom att spela in dem 
nar de lOste pahittade situationer. 

Informationskallorna som informantema beskriver i dagboksanteckningarna kodas till 
olika grupper (Bystrom & Jarvelins, 1995; Bystrom, 1996a; Bystrom, 1996b) for att 
Hittare kunna jamfOras med andra studier. Exempel ges bar pa vad varje kategori kan in
nehalla: 

Berorda (patienter, anhoriga) 
Experter (Hikare, kollegor) 
Litteratur (FASS, medicinska handbocker) 
Interna dokument (lokala Hikemedelsrutiner, metodhandbocker) 
Personliga samlingar (anteckningar fran forelasningar) 
Journaler (medicinskjournal, omvardnadsjournal, medicinlistor) 

Grupperna ar anpassade till distriktsskoterskornas doman, men bar sin utgangspunkt i 
Bystrom och Jarvelins studie. 

Resultaten skall jamforas med Bystrom och Jarvelins (1995) Bystroms (1996a; 1996b) 
och andra undersokningar som finns for att testa validiteten ide kvalitativa samband 
som dessa studier har redovisat. 

4.4 Telefonintervjun och det allmanna frageformularet 

Den pafoljande telefonintervjun ger kunskap om detta. Dessutom svarar vmje informant 
pa ett antal fn'lgor om sin utbildning, syn pa relationer till kollegor och andra yrkesgrup
per inom verksamheten, allman syn pa informationens betydelse i sitt arbete och vilka 
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informationskallor som informanten uppfattar sig ha tillgang till i arbetet. Svaren ger en 
bild av infonnanterna som underlattar tolkningen av dagboksundersokningarna och ger 
pa sa satt en fullstandigare bild av distriktsskoterskors infonnationshantering. I dag
boksfonnuli:irets sista fraga ges aven utrymme for allmanna kommentarer och infall som 
informanterna inte upplever passar in i de ovrigt ganska hart strukturerade rubrikerna. 
Delvis hjalper dessa till att fortydliga klassificeringen av den strukturerade delen, men 
de anvands ocksa fOr att forsoka teckna en allman bild av vilka problem och fragor som 
informanterna upplever med sin informationshantering. Resultatet fran denna mer 
ostrukturerade del av undersokningen delas in i ett antal ternan som presenteras. Dessa 
kompletteras med resultatet fran savallitteraturstudien som den strukturerade dagboks
studien. 
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5 Distriktsskoterskors yrke och verksamhet 

Den vardvetenskapliga litteraturen ar omfattande och beror inte siillan den egna yrkes
rollen och dess funktion. v ardvetenskapen betonar skillnaden mellan omvardnad (den 
praktiska tilliimpningen av vardvetenskap) och medicin pa olika siitt, men grundlaggan
de ar att vardvetenskapen sager sig ha ett holistiskt perspektiv pa manniskan, medan 
man menar att medicinen ofta har en anatomistisk syn dar olika kroppsdelar och organ 
enbart ses som avskilda delar. Medicin bedrivs av lakare, medan omvardnad framforallt 
bedrivs av sjukskoterskor. 

Kaman i sjukskoterskors/distriktsskoterskors yrke och deras huvudsakliga arbetsupp
gifter ar omvardnad. Med omvardnad menas "de halsorelaterade problem och fOreteelser 
som ingar i patientens och dennes familjs dagliga liv och funktionella halsotillstand" 
(Camevali 1990, s. 25). Omvardnaden st6djer patienten under den medicinska behand
lingen och forandras den medicinska diagnosen innebar det oftast en fOrandring i om
vardnadsdiagnosen. Ett exempel: Medan cancer ar en medicinsk diagnos kan en om
vardnadsdiagnos av en patient med cancer beskriva patientens oro fOr framtiden pa 
grund av otillriicklig information angaende sjukdomens prognos. Omvardnad och medi
cin gar hand i hand, men ar inte samma sak. 

Intagningsreglema, utbildningens langd och innehall for distriktsskoterskeutbildningen 
skiftar mellan de olika utbildningsortema. Vid Vardhogskolan i Boras galler foljande: 
For att komma in pa utbildningen till distriktsskoterska kravs det en sjukskoterskelege
timation som f<'l.s genom tre ars hogskolestudier (120p) samt tva ars yrkeslivserfarenhet 
som sjukskoterska. Distriktsskoterskeutbildningen ar en pabyggnadsutbildning pa 50 
poling. Vid V ardhogskolan i Bonis ar en 10 poangs uppsats obligatorisk i distriktssko
terskeutbildningen. 

Nar den sa kallade ADEL-reformen kom 1 januari 1992, som reglerar verksamheten 
mellan landsting och kommun, gav den kommunema ett st6rre ansvar for varden av ald
re och handikappade. "Kommunerna skall nu ansvara for den sociala omsorgen samt 
sjukvarden i hemmet och pa kommunernas institutioner. Landstinget i sin tur ansvarar 
fOr lakarinsatsema samt sjukvardsinsatserna pa landstingets institutioner." (Berg 1995, 
s. 30) Distriktsskoterskors arbete ser olika ut beroende pa vilken kommun eller landsting 
de ar verksamma inom. Distriktsskoterskor kan idag dels arbeta inom primarvarden och 
ar da ansHillda av landstinget och dels arbeta i hemsjukvarden och ar da ansHillda av 
kommunen. Vid kommunal anstallning i hemsjukvarden har de ofta ett kontor i anslut
ning till ett sjukhem eller servicehus. De finns tillgangliga via sina kontor, men mater 
ofta sina patienter i deras hem, vare sig det ar pa ett sjukhem eller i en egen Higenhet. 
Distriktsskoterskors yrkeskollegor ar i hemsjukvarden framforallt vardbitraden, under
skoterskor och hemtjanassistent, men naturligtvis har distriktsskoterskan tata kontakter 
med liven Hikare. Dock finns det inga anstallda liikare inom hemsjukvarden (i alia fall 
inte ide kommuner som denna uppsats infonnanter ar hamtade fran), vilket innebar att 
distriktsskoterskorna maste ga utanfor sin egen organisation och huvudman for att rad
gora med en liikare. En viktig del av distriktsskoterskors verksarnheten ar handledning 
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och fortbildning av vardbitdiden och underskoterskor. Patientema ar de som iir inskrivna 
i hemsjukvarden ·ide flesta fall aldre, handikappade och/eller kroniskt sjuka . 

Information, beskriver en Hirare och distriktsskOterska pa distriktsskoterskeutbildningen 
i Boras, som nagot av ett nyckelord for distriktsskoterskor. "Man kan saga att distrikts
skoterskor arbetar som en slags informationsbank dit personal, patienter och anhoriga 
hor av sig" (intervju). Daremot anvands, enligt lararen, referenslitteratur i liten utstrack
ning medan den muntliga kontakten per telefon vardesatts hogt. Lararen menar att det 
kan bero pa att traditionen att soka forskningslitteratur ar dalig inom karen . .Yrkets karna 
kan sagas vara samma som den som Taylor definierar for lakare och som beskrevs i ka
pitlet om yrkeskontexten: patienters valbefmnande. Distriktsskoterskors malsattning 
med hemsjukvard iir att den enskilde skall kunna bo kvar i hemmet (Berg 1995, s. 110). 

DistriktsskOterskors arbete ar mindre utforskat an sjukskoterskors verksamma vid sjuk
hus. Den miljo, eller kontext, som distriktsskoterskor ar verksamma inom ar mycket 
skiftande beroende pa att den patientvardande delen av deras verksamhet skots i patien
ternas hem. Den information som distriktsskoterskorna behover ha tillgang till har ar be
roende pa vad de har for mojlighet att komma at fran patientens hem. Jamfort med sjuk
skoterskor ansUillda vid sjukhus har distriktskoterskor i regel en sjalvstandigare roll 
gentemot Hikare (Berg 1995, s. 86). Distriktsskoterskor ar specialistutbildade sjuksko
terskor som arbetar utanfor sjukhusen, ofta med mycket sjalvstandiga arbetsuppgifter. 

En svensk studie av hur distriktsskoterskor vid vardcentralen lOser problem vid telefon
radgivning (Timpka & Arborelius 1990, s. 1459) visar att distriktsskoterskorna arbetar 
med olika sorters problem och darfor i:ir i behov av olika sorters kunskap: 

• Medicinsk kunskap 
• Social kunskap, uppdelad i mellanpersonlig kommunikation och kunskap om sociala 

organisationer 
• Personbg kompetens, det vill saga kunskap om egna kanslor, asikter och deras roll i 

den livssituation som ett samtal kan innebara fOr en patient 

De registrerade situationerna i Timpka och Arborelius undersokning klassificerades ide 
ovan angivna kategorierna. 57% registrerades som medicinska dilemman, 36% sociala 
dilemman och 7% som dilemman rorande den personliga kompetensen. I den stOrsta 
gruppen, medicinska dilemman, var det vanligaste problemet som en distriktskoterska 
stalldes infor om patienten skulle besoka en allmanHikare eller inte. Utifran telefonsam
talet skulle distriktsskoterskan avgora om patientens problem var av den art att en lakare 
skulle konsulteras. Studien koncentrerar sig inte pa informationsanskaffning utan pa den 
kunskap som anvands. Studien visar att vid den typ av problem som distriktsskoterskor
na stoter pa vid telefonradgivning saar inte sjalva informationsinsamlandet svarigheten 
utan formagan att dra konsekvensema ur materialet. 

De olika yrkesgruppema inom hiilso- och sjukvarden for journal dar olika patientrelate
rade uppgifter no teras. Lakare for den medicinska journal en, sjukskoterskor fOr om
vardnadsjournal, sjukgymnaster for sin journal etc. Den medicinska journal en firms bara 
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tillganglig inom landstingets organisation da hemsjukvarden inte har lakare anstallda 
och fOr att komma at den maste distriktsskoterskoma ringa eller pa annat satt kontakta 
vfudcentralen eller sjukhuset. Halso- och sjukvfuden i allmanhet och kommunal bem
sjukvard i synnerbet bar en relativt Big anvandning av IT jamfort med manga andra yr
ken, till exempel bibliotekarier. Under senare ar bar dock stor utveckling skett och under 
de narmaste kommande aren forvantas datoriseringen accelerera. I vissa fall, sarskilt in
om primarvarden, ar joumalhanteringen datoriserad. Det formed sig fordelar som att en 
patients journal ar tillganglig oberoende av var vardpersonalen befinner sig. For narva
rande pagfu ett intensivt arbete med att genomfdra en fullstandig datorisering av jour
nalbanteringen inom halso- ocb sjukvarden inom saval kommunal vard som landstings
vard. 

Annan informationsteknik som ar pa vag att inforas eller som redan finns ar olika typer 
av kunskapsbaserade system sa som, videokonferens for konsultation, medicinska elek
troniska texter och referensdatabaser. Kunskapsbaserade system, aven kallade expert
protokoll, ar hjalpmedel som framfdrallt har utvecklats fOr medicinska andamal. Video
konferens ar ett hjalpmedel dar tva personer kan kommunicera med ljud och bild i real
tid. For sjukskoterskor har det bl a provats i klinisk verksamhet i Nordnorge. Sjuksko
terskor har dar fatt hjalp med en medicinsk diagnos pa distans och besparat patienter 
lang restid. En specialistlakare kan fran ett universitetssjukhus diagnostisera till exempel 
budfdrandringar ocb svalgsjukdomar utan langa restider. 
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6 Sjukskoterskors och distriktskoterskors informa
tionsvanor beskrivna i forskningslitteraturen 

6.1 Nursing informatics 

Intresset for sjukskoterskors informationsanvandning bar de senaste aren okat i och med 
implementeringen av ny informationsteknik och amnesomradet nursing informatics bar 
vaxt fram. En definition av nursing informatics lyder: ''Nursing informatics is a combi
nation of computer science, information science, and nursing science design to assist in 
the management and processing nursing data, information, and knowledge to support 
the practice of nursing and delivery of nursing care." (Graves & Corcoran 1989, s. 227) 
Information science eller informationsvetenskap ses, med andra ord, som ett av tre ben 
som nursing informatics star pa. 

Forskningen i nursing informatics kan delas upp i tre delar "(a) What are nursing data 
and how can these data be represented in computer-based systems? (b) How do nurses 
manage and process data, information and knowledge for clinical decision making? (c) 
How can information technology support the management and processeing of nursing 
data, nursing information and nursing knowledge?" (Bakken Henry 1995, s. 1182). I de 
tre ovan uppraknade delarna kan infmmationsvetenskapen tillfora kunskap i samtliga 
delar. Det prioriterade omradet for nursing informatics under (a) ar skapandet av en 
standardiserad terminologi. Malet ar att skapa ett klassifikationssystem sam kan anvan
das vid varddokumentation. I USA har arbetet hunnit }angst och dar finns flera forsok, 
bland annat ett sam drivs av National Library of Medicine (NLM)12

• Foreliggande arbete 
intresserar sig for de fragor som gar in under b. Informationsvetenskapen har lange in
tresserat sig for kognitiva aspekter pa informationsanvandning. 

6.2 Svarigheten att jamfOra forskningsresultaten 

Tidigare undersokningar av sjukskoterskors informationsanvandning presenterade i ba
de sjukskoterskors egen forskningslitteratur och informationsvetenskapen ar svara att 
jamfora med varandra dade skiljer sig mycket at i fraga om bade inriktning och metod. 
Svarigheten att jamfora resultaten med varandra kan de las upp i tre delar: 

• Det finns ingen konsensus och ofta inte ens en diskussion i fraga om vad information 
ar. De fiesta undersokningar av sjukskoterskors informationsvanor presenterade i tid
skrifter fOr biblioteksforskning satter likhetstecken mellan informationsvanor och 
biblioteksvanor och darmed likhetstecken mellan information och det som tidigare 
definierades sam DI. Pa samma satt utgar ofta den vardforskningen sam studerat 
sjukskoterskors informationsbehov fran att information ar nagot som patienten bidrar 
med (TI). 

12 Projektet finns att Hisa om pa http://wwwetb.nlm.nih.gov/sampler/umls.html 
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• Svarigheten att jamfOra informationshanteringen mellan olika slags sjukskoterskor da 
de arbetar inom vitt skilda omraden och darmed olika Information Use Environ
ments. En sjukskoterska vid en akutsjukvfudsavdelning upplever till exempel helt 
andra informationsbehov an en distriktsskoterska i hemsjukvarden. 

• Ett tredje problem som studier av sjukskoterskors informationshantering beskriver ar 
att olika metoder som anvants for att studera samma sak ger olika resultat. Urquhart 
och Cranes (1994) undersokning till exempel anvande sig av fallstudier och fOrfattar
na skriver sjalva art metoden de anvant fokuserar informationsanvandningen till svara 
och ovanliga problem. Studierna gjorda utifnin biblioteksperspektivet har alla ut
gangspunkt i svara problem!Osningssituationer. 

6.3 Omva rdnadsprocessen 

Omvardnadsprocessen arden process som den teoretiska vardlitteraturen namngett fOr 
att beskriva sjukskoterskors arbete. Olika forfattare beskriver den pa olika satt och ned
anstaende beskrivning ar fnin Hurst et al (1991, s. 1446). Den bestar av delama 1. as
sessment, 2. planning, 3. implementation och 4. evaluation. Omvardnadsprocessens 
fOrsta steg, patient assessment, innefattar datainsamling och problemidentifiering och ar 
en spegling av problem!Osningsprocessen, som den beskrivs nedan. I nursing informa
tics Iitteraturen, som behandlar problem!Osning, brukar man oversatta omvardnadspro
cessen till problemlosningsprocessen. ProblemlOsningsprocessen vid omvardnad kan 
del as upp i fern delar (Hurst et al 1991, s. 1446): 

1. Problem identification 
2. Problem assessment/data collection 
3. Planning intervention 
4. Selection and implementation of strategies 
5. Evaluation/verification of solution 

Vid de tva forsta stegen, problem identification och problem assessment/data collection, 
ar det sarskilt information fran/genom patienter som hjalper problemlOsaren att definie
ra problemet och f6rsta dess omfattning. I kapitel4.5 kallade vi denna typ av informa
tion fOrTI. Vid problem assessment/data collection i sjukskoterskors verksamhet kan 
det aven kravas problemoberoende information, vilket vi tidigare kallade for DI och 
TSI, men det ar framforallt behovet av TI som avhandlas i nursing informatics litteratu
ren. Problem!Osningsprocessen, som den ar beskriven har, har kognitionsteoretiska ut
gangspunkter och de tva fdrsta stegen, problem identification och problem assess
ment/data collection, stammer val overens med det som i kapitlet om kognitionsteori 
kallades fOr det initial a kunskapstillstandet. 
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6.4 Det kognitionsteoretiska perspektivet 

Den viktigaste informationen fOr en sjukskoterska kommer fran patienten- antingen di
rekt genom en intervju eller genom journal en och andra dokument rorande patienten 
(Eriksson, 1988, s. 56ff). Nursing informatics litteraturen agnar salunda mycket tid at 
fragor rorande dokumentation och joumalforing. Det finns aven undersokningar som be
ror sjukskoterskors beslutsfattande och informationsbehovet i samband med det (t ex. 
Roberts et al, 1993; Roberts et al, 1996; Grobe et al, 1991). Dessa studier betonar for
magan att tillgodogora sig och fOrsta informationen som finns framfor formagan art soka 
information extemt. Den informationskalla sam behand1as da ar ofta patienten, antingen 
direkt genom samtal, observation eller ocksa genom patientjouma1en. Metoder i att soka 
information handlar har om konsten att stalla ratt fragor till patienten samt att tolka den
nes signaler. Med det har synsattet ar det oftast inte brist pa information utan formagan 
att sovra och tillgodogora sig den som ses som problemet (Roberts et al 1996, s. 366). I 
de ovan namnda studiema skiljes inte information frAn data och det ar oftast behovet av 
TI som avses. Mycket av den information som behandlas i nursing informatics ar en typ 
av information som faller utanfor informationsvetenskapens forskningsfalt eftersom den 
varken ar intentionell eller i form av tecken. En forfattare talar till exempel om iaktta
gelser och registrering av till exempel ogoruorelser som en informationskalla: "Search 
methods include the use of sophisticated equipment which can detect eye movements, 
for example, and tend to be intensive, time-consuming and laboratory-based." (Bryans 
& Mcintosh 1996, s. 26). 

ProblemlOsning och beslutsfattande har aven studerats i samband med vArdplanering 
och vardprocessen (Hurst et al, 1991; Corcoran, 1986b ). Man har velat studera olika 
faktorers paverkan vid sjukskoterskors beslutsfattande och resultaten visar att den be
provade erfarenheten raknas framst. Den beprovade erfarenheten bestar av praktiskt in
forskaffade kunskaper och star i detta sammanhang i opposition till vetenskaplig kun
skap. Det har till och med havdats att "Information seeking by nurses is inhibited by a 
professional ideology that emphasizes practical rather than intellectual knowledge" 
(Dealey, se Blythe et al 1995, s. 343) och att sjukskoterskor ar typiska practitioners som 
alltid anvander och varderar muntliga informationskallor hogst (Wakeham 1993, s. 86). 
Pa andra plats som informationskalla kommer rad frAn kollegor och annan vardpersonal. 
Forst pa tredje plats finner vi motiveringar fran den vetenskapliga litteraturen. Liknande 
resultat bar Luker och Kenrick (1992 ,s. 460ff) fatt i en studie av kommunal sjukvard 
dar sjukskoterskoma inte upplevde att deras verksamhet var grundad i forskning, utan i 
praktiskt forvarvad kunskap och genom diskussioner med och rad fran kolleger. Det gar 
att saga att tilltron till den beprovade erfarenheten ar en sadan gemensam egenskap for 
sjukskoterskor som Taylor benfunner IUE. I ett annat forsok att konstruera kallorna for 
sjukskoterskors informationssokning delar Lamond et al ( 1996, s. 52f) upp dem i ver
bala kallor, observation, tidigare kunskap och skriftliga kallor. De verbala informations
kallorna bestar av information som inhamtats genom samtal med patienten, familjen, 
kolleger, lakare och andra personer. Informationen som inhamtats genom observation 
bestar av observation av patienten, observation av anhoriga och observation av annan 
personal. Den tidigare kunskapen kan besta av tidigare erfarenhet, tidigare inlard kun
skap, tidigare kunskap om just en patient. 
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Distriktsskoterskor stalls ofta infor daligt strukturerade och komplexa problem med 
manga inverkande faktorer (Bryans et al 1996, s. 24ff), men ocksa enklare medicinska 
problem, som hur ett bensar skall behandlas. I mfmga fall handlar sjukskoterskors pro
blem ofta om planering av en patients psykiska valbefinnande och andra omraden som 
beror omvardnad. Voss och Post (1988, s. 276) skiljer mellan samhallsvetenskapliga 
problem och naturvetenskapliga. De sistnamnda har ofta ett exakt svar och det g~r att 
vetenskapligt bevisa om det ar di.tt eller fel. I samhallsvetenskapliga problemen fmns 
oftast inga exakta svar, utan resultatet ar alltid oppet for diskussion. Bryans och Mcin
tosh har studerat komplexiteten i hemsjukvardens arbete jamfort med medicinska pro
blemsituationer. De menar att "Even the most ill-structured medical problem is likely to 
have a generally acceptable solution and end-point, that is, diagnosis. Only some pro
blems in nursing practice have such end-points." (Bryans & Mcintosh 1996, s. 27). For
fattama j amfor Voss och Posts uppdelning mellan naturvetenskapliga och samhallsve
tenskapliga problem med medicinska och omvardnadsproblem och menar att medicin 
och omvardnad verkar under olika fOrutsattningar. For manga situationer som sjuksko
terskor stOter pa i sin yrkesvardag finns inga exakta svar eller Iosningar. Bryans och 
Mcintosh menar vidare att det finns olika satt och metoder for problemlOsning beroende 
pa vilken typ av problem det ror sig om. Vid naturvetenskapliga och medicinska pro
blem passar en hypotetisk-deduktiv metod, men vid omvardnadsproblem dicker det inte 
att en bart ha kunskap om omradet. Istallet ar det ofta en Iangsam process dar interaktio
nen mellan vardare och patient har som syfte att lara sig patientens forutsattningar och 
mojligheter till en viss behandling (Bryans & Mcintosh 1996, s. 28). ProblemlOsning ar 
da mer av en kontinuerlig process dar man kanske aldrig nar fram till ett exakt svar, men 
dar resultatet blir battre och battre ju mer distriktsskoterskan lar kanna patienten och 
dennes formaga. 

Studier har aven gjorts dar sjukskoterskor med en modern, teoretisk och langre utbild
ning jamforts med sjukskoterskor med kortare och mer praktisk utbildning. Man har 
velat visa att den forra i:ir battre pa att Iosa problem och fatta beslut (Farley Pardue, 
1987) och anvant sig av teorier fran kognitionspsykologins studier av skillnader i pro
blemlOsning mellan experter och noviser. Corcoran har i tva studier, 1986a och 1986b, 
visat pa hur sjukskoterskor, noviser och experter, lOser problem av varierande komplex
itet. Den teoretiska ramen for studien ar kognitionsvetenskapen. Studierna visar att ju 
komplexare problemen ar, desto fler alternativa .losningsvagar provas och att experter 
provar fler vagar an noviser. En av anledningarna var, enligt Corcoran, att de genom sin 
expertis hade en storre mangd doman-kunskap lagrat i langtidsminnet13(Corcoran 
1986b, s. 112). 

13 En utg{mgspunkt i kognitionspsykologin ~r att det manskliga minnet bestar av ett Jangtids- och ett 
korttidsminne (Miller, se Newell & Simon, s. 792ft). Langtidsminnet har stora lagringsmojligheter, me
dan korttidsminnet enbart kan Iagra sju (plus minus tva) uppgifter och fungerar som manniskans arbets
minne. Mangden information som behover bearbetas i kortidsminnet paverkar mojligheten till effektiv 
problemlosning. Repeteras informationen kan den foras in i langtidsminnet. Korttidsminnets begrans
ningar gor hjalpmedel for att stodja korttidsminnet nodvandiga. Subjektets mojligheter att kunna !Osa ett 
problem ar bAde beroende av h'mgtidsminnets innehall och korttidsminnets tillfalliga belastning. 
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Det finns undersokningar som har en liknande syn pa informationstyper som forelig
gande arbete. Corcoran-Perry och Graves har i en undersokning (1990) studerat vad for 
typ av information som sjukskoterskor, som arbetar pa en avdelning for hjartsjukdomar, 
letar efter. Syftet med arbetet var att ge underlag for battre datoriserade informations
system for sjukskoterskor. Studien behandlar det som forfattarna kallar supplemental 
information, det viii saga information som inte finns tillgangligt i det egna minnet och 
som kan lagras i en databas. Information fran patienter eller anhoriga har dock inte tagits 
med. Corcoran-Perry och Graves forsoker dela upp informationen i olika typer beroende 
pa vad de informerar om. Undersokningen har foljts upp av Lange (1993), som anvant 
sig av samma metod. Har foljer de bada undersokningarnas resultat: 

Kategorier: Corcoran-Graves: Lange 
Patientspecifik infonnation 49% 90% 

Institutionsspecifik infer- 27% 10% 
mation 

Doman information 21% -----

Infonnation om procedurer 3% -----

Inom kategorien patientspecifik information doljer sig framst sadant som kan finnas i en 
patientjournal, det vill saga laboratorierapporter, Hikemedelsanvisningar, dietuppgifter. 
Med institutionsspecifik information men as policy, leta ditt pa ri:itt personer, hitta upp
gifter om ratt avgifter, leta reda pa utrustning. Med doman information menas bar fakta
uppgifter och vetenskapligt bekraftade pastaenden inom omvardnad, naturvetenskap och 
dessas narliggande omraden. Det ror sig om lakemedelsbiverkningar, uppgifter om olika 
behandlingar och sjukdomar. Doman information kan fas genom textbocker och upp
slagsverk, men ocksa genom muntlig kommunikation med kollegor och annan halsoper
sonal. Den patientspecifika informationen ar ofta mojlig att oversatta med TI, medan det 
som har kallas doman information ar det som i foreliggande studie kallas for DI. Aven 
institutionsspecifik information kan i de flesta fall oversattas med DI. Sist narnns infor
mation om procedurer som i Corcoran-Perry & Graves studie endast ger 3% och i Lang
es ar obefintlig. Information om procedurer stammer val overens med foreliggande ar
betes definition av TSI. 

Den patientspecifika informationen overvager klart i bada undersokningarna, vilket ty
der pa att patientjournalen och andra dokumentationer rorande patienten arden klart 
viktigaste formella kallan for information. Det bor i detta sarnmanhang papekas att sjuk
skoterskor har en skyldighet att fora patientjournal (SFS 1985:562). Lange visar att 
bland informella kallor utgor icke-sjukskoterskor en stOrre andel an sjukskoterskor. Stu
dien visar ocksa pa en hog procentsats for institutionsspecifik information. Betraffande 
doman inforn1ationen ar de tva studierna oeniga. Medan Corcoran-Perry och Graves vi-
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sar pa en relativt hog siffra noterar Lange ingenting. I Corcoran-Perry och Graves studi
en ar innehallet i kategorien framst uppgifter om olika lakemedel. Sa kallad omvard
nadslitteratur saknas nastan helt. 

Betraffande forhallandet mellan muntliga och skriftliga kallor gav undersokningama 
foljande resultat: 

Kallor: Corcoran-Perry: Lange: 
Muntliga: 45% 36% 

Skriftliga: 45% 59% 

Tekniska: 10% 5% 

Undersokningarna visar bada att sjukskoterskor fOrlitar sig mycket pa muntliga kallor. 
Lange stOder Urquharts och Crane (1994) resultat som tidigare redovisats om hur sjuk
skoterskor foredrar muntliga kallor framfOr skriftliga. Dessutom visar Corcoran-Perry 
och Graves och Langes studier att fOrhallandet mellan skriftliga respektive muntliga 
kallor inte paverkas oavsett om man ar en skicklig informationssokare eller inte. Valet 
mellan en skriftlig kalla och en muntlig beror pa uppgiftens natur och inte pa skicklig
heten hos sokaren. Med tekniska kallor menas avlasning av monitorer och annan medi
cin-teknisk utrustning. Corcoran-Perry och Graves och Langes undersokningar visar 
ocksa hur svart det ar att fa forskningsresultat som ar anvandbara och generella utanfor 
den undersokta gruppen. Trots att de bada studiema har samma metod ar resultatet som 
visats skiftande. 

6.5 Biblioteksperspektivet 

Utgangspunkten for de studier som bedrivits utifran ett biblioteksperspektiv har ofta va
rit normativa och inte siillan har det underliggande syftet varit att gora reklam eller i alla 
fall tydligora sjukhusbiblioteken fOr sjukskoterskor (set ex King. 1987; Wakeham, 
1993; Bunyan & Lutz, 1991 ). Rubriken pa en av de refererade artiklarna i denna ge
nom gang iir signifikativ: "Marketing the hospital library to nurses'' (Bunyan & Lutz, 
1991 ). Detar inte en text i marknadsforing utan en studie vars syfte ar att visa att sjuk
skoterskor daligt anvander sig av bocker och tidskrifter fran sjukhusbibliotek. For att ra
da bot pa det forhallandet foreslar forfattarna hur man skall marknadsfora biblioteket 
mot gruppen sjukskoterskor dade utgar fran att problemet ligger i bristande kunskap om 
biblioteket som resurs. Fragan ar ofta i bibliotekstidskrifter ... not how much research 
nurses read, but whether they read any research at all. (Urquhart & Crane 1994, s. 
238). Studierna forutsiitter att institutionen bibliotek har de svar som sjukskoterskorna 
soker, men att dessa av olika anledningar, oftast beroende pa sjukskoterskornas bristan
de formaga och bristande kunskap, inte utnyttjar biblioteken i den utstrackning de borde. 
Studier visar att sjukskoterskor prenumererar pa och laser forhallandevis lite facktid
skrifter (Stephens, 1992) och att de anviinder sig mindre av sjukhusbiblioteken an annan 
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halsopersonal (King, 1987). Det nider enighet om att sjukskoterskor anvander sig lite av 
professionell ornvardnadslitteratur och att sjukskoterskor d{lligt tillgodogor sig sin egen 
yrkesgrupps forskningsresultat (bl a Bunyan & Lutz, 1991; Luker, 1992) trots att flera 
undersokningar patalar vikten av att tillgodogora sig forskningsresultat i arbetet 
(Bostrum, 1993). I Bunyan och Lutz undersokning sags vidare (1991, s. 224) att sjuk
skoterskorna utgor 31% av sjukhuspersonalen, men representerar enbart 6% av biblio
teksanvandandet. 

Urquhart och Crane (1994) visar i sin studie av sjukskoterskors infonnationssokning att 
mfmga sjukskoterskor saknar kunskaper i infmmationssokning. Det skulle f6rklara, en
ligt fOrfattarna, att sjukskoterskor tenderar att vardera inforrnella kallor hogt framfdr 
formella Gatekeepers, nyckelpersoner som kan fOrrnedla kunskaper till kollegor, spelar 
en viktig roll i fOrrnedlingen av ny information eftersom kunskapen i informationssok
ning ar generellt Hig menar samma undersokning. Urquhart och Cranes undersokning 
anvande sig av fallstudier och forfattarna skriver sjalva att metoden de anvant fokuserar 
informationsanvandningen till svara och ovanliga problem. Ovan redovisas att bland 
andra Wakeham (1993) aven velat fdrklara tilltron till inforrnella kallor med att sjuk
skoterskor ar sa kallade practitioners. 

Bortsett frfm Urquhart och Cranes artikel ar det svart att finna exempel pa artiklar om 
sjukskoterskors infonnationsanvandning i den informationsvetenskapliga litteraturen 
som har ett vi dare synsiHt pa informationsanvandningen an DI i form av bocker, artiklar 
och referensdatabaser. 
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7 Resultat av empirisk datainsamling 

Den empiriska datainsamlingen bestar av dagboksanteckningarna, ett allmant fragefor
mular och de pafdljande telefonintervjuema. Forst visas hur arbetet med klassificeringen 
av uppgifterna i olika komplexitetsklasser gatt till. Darefter beskrivs och analyseras re
sultatet av de strukturerade fragorna i dagboksundersokningen -bade i relation till den 
tidigare redovisade litteraturstudien och Bystrom och Jarvelins (1995) och Bystroms 
(1996a; 1996b) undersokningar. Sedan fdljer en analys av den ostrukturerade delen av 
datainsan1lingen bestaende av den oppna fragan i dagboksenkaten, telefonintervjun och 
det allmanna frageformularet. 

7.1 Dagboksanteckningar 

7.1.1 Arbetsgang 

For att visa hur analysen av dagboksanteckningarna gatt till foljer tre exempel inom 
varje komplexitetsklass pa hur uppgiftema ser ut och hur innehallsanalysen av dem gatt 
till. Texterna innanfdr rutorna ar avskrifter fran informantemas egna anteckningar, men 
kan vara justerade i de fall de varit mycket svartydda pa grund av informanternas satt att 
formulera sig. I vissa fall har uppgiftema kompletterats efter den intervju som fdljt pa 
varje informants inlamnade anteckningar. Det kan till exempel rora en situation dar in
formanten pa min begaran beskriver vilken typ av information som hon behover med en 
langre utlaggning ochjag sammanfattar det som "juridisk information" och far det god
kant av informanten. I andra fall tas for undersokningen ovidkommande information 
bort for att minska textmangden. Uppgifter om varfdr en informationskalla anvands, 
framgangen med informationsinsamlandet och informationens tillampbarhet ar generellt 
"daligt" ifyllda av informanterna- bade genom att de ofta hoppades over och att upp
giftema ofta missuppfattades - varfor dessa uppgifter delvis bortfaller i analysen. I de 
fall dar uppgiftema med sakerhet sHimmer overens med mina intentioner tas de med un
der fraga sex- "Tankar som uppkommit ... ". Nedanfdr rutoma foljer mina kommentarer 
och analys. 

Automatic information processing tasks 

Uppgift Problem Typ av infor- Situationella Informationskallor och ka-
mation faktorer naler 

1.1 Vet inte vilket provr6r som Information om Behover infor- Laboratoriepersonal vid 
skall anvandas vid en prov- provtagningsror mationen omgii- VArdcentralen genom telefon 
tagning av patienten i dennes ende och den 
hem maste vara riktig 
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Tidsatg:\ng Annat 
5 min. En vanlig situation dar jag 

vet precis hur jag ska gtka 

I det forsta exemplet vet distriktsskoterskan (inf. 2) precis vilken information hon beho
ver, hur denna skall kunna inhfuntas och typ av svar som hon kommer att fa. Hon har 
hamnat i denna situationen vid ett flertal til Willen, men ar anda inte saker pa vilket prov
ror som skall anvandas. 

Informationen som distriktsskoterskan soker ar ren fakta och kan anvandas vid flera till
fallen an den registrerade. Den klassas darfor har som DI. Betraffande kodningen till de 
olika typerna av informationskallor placeras informationskallan har in i expertgruppen 
da kallan var en person sorn kunde besvara direkt pa fragan .. 

Uppgift Problem Typ av information Situationella fak- Informationskallor 
torer och kanaler 

1.2 Geriatrisk mottagning ringer Information fran apo- Vern skall hjalpa till En parm fran apote-
angaende en vardtagare som teket angande olika med av och pata- ket 
varit pa aterbes<>k och som nu stMstrumpor och gandet? 
beh5ver stodstrumpor prisuppgifter 

Tidsatgang Annat 
IOmin. Den stora svarigheten Jag i vern som 

skulle hjalpa patienten- inte hur jag 
tar tag i ratt uppgifter 

I det andra exemplet vet aven har distriktsskoterskan (inf. 6) precis vad fragan handlar 
om och hur hon skalllOsa den. Hon vet att det finns en parm med de uppgifter hon be
hover och i denna har hon slagit rnanga ganger. Hon vet ocksa ungefar hur svaret kom
mer att se ut eftersom hon sett strurnporna tidigare och vet ungefar vad de kostar. Ingen 
behandling av informationen, som har bestar av prisuppgifter, behovs utan den kan di
rekt anvandas i uppgiften. Tidsatgangen ar beraknad till 10 minuter. 

Den sokta informationen ar har beroende av den situation den skall anvandas i och kan 
inte fungera pa egen hand. Informationen med prisuppgiftema klassificeras har som TI. 
Uppgiften definierar for informanten problemet och har endast betydelse vid denna upp
gift. Apotekets parm klassas sdm interna dokument. 

Uppgift Problem Typ av information Situationella Informationskallor och 
faktorer kanaler 

1.3 Ska avliigsna ett dranagerClr Information fran avdel- Tidsbrist Medftlljande sjukskoters-
fran sarhala i brClstet, vet ej ningen dar patienten var- kestudent hade denna in-
om vakum ska avHigsnas dats om hur jag ska gora formation 
forst. Ulttl5st problem. 
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I Tidsatglmg I Annat 
30 sek 

Vid 1.3 vet aven har distriktsskoterskan (inf. 8) vad det ar for information hon saknar 
och hon vet var hon kan fa tag paden. De mojliga svaren pa problemet ar av "antingen
eller-typ". Informationen behover inte behandlas fdr att anvandas utan kan direkt foras 
over till problemet och darmed 16sas. Det slumpar sig sa att en medfdljande sjuksko
terskestuderande just varit paden avdelning som patienten kommer fran och vet svaret. 
Problemet lOses pa sa satt snabbt och enkelt. 

Informationen som informanten vill ha ar i form av kunskap om hur man gor, hur det 
gar till. Informationen gar inte att anvanda vid andra situationer an liknande denna och 
darmed ar informationen knuten till problemomradet. Informationen klassificeras har 
TSI eftersom den ger distriktsskoterskan kunskap om hur hon skulle ga tillvaga. Aven 
vid denna uppgift placeras inforrnationskallan i expertgruppen. 

Normal information-processing tasks 

Uppgift Problem Typ av information Situationella faktorer Informationskallor och 
kanaler 

2.1 En patient har buks- • Information om Hade tillgang till • FASS 
martor och diarre i sam- biverkningar F ASS trots att upp- • Patient 
band med pencilinbe- • Information om giften lostes i ett • Personal pa grupp-
handling patientens problem gruppboende boendet genom tele-

fon 

Tidsatg::'mg Annat 
Ca 5-10 min. Nar jag gor hembesok ar det svart att ha med sig allt 

det material man skulle onska. F ASS brukar jag ha 
med i bilen. Den har gangen kunde jag losa alit pa 
plats. 
Patienten var senil, men kunde anda kommunicera. 

Uppgiften ar avgransad och det ar latt for distriktsskoterskan (inf. 9) att identifiera vilket 
informationsbehov hon har. F ASS ar en kalla som aterkommer vid lOsningen av manga 
uppgifter, men informationen som finns dar maste alltid bearbetas nagot for situationen. 
Patienten och personalen ar ocksa naturliga informationskallor. De hjalper informanten 
att definiera problemet genom att beskriva smartan, hur ofta den forekommer och lik
nande fragor. 

Distriktsskoterskan behover har bade information om biverkningar av ett lakemedel och 
information om hur patientens upplever sitt problem. Information om biverkningar av 
ett lakemedel ar klassat som DI da den aven ar giltig utanfor den aktuella uppgiften. In-
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formation om patientens problem och hur denne kanner sig ar strangt knuten till upp
giften och klassas som TI. F ASS placeras i litteraturgruppen, patient till gruppen beror
da och vardpersonal till expertgruppen. 

Uppgift Problem Typ av information Situationella Informationskallor och 
faktorer kanaler 

2.2 Vardtagaren har ej Hur brukar vardtagaren Tidsbrist • Arbetsterapeut - tele-
fullgott balstod da hon sitta? fon 
sitter i rullstolen • Vardbitrade 

• v ardtagaren 

Tidsatgang Annat 
15 min. 

Distriktsskoterskan (inf. 8) upptacker att en vardtagare sitter snett i rullstolen. Informa
tionen hon behover hamtar hon fran patienten och vardbitriidet. Sedan kompletteras den 
med ett samtal med arbetsterapeuten som kanner till vardtagaren i fraga. Vid uppgiftens 
borjan n\der det inget tvivel om vern det ar hon skall fraga; av telefonintervjun framgar 
det att alia informationskallor ar har for distriktsskoterskan sjalvklara. Dock behover 
hon anvanda fler kallor an en for att skapa sig en helhetsbild av problemet och hon 
maste sammanstalla uppgifterna pa egen hand. 

Har ror det sig en bart om information om hur patienten brukar sitta som distriktssko
terskan angivit som hjalp vid losningen av problemet. Oavsett varifran denna informa
tion kommer saar den bunden till situationen och darmed klassad som TI. Vardtagaren 
raknas till gruppen berorda, medan arbetsterapeuten och vardpersonalen raknas som ex
perter. 

Uppgift Problem Typ av information Situationella Informationskallor 
faktorer och kanaler 

2.3 Saknar full kunskap om • Information fran Tidsbrist • Lokala foreskrifter 
ordinerat sarvardsmate- vardtagaren om situa- • Vardtagaren 
rial (viss typ) som jag tionen 
ska anvanda pA en pati- • Information om hur 
ent jag ska gtira 

Tidsatgang Annat 
10 min. Vardtagaren ar ofta en tillforlitlig informa-

tionskalla, men da intellekt och orienterings-
tOrmaga avtagit behOver den konfinneras. 
Just den information som jag behl>vde ha sak-
nade vardtagaren 

Distriktsskoterskan (inf. 6) behover information om hur hon ska anvanda ett sarvards
material. Hon vet att det finns en parm dar informationen finns och efter att patienten 
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berattat for henne om problemet sa slar hon upp det i pfumen. Informationen kraver na
gon form av bearbetning for att kunna anvandas. 

Har behover distriktsskOterskan information fran patienten som bade talar om vad hon 
ska gora och vad problemet ar. Instruktionema fran patienten dicker inte till sa distrikts
skoterskan maste se instruktionema for hur hon ska bete sig med sarvardsmaterialet. 
Bade TI ocb TSI behovs darmed. Lokala fdreskrifter raknas till gruppen intema doku
ment och patienten till gruppen berorda. 

Normal decision tasks 

Uppgift Problem Typ av information Situationella Informationskallor och 
faktorer kanaler 

3.1 Om vardbitra- • Information om Hi- • FASS 
de/underskoterska tar lov kemedlets verkan • F orfattningshandboken 
att ge injektion Fragmine och biverkningar • Undersktlterska - tele-
(blodfortunnande, ges i • Juridisk information fon 
underhudsfettet precis • Information om un-
som insulin). Insulin tar dersk oterskan 
de ge efter delegation, 
men Fragmine? Har det 
med lakemedlet att gora? 
Anhoriga kan ju ta ge 
det? 

Tidsatgang Annat 
Ca 1 timme Uiste inte problemet helt och 

hallet 

I 3.1 viii distriktsskoterskan (inf. 1) delegera en uppgift, men maste fOrst kontrollera sa 
att det inte bryter mot lagen. Problemet iir relativt sallsynt for benne, men hon vet pa ett 
ungefar hur hon skulle ga till vaga. Den information som bon bam tar in fran F ASS och 
forfattningsbandboken kraver dock kunskap fran amnesomradet for att kunna anvandas 
ocb maste bearbetas och anpassas till just detta problem. I telefonintervjun menade in
formanten att hon inte var helt tillfreds med den information som hon hade tillgang till 
vid tillfallet utan senare bebovde konfirmera denna med hjalp av nagon kollega. 

Distriktsskoterskan behover information om Hikemedlets verkningar och biverkningar 
och derma information klassas som DI da den ar giltig aven i andra situationer. Avenin
formation om lagar och regler iir giltig i andra sammanhang. Informationen om under
skoterskan klassas diiremot som TI da den ar bunden till uppgiften. Bade F ASS och For
fattningshandboken placeras i litteratur gruppen, medan underskoterskan bar raknas till 
gruppen berorda. 
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Uppgift Problem Typ av information Situationella fakto- Informationskall 

rer or och kanaler 
3.2 Patient som sedan I 0 ar • Information om psy- Pga tidsbrist har • Behandlande 

lidit av depressioneer och kiska sjukdomar jag ej hunnit soka psykiater - te-
fobier. Senaste tiden alit • Information om lake- litteratur lefon 
mer orolig och rastl5s medelsverkningar och • FASS 
trots medicinering. Pati- biverkningar • Medicinlista 
enten upplever sin situa- • Information om pari- • Patient 
tion som outhardlig en ten 

Tidsatgang Annat 
Ca 60 mi- Skulle behova litteratur om psy~ 
nuter kiska sjukdomar vilket ej finns 

tillgangligt. Intorskaffade en bok 
i psykiatri till mottagningen. 

I 3.2 har distriktsskoterskan (inf. 1 0) en situation som kan bedomas olika komplex bero
ende pa vilken motivation som hon har att lOsa det. Hon noterar att den litteratur som 
hon skulle vilja lasa for att kunna lOsa problemet inte finns, men sager samtidigt att hon 
pa grund av tidsbrist inte hinner soka efter annan litteratur just da. Troligen far psykia
tem del vis ersatta litteraturen. I en kommentar sager distriktsskoterskan att hon i efter
hand kopt in litteratur for att kunna klarajust den typen av problem, men litteratur ar 
inte uppsatt som informationskalla da problemet far sin, i alia fall tillf<illiga, lOsning. 

Information om psykiska sjukdomar och information om lakemedels verkningar och bi
verkningar rak.nas som DI. Informationen om patienten ar dock TI. De olika informa
tionskalloma placeras in i olika grupper. Psykiatern raknas som expert, F ASS placeras 
in i litteraturgruppen, medicinlista till journal- och registergruppen och slutligen sa 
hamnar patienten i gruppen berorda. 

Uppgift Problem Typ av information Situationella fakto- Informationsk-
rer iillor och ka-

naler 

3.3 Vardtagaren far ej ordine- • Jamforelse mellan dessa Medicinska journa- • FASS 
rad behandling for svarar- behandlingars effekter len gick inte att • Frun 
tad hudakomma pga att • Beh5ver fA veta vartor komma at • Patient 
frun motsatter sig detta, frun g5r detta stallningsta-
anvander tidigare ordine- gande 
rad behandling 

Tidsatgang Annat 
Ca 30 min, men · Ett problem som kan skjutas pa 
Jostes ej helt under tills vardtagarens ordinarie dist-
denna tid riktsskoterska tjanstgtlr 

I 3.3 stalls distriktsskoterskan (inf. 6) infor en situation som aven denna kan bedomas 
olika beroende pa vilken motivation och krav som distriktsskoterskan har for att lOsa 
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problemet just vid det dokumenterade tillfa.llet. I det har fallet ror det sig om en helgar
betande distriktsskoterska som stater pa denna situation utanfor sitt ordinarie omnide. 
Hon bedomer situationen som art om den inte lOses helt nu sa kan den ordinarie dist
riktsskoterskan Iosa den efter helgen. Behovet att lOsa problemet ar darfor inte stort, vil
ket leder till att distriktsskoterskans motivation vid uppgiften troligen inte var den 
starsta. Darfor provar han inte alla mojliga vagar till problemlOsningen och nojer sig 
med de svar hon far av de tillgangliga informationskallorna. Hade distriktsskoterskan 
varit tvungen att lOsa situationen just vid det dokumenterade tilWi.llet ar det troligt art 
uppgiften hade placerats i nasta komplexitetskategori. Distriktsskoterskan anvander de 
tillgangliga kallorna, men saknar den medicinskajournalen som hon sager art hen inte 
kommer at. Den erhallna informationen kraver anpassning for den speciella situation 
sam rader. Uppgifterna fran FASS maste varderas ochjamforas med vad frun och pati
enten sager. 

Saval DI sam TI behovs har. TI kommer fran frun och patienten nar dessa beskriver 
sjalva problemet och orsaken till deras stallningstagande for distriktsskoterskan. F ASS 
daremot ar sam tidigare en typisk kalla for DI. FASS placeras i litteraturgruppen, medan 
frun och patienten raknas in bland de berorda. 

Known, genuine decision tasks 

Uppgift Problem Typ av information Situationella Informationskallor och kaualer 
faktorer 

4.1 Patient som be- • Information om pati- Patientens • Uikare vid Vardcentralen- telefon 
hover ltikarun- entens sjukdomshis- tillmotesgaend • Anhorig 
dersokas, men ej tori a e • Patienten 
viii besoka !aka- • Information om "den • Underskoterska 
re, ej heller ta sociala situationen" • Hemvardsassistent- telefon 
emot lakarbesbk • Information om hud- • Uppslagspann om hudilirandring-

sjukdomar ar 

Tidsatgang Annat 
Tva stycken hembesbk, tele- Patienten ar ny 
fonsamtal med anhOrig och Ia- for mig 
kare, samtal med hemvardsas-
sistent och underskbterska 
2,5 timmar 

I 4.1 ror det sig om en situation dar problemet ar till star del av social art och dar det ar 
mycket svart art urtala sig om vad som ar ratt eller fel eller om problemet Iosts helt och 
hallet. Distriktsskoterskan (inf. 2) maste gora en bedornning baserad pa den insamlade 
informationen och hennes erfarenhet. All insamlad information maste bedomas av dist
riktsskoterskan och det ar fOrst efter bedomningen och bearbetningen av informationen 
sam den far sitt varde. Flera olika informationskallor maste provas for att fa en sa sam
lad bild sam mojligt. Uppgiften blir extra svar eftersom patienten ar ny for distriktssko
terskan. 
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Bade "information om patientens sjukdomshistoria,' och "information om den sociala 
situationen" raknas till sadan information som ar knuten till just det hiir problemet och 
hamnar darfdr i TI klassen. Information om hudsjukdomar ar dock giltig vid ett flertal 
problemsituationer och bedoms hiir som DI. Uikare, underskoterska och hemtjanstas
sistent raknas till expertgruppen. Anhorig och patient till gruppen med berorda. Upp
slagsparmen om hudfOrandringar diknas tilllitteraturgruppen. Distriktsskoterskan do
kumenterar inte mlgot behov av att fraga nagon om rad pa ett sadant satt att TSI skall 
registreras. 

Uppgift Problem Typ av information Situationella Informationskallor 
faktorer och kanaler 

4.2 Ung kvinna i eget boende med • lnfonnation om skot- • Tidsbrist • Metodboken 
cancersjukdom. Har PortaCat sel av PortaCat • Ingen hos oss • Sjukskoterska -
fOr bl a cytostatika behandling • lnfonnation om pati- har tidigare IV A - telefon 
pa JK-Gbg. Mellan behand- enten sysslat med • Patientansvarig Ia-
lingama onskas provtagningar • Infonnation om vilka denna typ av kare - telefon 
i hemmet 2-3 ggr/vecka fran provror som ska an- uppgift • Patienten 
PortaCat. Problemet: lngen vandas vid kapillar- • Lab. Underskoter-
kunskap om PortaCat, inget prov ska - telefon 
tillgiingligt material, svart. • Lab sjukskoterska 

- telefon 

Tidsatg:'mg Annat 
nagra timmar ut- Detta ar for ass i hemsjukvarden en mycket 
spridda pa 2-3 dagar ovanlig situation. Fonnodligen blir den vanliga-

re och vi tvingas antagligen att utfora mer och 
mer avancerade arbetsuppgifter i hemmen. Det 
kanns inte riktigt bra fOr speciellt oss aldre sjuk-
skoterskor, som inte arbetat i slutenvarden pa 
manga ar. 
Problemet ar annu inte helt lost. 

Vid 4.2 forsvaras situationen av att information kring PortaCat14 tycks vara sa svar att fa 
tag i. Distriktsskoterskan (inf. 8) vet inte helt var hon skall borja "nysta" och vet heller 
inte helt vad det ar hon behover for kunskap for att kunna klara situationen. Ett flertal 
kallor provas utan att distriktsskoterskan iir helt nojd med resultatet. Vid tillfcillet for re
gistreringen var problemet heller inte lOst. 

Distriktsskoterskan uppger har att hon behover information om hur hon skulle skota 
PortaCat och det klassas till TSI. Hon vill ocksa fa uppgifter om patienten vilket har be
dams som TL Vidare sa behover hon ocksa fa uppgifter om vilket provror som skall an
vandas for kapilliirprov (se uppgift 1.1) vilket bedoms som DI. Metodboken hor till offi
ciella dokument, IVA-sjukskoterskan, den patientansvarige Ui.karen, lab-sjukskoterskan 
och lab-underskoterskan placeras i expertgruppen. Slutligen placeras patienten till grup
pen med berorda. 

14 PortaCat ar en inopererad "dosa" under huden som underltittar vid intravenos medicinering. 
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Uppgift Problem Typ av information Situationella fakto- lnformationskallor och 
rer kanaler 

4.3 Dement patient. Svart • Fakta om sjukdo- Det fmns ingen tid till • Bok om sjukdomar 
att na fram till en mar att lasa facklitteratur • FASS 
liimplig behandling f6r • Information om pa arbetstid • Uikare - telefon 
att patienten skall rna Uikemedel • Patienten 
bra utan att bli for trott • Information om • Anhorig 
av Hikemedel patienten 

• Information om 
behandling 

Tids:Hgang Annat 
Totalt flera timmar Boken var den som fanns art tillgil, 
over en langre tidsperi- men den hjiilpte mig bara delvis 
od 

Aven i exemplet 4.3 kraver den inhamtade informationen utfdrlig behandling fdr att 
kunna anvandas i den dokumenterade situationen. Distriktsskoterskan (inf. 7) far enligt 
egen uppgift prova sig fram for att infonnationen skall bli tillracklig for att problemet 
skall kunna lOsas. Uppgiften ar av sadan art att det ar svart att saga nar den ar lost. 

Bade information om lakemedel och fakta om sjukdomar raknas till DI da dessa kan ap
pliceras pa omraden utanfdr det aktuella. Information om patienten och dennes problem 
far distriktsskoterskan fran patienten och anhorig och det raknas som TI. I diskussionen 
med lakaren far distriktsskoterskan saval TI, DI som TSI. Anhorig och patient rak.nas till 
berorda gruppen. Bok om sjukdomar och F ASS raknas tilllitteraturgruppen. Lakaren 
placeras i expertgruppen. 

Dagboksanteckningarna och den telefonintervju som foljde darpa analyseras kvalitativt 
och varje registrerad uppgift placeras i en komplexitetsklass pa det satt som beskrivs 
har. Varje uppgift bedoms utifran infonnanternas upplevda a priori infonnationsbehov, 
metoder till!Osning och fdrvantade resultat. Det upplevda behovet av infonnationstyper 
jamfors med de olika svarighetsgraderna och informationskallorna kodas till ett antal 
overgripande begrepp sa att de kanjamforas med liknande undersokningar. Det firms 
som vidalia typer av klassificering inga absoluta granser mellan kategorierna. En battre 
bild av var de registrerade uppgifterna befinner sig i fdrhallande till varandra vore kan
ske i form av en axel dar de olika uppgifterna placeras. Klassificeringen av uppgiftema i 
olika grader av komplexitet ar endast gjord for att fortydliga och for att kunna exempli
fiera med egenskaper i problemen och i infonnationsanvandning som ar knuten till pro
blemens komplexitet. 
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7.1.2 Analys 

De insamlade dagboksanteckningarna ar 61 (8+ 3+ 3+ 3+ 7+6+ 12+9+ 2+8) till antalet. Fy
·ra problemsituationer har raknats bort under analysen da dessa bedomts vara for ofull
standigt forda. Summan av alla anvanda informationskallor ar i undersokningen 200 
stycken. Antalet distriktsskoterskor, uppgifter och informationskallor fordelade efter 
komplexitet i problem ar foljande: 

Komplexitet Distriktsskoterskor Uppgifter Informationskiillor 
Automatic information processing 3 3 3 
tasks 

Normal information-processing tasks 9 23 58 

Normal decision tasks 10 23 94 

Known, genuine decision tasks 5 8 45 

Ojamnheten i antalet registrerade problem per informant kan forklaras med att det ar 
mycket svart att forutsaga en arbetsdag for en distriktsskoterska. Dagar kan se valdigt 
olika ut beroende pa informanten, vilken miljo hon arbetade i och vilka slirskilda om
standigheter som rader just de studerade dagama. For en av de undersokta gar alit pa ru
tin och nastan inga informationskravande problem registreras, medan en annan stoter pa 
manga okanda situationer. Det gar heller inte att utesluta att informantema uppfattade 
instruktionema olika. Fordelningen mellan informanterna och de olika komplexitets
klasserna visar att antalet uppgifter i varje klass ar jamnt fordelade mellan informanter
na. 

Nagot problem som definieras som genuine decision task har inte registrerats, vilket inte 
ar markligt da dessa problem i de flesta yrken ar ytterst sallsynta. I den forsta kategorin, 
automatic information processing tasks, finns det bara tre registrerade problem vilket 
eventuellt kan forklaras med att distriktsskoterskan skall fungera som en kompetens vid 
situationer som annan vardpersonal, sa som vardbitraden, underskoterskor och hem
tjanstbitraden, inte klarar av. Det skulle innebara att distriktsskoterskor ofta inte hands
kas med mindre komplexa situationer. En annan orsak, som troligen spelar en storre roll, 
ar att problem i automatic information processing tasks inte ansetts av informanterna va
ra sadana som denna undersokning velat studera. Kanske ar dessa situationer sa vanliga 
att informanterna inte tanker pa dem som problem. Utan tvekan ar en vanlig problemsi
tuation, aven om denna undersokning inte tyder pa det, att distriktsskoterskan tar ett 
problem beskrivet av en patient och sedan lOser det med sin kunskap, utan extern infor
mation utover patienten. Troligen hade det varit battre att anvanda ordet uppgift istallet 
for problem nar informanterna instruerades. 
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7.1.3 Informationstyper 

DistriktsskOterskornas behov av information analyseras med utgangspunkt fran den typ 
av information sam de sa sig behova for att kunna lOsa uppgiften. I tabellen nedan sa 
bestar den forsta rutan (TI/DI/TSI) av dokumenterade uppgifter dar man endast behover 
en typ av information. Den andra rutan (TI & DI/TSI, DI & TI/TSI) bestar av uppgifter 
dar informanterna behover tva typer av information. Den sista rutan (TI,DI & TSI) be
star av uppgifter dar informanterna behover alla de tre olika typema av information. 

Komplexitet En informa- Tva informa- Tre informa-
tionstyp tionstyper tionstyper 

Automatic infonnation processing tasks 3 - -

Nonnal information-processing tasks 12 I I -

Normal decision tasks 4 15 4 

Known, genuine decision tasks 1 2 5 

Sam synes sker det en okning i undersokningen av behovet av olika typer av informa
tion nar problemen blir mer komplexa. Antalet uppgifter sam endast kraver en typ av in
formation nar svarighetsgraden okar finns i skalans oversta del, medan uppgifter som 
kraver alia typer av information endast finns ide nedre klasserna. I Bystrom (1996a; 
1996b) gor man en liknande sammansHillning, men i dessa utgas det fran att den forsta 
"rutan" endast innehaller TI, den andra TI & DI och den tredje TI, DI & TSI. De tre 
uppgifter som har klassificerats i den forsta svarighetsgraden har var och en behov av 
olika informationstyper aven om de alia, vilket visats i exemplen, endast har behov av 
en informationstyp vardera. Bada undersokningarna pekar dock tydligt pa att ju komp
lexare problemen ar desto fler typer av information behovs och att TI ar det vanligaste 
forekommande behovet. I Bystroms undersokning (1996a, s. 11) dominerar anvand
ningen av enbart TI helt, sarskilt vid de tva minst komplexa klassema. I denna under
sokningen ar dominansen inte lika tydlig aven om den finns dar. 12 av de 60 dag
boksanteckningama sager sig ha enbart behov av TI for att 16sa uppgiften. TI ar visserli
gen det vanligaste forekommande informationsbehovet och vid 49 uppgifter av de 63 
har distriktsskoterskoma beskrivit att de haft behov av TI vid problernlosningen. DI ef
tersoks i 29 av de 63 uppgifterna och TSI i 24 av uppgifterna. I jamforelse med Bystrom 
och Jarvelins undersokning saar relationen mellan behovet av TI, DI och TSI i denna 
undersokning liknande den i Bystrom och Jarvelins. En skillnad ar dock att det redovi
sas ett betydligt stOrre behov av TSI i denna undersokning ani Bystroms undersokning
ar, aven vid de mindre komplexa uppgifterna. Skillnaden i denna studie och de tva av 
BystOm ar ocksa att foreliggande arbete inte lika konsekvent foljer teorin om att enkla 
uppgifter enbart kraver TI, att DI kravs sam komplement vid de medelsvara uppgifterna 
och att TSI endast kravs nar uppgiftema ar mycket komplexa. Det kan vara orsakat av 
att det ar svarare att vara expert pa alia de arbetsuppgifter sam en distriktsskoterska ut-
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for da arbetet ser sa olika ut fnm dag till dag. Yrket ar sa mfmgfacetterat att det ar omoj
ligt att kunna alla rutiner som man kan tankas stota pa i arbetet. Darfdr kan expertkun
skap i form av TSI behovas mer frekvent och da aven dar vid enklare uppgifter. En an~ 
nan orsak som forklarar att TI inte dominerar mer kan vara att informantema inte fatt 
tillrackligt tydliga instruktioner infdr studien om att aven de enkla uppgiftema ska re~ 
gistreras och att patienter och anhoriga ar en for undersokningen lika intressant infor~ 
mationskalla som nagon annan. Ytterligare en forklaring kan vara att mycket av den 
problemdefinierande informationen fas genom olika provtagningar och undersokningar 
sa som blodtryck och puls. 

7.1.4 Informa tionskallor 

SH'tende ar att antalet anvanda informationskallor okar vid mer komplexa uppgifter. Me
delvarden for antalet anvanda informationskallor i undersokningen i forhallande till pro
blemens komplexitets ar foljande: 

Komplexitet Antalet kallor 
(Medelvarde) 

Automatic information processing tasks 1,00 

Normal information-processing tasks 2,52 

Normal decision tasks 4,09 

Known, genuine decision tasks 5,62 

Som synes okar antalet informationskallor nar problemen ar mer komplexa. Detta st6ds 
av andra studier som Bystrom & Jarvelin (1996), Bystrom (1996a, 1996b) och Culnan 
(1983). Vid komplexa problem maste i undersokningen generellt sett fler informations
kallor anvandas och informationskallor maste ofta provas som sedan inte bed oms vara 
anvandbara. 

I enlighet med Bystrom & Jarvelin (1995) och Bystrom (1996a; 1996b) indelas de olika 
informationskalloma i ett antal kategorier: berorda, experter, litteratur, interna doku
ment, personliga sammanstallningar, journaler. For att forsoka spara eventuella indika
torer eller monster och kunna jamfora resultatet med Bystroms undersokningar gors 
foljande sammanstallning: 
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Komplexitet Berorda Ex perter Litteratur Intema Personliga Journaler Summa 
dokument samlingar 

2 1 
Automatic informa-
tion processing tasks 

Normal information-
processing tasks 18 25 7 2 6 

Normal decision 
tasks 28 30 21 I 2 12 

Known, genuine de-
cision tasks 10 18 11 3 3 

Summa 56 75 39 7 2 21 

Berorda personer ar antingen patienter eller anhoriga. Bland expertgruppen finns ett 
flertal av personalgrupperna inom halso- och sjukvarden representerade. Har finns sjuk
skoterskor, lakare, psykologer, underskoterskor, administratorer, vardbitraden, hem
tjanstassistenter etc. Litteraturgruppen innehaller dels uppslagsverk (F ASS) och grund
bocker och dels broschyrer fran Hikemedelsfdretag och andra producenter inom halso
och sjukvarden. De interna dokumenten bestar av metodbok15

, lokala foreskrifter, parm 
fr{m laboratoriet och Iokala Hikemedelsrutiner. Personliga samlingar, som har endast ror 
tva noteringar, ar i bada fallen i form av forelasningsanteckningar. I journalgruppen 
finns patientjournalen- bade den medicinska och omvardnadsjournalen, medicinlista 
och behandlingschema. Den medicinska patientjournalen far distriktsskoterskorna i un
dersokningen nastan alltid genom en kanal i form av lakare eller kollega eftersom den 
befinner sig i en annan organisation och eftersom distriktsskoterskorna inte har juridiskt 
tillstand att ga och titta i dem. Oavsett kanalen sa kodas de fall dar patientjournalen an
ges vara kallan som patientjournal. 

Nagra statistiska berakningar ochjamforelser mellan komplexitetsklasserna har inte 
gjorts da materialet vilar pa ett kvalitativt och fOr litet urval. En slutsats ar dock att i 
samtliga klasser, utom den forsta som dock endast bestfu av tre observationer, ar expert
gruppen foljt av de berorda de kvantitativt storsta informationskallorna. De berorda ger 
oftast TI, medan expertgruppen kan ge sa val TI, DI som TSI. Intressant ar att under
skoterskor och vardbitraden nastan i samtliga fall dar de 1ir informationskallor bistod 
med TI, medan kollegor och lakare oftast bistod med DI och TSI. Underskoterskor och 
vardbitraden som arbetar narmare med vardtagarna hjalper distriktsskoterskorna att av
gransa och definiera situationen, medan lakare och kollegor kan bista med fackkunska
per och expertis. Bland de skriftliga kallorna dominerar litteratur, patientjournalen och 
olika register klart. Antalet tryckta kallor 1ir fa och ingen direkt skillnad kan skonjas nar 
problemen blir komplexare. Vad som inte syns i tabellen ar daremot att vid fern tillfallen 
beskriver informanterna att de saknar litteratur och att det skulle underlatta problemlos
ningen om de vid uppgifterna haft till gang till den. Vid tva tillfallen ledde uppgiften till 

13 En bok med rutiner beskrivna 
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att distriktsskoterskan kopte in litteratur till sin arbetsplats. Broschyrema kommer fran 
Hikemedelsforetag eller apoteket och undersokningen visar att dessa ofta finns att tillga 
hos patienten. Den vanligaste boken som noteras i undersokningen ar F ASS, men utover 
den ror det sig om ett fatal handbocker som distriktsskoterskoma har pa sina arbetsplat
ser. 

Ytterligare ett par av gruppema fOrtjanar att studeras narmre. Gruppen experter domine
ras av tva yrken: sjukskoterskor och lakare. Antalet Hikare som informationskallor ar 20 
och antalet sjukskoterskor ar 23. Relationen i:ir pa ett ungefar samma oavsett uppgifter
nas komplexitet: 

Komplexitet Sjukskoterskor Lakare 
Normal information-processing tasks 4 6 

Normal decision tasks 9 10 

Known, genuine decision tasks 8 4 

Detta kan eventuellt tydas som att distriktsskoterskorna ar i lika start behov av medi
cinsk expertis som expertis fran sina kollegor. Betraffande journaler sa dominerar an
vandningen av medicinskajoumaler. Fordelningen mellan den medicinskajournalen 
och omvardnadsjournalen i:ir 8 for den medicinska och fyra for omvardnadsjournalen. 

I forhallande till Bystroms undersokningar sa visar denna undersokning inte sarnma 
monster att interna dokument i:ir mer frekventa vid enklare uppgifter i:in i de mer komp
lexa och att omvant fOrhallande n1der med gruppen experter. Generellt sa anvande sig de 
studerade i denna undersokning mindre av interna dokument i:in de i Bystroms. Istiillet 
dominerar har de berorda och gruppen experter. 

7.1.5 Relationen mellan muntliga och skriftliga kallor 

Relationen mellan muntliga och skriftliga kiillor ar intressant. Forskning inom nursing 
informatics har redovisat sjukskoterskors benagenhet till muntliga kallor framfor skrift
liga (Urquhart & Crane, 1994; Corcoran-Perry & Graves, 1990; Lange, 1993). I denna 
studie iir relationen mellan muntliga och skriftliga kallor som foljer: 

Komplexitet Muntliga kallor Skriftliga kallor Summa 
Automatic information processing tasks 2 I 3 

Normal information-processing tasks 43 15 58 

Normal decision tasks 58 36 94 

Known, genuine decision tasks 28 17 45 

Summa (procent) 131 (65,5%) 69 (34,5%) 200 
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Overvikten av muntliga kallor ar kraftig och det finns ingen tendens att forhallandena 
andrar sig beroende pa att uppgiftema ar mer eller mindre komplexa. I det fallet skiljer 
sig resultatet fran denna undersokning med Bystrom och Jarvelins (1995) och Bystrom 
( 1996a; 1996b) pa sa satt att i deras undersokning finns det tendenser som pekar pa att 
muntliga kallor blir vanligare ju mer komplexa uppgifterna ar. Den klart dominerande 
kallan i studien ar experter, saval kollegor, lakare som annan vardpersonal. Dessutom, 
och som inte ar inraknat i ovan, inhiimtas kunskap fran den medicinska patientjoumalen 
via en muntlig kanal sa som liikare eller kollega i primiirvarden. Urquhart och Crane 
(1994) foreslar en forklaring av orsaken till sjukskoterskors forkarlek till muntliga kallor 
som sager att m~mga tillvagagangssatt och procedurer som sjukskoterskor anvander ar 
annu inte dokumenterade, vilket gor att sjukskoterskor maste forlita sig pa sin egen och 
andras "beprovade erfarenhet". Det finns i denna undersokningen dock exempel pa ex
pertkunskap om procedurer som dokumenterats i form av intema dokument som till ex
empel Metodboken. En annan tankbar forklaring ar att genom att anvanda sig av munt
liga och informella informationskallor erhaller distriktsskoterskoma ett svar som ar an
passat fOr den specifika situationen och mindre moda behover laggas pa bearbetning av 
informationen. 

Patienter 

Anhoriga 

6vrig 
vardpersonal 

Informationskallor 

Muntliga kallor 

Uikare 

Skriftliga kallor 

Forelasnings 
anteckningar 

rutiner 

Medicinsk 
journal 

Metodbok 

Jornaler, 
register 

Omvardnads 
journal 

FASS 

'Medicin
Iistor 

Fig. 3 Illustration over informationskalloma och relationen muntliga-skriftliga kallor. 

Bro~chyrer 

6vrig 
fackl i tteratur 

En hog procentsats anvandning av muntliga informationskallor iir inget unikt fenomen 
for distriktsskotersskor eller andra sjukskoterskor aven om de muntliga kalloma har har 
en uppseendevackande stor betydelse. Att forlita sig pa muntliga kallor behover inte ses 
som en svaghet eller ett tecken pa dalig kunskap i informationssokning, utan kan vara 
ett mer eller mindre medvetet val da det i denna undersokning visar att de studerade 
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distriktsskoterskoma nastan all tid agerar under tidsbrist och darfor behover ett snabbt 
och till situationen anpassat svar. Hoglund och Persson (I 985, s. 99) patalar den paradox 
som kan tyckas foreligga nar enorma summer satsats pa inforandet av informationstek
nik samtidigt som studier visar att det ar de personliga natverken som spelar storst roll 
vid informationssokning. Om en slutsats och konsekvens skall dras av den stora over
vikten av muntliga kallor som utgor sjukskoterskors/distriktsskoterskors underlag vid 
problemlosning saar det att tekniska hjalpmedel gor bast nytta nar de stOdjer de person
liga natverken och forenklar framforallt till gang en till TI. Till exempel kommer sakert 
e-post, joumalsystem och kanske konferenssystem vara valdigt tidsbesparande och ef
fektiva hjalpmedel, medan efterfnagan av hjalpmedel som stOdjer tillgangen till DI inte 
ar lika stor. 

7.1.6 Sammanstallning 

Automatic Information processing tasks 
Det ar svart att uttala sig om de tre uppgifter som utgor klassen automatic Information 
processing tasks, men vad som kannetecknar uppgifterna ar att distriktsskoterskoma vet 
vilket informationsbehov de har pa forhand, var informationen gar att fa tag i och hur 
resultatet kommer att se ut. Informationskalloma ar endast en vid varje uppgift och 
tidsatgangen ar mellan 5 och 1 0 minuter. Informationen som inhamtas kraver ingen be
arbetning for att kunna anvandas vid problemen, utan kan anvandas som den ar. 

Normal information-processing tasks 
I samtliga exempel fran normal information-processing tasks vet distriktsskoterskorna 
vad for information som behovs, var den finns och vad for slags resultat uppgiften 
kommer att fa. Skillnaden mellan dessa uppgifter och uppgifterna i automatic informa
tion processing tasks ar att i normal information-processing tasks kravs det hansyn till 
den unika situationen. Informationen maste till nagon del behandlas, den kan inte enbart 
foras in och anvandas. I de tre exemplen som visas ovan ar tidsatgangen uppskattad som 
ganska kort om an nagot langre ani automatic information processing tasks. Bland 
samtliga inskickade uppgifter i klassen skiftar tidsatgangen mellan 10 minuter till upp 
till45 minuter. Vanligast ar att informantema bedomer tidsatgangen som ca 30 minuter. 
lnformationskallorna ar fler an i automatic information processing tasks och det ar aven 
vanligare med att distriktsskoterskan behover fler an en typ av information. TI ar dock 
det klart dominerande informationsbehovet och informationskallorna som dominerar ar 
experter och berorda. Vid ingen av de registrerade uppgifterna behover nagon alia tre 
typer av infonnation. De sokta och anvanda informationskallorna ger alltid det resultat 
som informanten rorvantar nar hon sokte efter informationen och ingen uppgift Iamna
des utan att distriktsskoterskan ar nojd med lOsningen. 

Normal decision tasks 
I gruppen normal decision tasks ar de a priori kunskapema om informationsbehovet, 
lOsningsmetoden och resultatet svarare att forutsaga. Informationskaiiorna ar dessutom i 
regel fler och problemen darmed mer komplexa an i de tidigare kategoriema. Generellt 
sa har de registrerade uppgiftema i klassen normal decision tasks en langre tidsatgang. 
De varierar i mellan 30 minuter och en flera timmar, men ide flesta fallen ror det sig om 

50 

i 

t 



.. .. 

• 

en timme. Vid ett par av de exempel som visas nar arbetsgangen beskrivs (3.2 och 3.3) 
nojer sig informanten med att konstatera att en fullstandig lOsning av problemet inte for 
stunden ar helt nodvandig. Om uppgiftema hade behovts lOsas vid just dessa tillfallen 
hade sannolikt fler informationskallor behovt anvandas och uppgiftema hade eventuellt 
klassats i kategorin known, genuine decision tasks. Nu konstaterar informanterna att de 
inte kan lOsa problemet delvis pa grund av avsaknad av information, men att det inte gor 
sa mycket da uppgiften kan lOsas senare nar personal som har den information som upp
giften behover kommer till arbetet. De dominerande informationskalloma i klassen ar 
fortfarande berorda och experter. Antalet uppgifter dar enbart TI behovs har minskat och 
istallet maste informanterna i de fiesta fall anvanda sig av tva eller alia tre informa
tionstyperna. Muntliga kallor ar dominerande, men det gar inte att upptacka nagon pro
portionell skillnad i forhallande till de andra komplexitetsklassema. 

Known, genuine decision tasks 
Uppgifterna i known, genuine decision tasks har behov av flera typer av information, 
hamtade fran ett flertal informationskallor och uppgifterna tar lang tid att lOsa. Vid alia 
uppgifter i klassen, utom tre, anvander sig distriktsskoterskoma av alia tre typer av in
formation for att lOsa problemen. Vid den efterfoljande intervjun berattar distriktssko
terskorna som hade registrerat uppgifter som sedan klassificerats till denna grupp att de 
fatt prova sig fram och att de inte fran borjan visste sakert hur de skulle gora fOr att lOsa 
problemet. Kannetecknande ar ocksa att flera informationskallor i efterhand inte be
domdes scm lampliga fOr uppgiften trots att informanterna fcirsokt forst med kallan. Vid 
flertalet av uppgifterna i denna kategori bedomer distriktsskoterskorna dessutom att de 
inte fu: helt nojda med lOsningen. Vid nagra uppgifter beror det pa att distriktsskoters
korna inte kan uttala sig om uppgifternas lOsning nar formularen lamnas in da resultaten 
av deras interventioner annu inte ar klar. Vid andra uppgifter menar distriktsskoterskor
na att uppgiften ar av en sadan art att man aldrig kan saga att uppgiften ar lOst och att all 
den information som problemet kraver ar inhamtad. Berorda och experter utgor fortfa
rande en stor del av informationskallorna, men litteraturgruppen ar Iika stor scm grup
pen berorda. Det kan eventuellt forklaras med att flera av uppgifterna scm placerats i 
denna grupp inte ar patientrelaterade, utan kopplade till informanten i en undervisande 
roll dar distriktsskotersskan behover hitta material infOr en undervisningssituation. Ti
den scm var nedlagd pa uppgiften har ide fiesta fall uppskattats som flera timmar. 

7.2 Upplevda svarigheter vid problemlOsning 

Vid analysen av det allmanna frageformularet och intervjun scm foljde pa dagboksin
lamnandet gors en sammanstallning av ett an tal ternan som redo visas har. De visar en 
bild av de svarigheter och kannetecken som de intervjuade distriktsskoterskorna upple
ver nar de soker information. 

7.2.1 Patientinformation 

Information om patienten anses av alia vara den viktigaste i arbetet. Den kan antingen 
komma fninjournalen, den medicinska eller omvardnadsjournalen. Den kan ocksa 

51 



komma fran Hikaren personligen, anhoriga och kanske framfOrallt fn1n patienten sjalv. 
"Detar hos vardtagaren man alltid finner den basta informationen" (info 4) sager en av 
de intervjuade. Ofta behover dock informationen om patienten tolkas av en lakare eller 
en distriktsskoterska i deras respektive journaler och gar da under namnet patienthisto
ria. Det bekraftas ocksa av att, som denna studie och tidigare studier (Corcoran-Perry & 
Graves, 1990) visat, att TI ar den information som forekommer oftast vid uppgifterna. 

Flertalet av de intervjuade rapporterar om svarigheten med att komma at patientjourna
len, bade den medicinska och omvardnadsjournalen. Vid en uppgift kommenterar in
formanten situationen: "Hade haft nytta av lakarjournalen i sin helhet. Dock finns denna 
hos en annan huvudman - landstinget. Fungerar ej som den uppslagsbok man skulle 
onska pga att vi ej har tillgfmg till denna journal." (info 7) Med den medicinska journa~ 
len ligger svarigheten i att den fors i och av en annan organisation- Hinssjukvarden
som har landstinget som huvudman och att den da rent fysiskt kan befinna sig langt fran 
distriktsskoterskan. Ett annan problem utgors av Iagstiftningen kring den medicinska 
journal en, journallagen, som endast ger Hikare till trade till de medicinska delarna av 
journalen. En av de intervjuade uppger dessutom att det ar ett problem att omvard
nadsuppgifter ar svara att fa tag pa niir nya patienter kommer till hemsjukvarden fran 
sjukhuset: "Omvardnadsbitarna livssyn och livsmal ar inte med ide rapporter vi Hir fran 
lanssjukvarden." (info 8). Fore ADEL-reformen verkade man i samma organisation och 
distriktsskoterskan var knuten till en vardcentral dar joumalen ofta var tillganglig. 

De intervjuade upplever ocksa svarigheter med omvardnadsjournalens tillganglighet. Nu 
fOr varje distriktsskOterska, som medverkat i undersokningen, en egenjournal om sina 
patienter som finns pa distriktsskoterskans kontor. Omvardnadsjournalen finns pa ar
betsplatsen och nar den behovs kan man vara Umgt diirifran. For helg- och nattpersonal, 
som arbetar med ett mycket stOrre omrade och med fler patienter, iir den mycket svar att 
komma at. Da denna personal dessutom av naturliga skiil inte alltid kiinner sina patienter 
som den ordinarie personalen iir det ett extra handikapp att inte kunna na omvardnad
sjournalen. De flesta av de intervjuade distriktsskoterskorna kommenterade spontant att 
den bar svarigheten forsvinner niir omvardnadsjournalen datoriseras. Daremot kommer 
en datoriserad journal att bli annu svarare att tamed sig till patienternas hem om inte 
den gors barbar eller pa annat satt gors atkomlig fnin patientens hem. 

7.2.2 Kommunal huvudman 

Forflyttningen till en annan huvudman (fran landstinget till kommunen) har resulterat i 
att man fatten ny organisation och "kommunen vet inte vad sjukvard iir!" (info 6), som 
en av distriktsskoterskorna uttryckte det. Kommunen har inga anstallda lakare vilket Ie
der till att all kontakt med lakare sker over organisationsgranserna. Ofta har distrikts
skoterskorna kvar kontakterna med sina tidigare arbetsplatser vilket gor att de vet vilka 
de skall fraga och kontakta om det behovs. Anda upplever alia de intervjuade det som 
ett problem att lakarna ar svara att na. "Vi iir inte med i teamet langre och vi far lagga 
ner mycket tid pa att vanta pa svar fran primarvarden. Lakarna iir mycket svara att fa tag 
i" (info 8). Man upplever det ofta som en svarighet att sjukhusen inte skickar med pati
enten tillrackligt med uppgifter till hemsjukvarden niir patienterna flyttar hem efter 
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sjukhusvistelse. Flera efterlyser en sa kallad epikriskopial 6
, som idag kunde komma ef

ter 14 dagar, om den kommer ails. En av de intervjuade ser garna att "det fanns en op~ 
pen tid fOr mig att besoka Hikare for nu kanns det ofta som jag tranger mig pa" (info 9). 
Ett av de storsta hindren for de observerade distriktsskoterskorna ar att fa tag i di.tt per
saner. Flera av dem beskriver hur de far sitta vid telefonen och vanta pa att personen de 
sokte skall bli ledig. 

7.2.3 Det medicinska ansvaret 

Efter ADEL-reformen upplever de intervjuade distriktsskoterskorna att ansvaret for me
dicinsk vard och problemlosning har okat och flera ser det som ett problem da det in
kraktar pa omvardnaden. Varden har blivit mer specialiserad och distriktsskoterskorna 
behover lara sig och ha till gang till information om flera "tekniska apparater", sager en 
av de intervjuade (info 2). Flera menar att det var lange sedan de arbetat med den typ av 
sjukvard som de nu fatt gora. "Man kan inte gora vad man vill pa grund av de ramar 
som ar uppsatta av organisationen. Inom primarvarden hade vi mer tid at omvardnads
fragor, nu ar vi mer av medicinska konsulter." (info 1 0). Som ett ex em pel namns den 
forskrivningsratt av lakemedel som vissa distriktsskoterskor har skaffat sig. Den typen 
av kunskaper tar distriktsskoterskan bort fran omvardnadsfragoma, menar ett par av in
formantema. En av distriktsskoterskoma beskriver en svart sjuk patient som behovde 
avancerad vard som att "Den har typen av kvalificerad medicinsk vard blir allt vanligare 
eftersom slutenvarden skickar hem patienterna allt tidigare" (info 5) En annan uttrycker 
det sa att "Framtiden kommer att bli hopplOs om vi inte f'ar mer personal och lakare in
om hemsjukvarden" (info 4 ). Alia ar ense om att i hemsjukvarden far de ta ett betydligt 
stOrre medicinskt ansvar an tidigare och att det orsakats av att sjukhusens vardtider bli
vit alit kortare. Detta okar kraven pa medicinska och tekniska kunskaper. 

7.2.4 Brist pa tid 

Att fa tiden att dicka till ar nagot som alia informanter tar upp som ett centralt problem 
for informationssokning, kanske det storsta av alla. En av informanterna, den mest er
farna, menar att hon skaffat sig ett kontaktnat som hjalper henne att finna ratt informa
tion. "Genom min Ianga erfarenhet och kannedom om vart jag skall vanda mig i olika 
problemsituationer sa tycker jag inte detta med information ar nagot stort problem. Det 
stora problemet iir att fa tid." (info 2). Problemet Iigger i att fa tiden att racka till, bade 
for distriktsskoterskan sjalv, men ocksa for de som skall svara pa fragorna nar dear 
muntliga kallor som efterfragas. Alla inom varden har idag ont om tid, menar hon vida
re. Det som blir sarskilt lidande arden typ av problem som kan kallas for omvardnads
problem och som ar svara att avgora om de ar lOsta eller inte. Risken ar att mjuka fragor 
som patientens livskvalitet inte ges tillrackligt med tid for att lOsas. 

Aven i dagboksanteckningarna som tidigare redovisats ar tidsbrist den vanligaste pata
Iade situationella faktorn. Tidsbrist paverkar motivationen da stress omojliggor en hog 

16 Epikrisen lir en sammanfattning av patientjoumalen. 
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motivation och motivationen paverkar i sin tur kvaliteten. Aven tidigare studier av sjuk
skoterskors problemlosningsarbete och informationssokning visar att tidsbrist ar en av 
de viktigaste faktorema vid informationssokning och att sjukskoterskor s~i.llan upplever 
att de har tid nog till informationssokning (Blythe et al 1995). 

7.2.5 Omvardnadsproblemens speciella struktur 

De problem som ror omvardnad har ofta speciella forutsattningar i jamfdrelse med de 
mer medicinska. Till skillnad fn1n dessa har omvardnadsproblemen sallan en enkel och 
exakt lOsning. En av de intervjuade uttrycker det som att "omvardnadsproblem gar kan
ske aldrig att lOsa men man kommer narmare for varje dag man konfronteras med pro
blemen" (info 6). A v dagboksanteckningama kan sju av de atta uppgiftema i known, 
genuine decision tasks sagas vara omvardnadsproblem snarare an medicinska problem. 
Aven Bryans och Mcintoshs studie (1996) om omvardnadsproblemens speciella struk
tur, som redogors fori litteraturstudien, i jamforelse med de medicinska och naturveten
skapliga problemen visar pa liknande problematik. En informant kommenterar en av si
na uppgifter (known, genuine decision task) som rorde en situation med en patient i li
vets slutskede som "En omojlig situation om man ej har erfarenhet och kunskaper fran 
mfmga ornraden - manniskokunskap och start intresse for manniskor, empati och kun
skap om kris och sorgeprocesser." (info 6) 

Aven den svenska undersokningen (Timpka & Arborelius , 1990) om vilka omrftden 
som distriktsskoterskoma i prirnarvarden far fnigor om vid telefonradgivning visar att 
knappt halften av de sarntalen ar av icke-medicinsk karaktar. I vare sig Bryans och 
Mcintosh eller Timpka och Arborelius studie har dock nagon uppdelning av problemens 
komplexitet gjorts. 

Det som satter punkt fOr en uppgift ar fOr de intervjuade distriktsskoterskorna ofta tiden, 
inte att problemet i sig ar lost. "!bland kan jag inte fatta hur jag klarar ut det. Problemen 
ar sa oerhort komplexa." (info 6). Det kan relateras till det som skrivits tidigare om mo
tivationens betydelse for problemens komplexitet. Om distriktsskoterskan verkligen vill 
och ger sig tid att ga in i ett problem som hon ofta beskriver att hon viii, blir den sub
jektiva upplevelsen av komplexiteten i uppgiften stOrre. I sHillet tvingas ofta distrikts
skoterskan delvis sH:ippa uppgiften om den inte ar helt akut. De medicinska problemen 
upplevs ofta som enklare att losa dade dels gar att veta om lOsningen ar riktig eller ej 
och dels dade svarare medicinska problemen skickas vidare tilllakaren. En av de inter
vjuade beskriver det som att "en viktig kunskap ar att veta nar man ska lamna preble· 
met ifran sig" (Info 7). En av de intervjuade exemplifierar problemet nar hon beskriver 
hur svart det ar att !a tag i information vid fall dar Hikaren har bedomt det som vidare 
medicinsk behandling ar hopplOs: "De patienter som skickas hem och som lakama tyck
er ar for daliga for att de skall kunna gora nagot at dem har oftast ingen information med 
sig." (info 5) Har mots olika synsatt: Lakarna kan inte gora nagot mer medicinskt, men 
omvardnadsmassigt finns det mycket att gora, men da behover den behandlande dist
riktsskoterskan sted med information. En av informantema beskriver pa fraga sex i en 
known, genuine decision task att "ibland kan man inte lOsa en gamma! manniskas pro
blem, kanske for att hon sjalv ej ser problemet". Vid dessa situationer spelar det ingen 
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roll hur manga informationskallor en distriktsskoterska har tillgang till, det finns anda 
ingen given Iosning pa problemet. · 

7.2.6 Det mobila kontoret 

Till skillnad fran traditionell vard pa sjukhus bedrivs varden i hemsjukvarden just som 
namnet antyder- i hemmet. Miljon som uppgiftema lOses i skiftar standigt beroende pa 
var distriktsskoterskoma ar. Flera av de intervjuade beskriver detta som en omstandighet 
som paverkar tillgangen till information. "Manga uppgifter paborjas i patientens hem, 
men fardigstalls vid arbetsplatsen, da det ar dar mycket av materialet finns, medan andra 
maste paborjas och forberedas pa kontoret for att slutligen Iosas j hemmet." (info 7). 
Flera av informantema bar med sig PASS for att standigt ha mojlighet att kunna sla upp 
lakemedel. Som beskrivs under joumalkapitlet sa ar det ibland langt till omvardnad
sjournalen, men anda ar det fii av de intervjuade som bar den med sig. "Jag kanju inte ta 
med mig kontoret till bilen", som en av de intervjuade uttryckte det. Beroende pa hur 
forhallandena ar i det hem dar varden skall bedrivas kan manga ganger samma problem 
vara olika svart att Iosa. 

7.2.7 Tillgang till facklitteratur 

Betraffande tillgang till becker, broschyrer och andra tryckta dokument nider ingen 
enighet bland de intervjuade. Vissa menar att det inte ar nagra problem med den till
gfmgen. De flesta patienter, menar dessa, har sina sjukdomar val dokumenterade genom 
olika broschyrer och andra texter Hitt tillgangliga i hemmet.(info 6). Andra tycker till
gangen till relevant litteratur ar ett aterkommande problem. Den bristande samsynen 
bland informantema kan bero pa attitydskillnader till vetenskaplig litteratur samt olika 
forvarvade kunskaper genom yrkeslivserfarenhet. I litteraturstudien visas att den bepro
vade erfarenheten varderas hogt bland sjukskoterskor och distriktsskoterskor, men det 
rader fOrstas olika asikter bland informantema. Bristen pa litteratur som infom1anterna 
upplever finns pa deras arbetsplatser ar delvis grundad i den bristande forstaelse som de 
menar att den kommunala organisationen visar for inkop av facklitteratur. Flera av in
formanterna menar ocksa att de inte har nag on tid att pa arbetstid las a eller leta reda pa 
facklitteratur. En menar att "det finns inga som servar oss med ny litteratur, filmer och 
kurser"(info 4). Flera kommenterar att de har tillgang till ett mycket bra medicinskt bib
liotek, men ingen sager sig nyttja det. Som tidigare namnts sa beskriver distriktsskoters
korna vid fern tilW:illen i sina dagbocker att de saknar litteratur for att kunna lOsa pro
blemet pa basta satt. 
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8 Sammanfattning 

I den teoretiska genomgang som inleder uppsatsen placeras foreliggande arbete in i en 
informationsvetenskaplig tradition. Forst diskuteras vad som informationsvetenskapen 
egentligen kan och har studerat. A vsikten ar att visa att studier kring vardaglig yrkesre
laterad problemlOsning ar mindre vanliga och att de fiesta arbeten som har agnat sig at 
denna typen av fragestallningar beror stora, komplexa uppgifter exempelvis FoU projekt 
eller chefers omvarldsbevakning. Detta forhallande ar sarskilt vanligt vid informations
vetenskapliga studier inom halso- och sjukvardsomn'idet. De mindre vardagliga preble
men har, med vissa undantag, overlamnats till framf6rallt kognitionspsykologi och or
ganisationsteori. De studier som anda finns inom informationsvetenskapen, till exempel 
Bystrom och Jarvelin (1995) och Bystrom (1996a; 1996b ), har fatt tjana som metodolo
gisk och teoretisk utgangspunkt. 

I den litteraturgenomgang av internationella vetenskapliga tidskriftsartiklar som utifran 
olika utgangspunkter studerar sjukskoterskors/distriktsskoterskors informationshante
ring redovisar foreliggande arbete amnesomradet nursing informatics och dess relation 
tlll informationsvetenskapen. Det finns olika perspektiv pa informationens roll i arbetet 
beroende pa vilken amnesmassig utgangspunkt studien har. Genomgangen visar att det 
informationskoncept som anvands inom informationsvetenskapen inte ser likadant ut 
som inom nursing informatics. Nar man i nursing informatics lagt tyngdpunkten pa att 
studera sjukskoterskors kognitiva bantering och bearbetning av information fran pati
enten, TI (Task Information) och till viss del TSI (Task-Solving Information), har in
formationsvetenskapen, sarskilt biblioteksforskningstraditionen, studerat anvandningen 
av det som i uppsatsen kallas for DI (Domain Information). 

!nom nursing informatics traditionen dominerar ett antal fragor litteraturen: 

• Svarigheten att tillgodogora sig befintlig information. 
• Sjukskoterskors tendens att prioritera den beprovade erfarenheten framfor sa kallad 

vetenskaplig kunskap vid problemlOsning. 
• Svarigheten med att tilHimpa medicinska problemlOsningsmodeller pa omvardnads

situationer. 
• Skillnader mellan experter och novisers problemlosningsformaga. 
• Olika externa informationskallor och relationerna mellan dessa. 

Inom informationsvetenskapen dominerar nagot annorlunda fragor: 

• Att sjukskoterskor anvander sig lite av sjukhusbiblioteken. 
• Att sjukskoterskor anvander sig lite av facklitteratur som underlag for problemlOs

ning, sarskilt omvardnadslitteratur. 
• Att sjukskoterskor ar daliga informationssokare. 
• Att sjukskoterskor bygger sin informationssokning pa framfOrallt muntliga kallor. 
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En kansla man far nar man laser den informationsvetenskapliga litteraturen om sjuk
skoterskors informationshantering ar att den ofta har en normativ utgangspunkt fran 
sjukhusbibliotekets perspektiv. Att sedan olika discipliner har olika utgangspunkter ar 
inget som skall forvfma, men det ar en fordel om man tar hansyn till varandras forsk
ningsresultat. Det fcirsvaras dock av bristande konsensus kring informationsbehovet 
och/eller bristande fOrstaelse for varandras informationskoncept. Svarigheter med gene
raliserande studier av en sa heterogen yrkesgrupp som sjukskoterskor och svarigheten 
att jamfora forskningsresultaten pa grund av skiftande metoder bidrar ocksa. 

Med utgangspunkt fran analysen av de strukturerade dagboksanteckningarna gors en 
sammanstallning av hur informationsanvandningen ser ut beroende pa uppgiftens 
komplexitet. Uppgiftema klassificeras i fyra komplexitetsklasser utifran distriktssko
terskornas egna upplevelser av uppgifterna. Det fmns aven en femte klass, for uppgifter 
med storsta mojliga komplexitet, men ingen av de dokumenterade uppgifterna placeras i 
denna. Sedan klassificeras distriktsskoterskomas upplevda behov av information till TI, 
DI och TSI. Det gars aven en uppdelning av informationskallorna i olika typer som 
hamtas fran Katriina Bystroms studier: berorda, experter, litteratur, intema dokument, 
personliga samlingar ochjoumaler. Undersokningen visar art vid enkla uppgifter ar be
hovet av olika typer av information mindre an vid komplexa uppgifter. I klassen med de 
minst komplexa uppgifterna finns det endast behov av en typ av information per upp
gift, me dan uppgiftema i den mest komplexa klassen kraver samtliga tre informations
typer (TI, DI & TSI) vid fern av de atta uppgiftema. Samma forhallande registreras aven 
mellan uppgifters komplexitet och antal informationskallor. Daremot kan undersokning
en inte visa pa nagon skillnad mellan distriktsskoterskornas val av muntliga och skriftli
ga informationskallor nar uppgiftema skiftar i komplexitet. Den mest komplexa klassen 
med uppgifter kannetecknas vidare av att tidsatgangen ar betydligt stOrre. Det ar aven 
vanligt att distriktsskoterskoma rar prova sig fram bland olika informationskallor vid de 
komplexa uppgiftema. Det ar heller inte all tid som distriktsskoterskorna vid dessa upp
gifter ar helt nojda med resultatet och kan saga att uppgiften ar lOst. 

Det finns i foreliggande studie ett tydligt monster mellan uppgifternas komplexitet och 
informationsanvandning om an inte lika tydligt som i Katriina Bystroms studier. Dar 
finns det klara indikatorer som sager att vid enkla uppgifter tenderar informationsbeho
vet besta av TI, nar uppgiftema blir nagot mer komplexa behovs TI i kombination med 
DI och vid de mest komplexa uppgifterna behovs det ofta saval TI, DI som TSI. I denna 
uppsats finns samma tendenser fast de ar inte entydiga. Till exempel sa behovs det vid 
ett flertal registrerade uppgifter saval DI som TSI aven vid mindre komplexa problem. 
Det kan fOrklaras delvis av att distriktsskoterskoma har ett mycket komplext arbetsom
rade i den bemarkelsen att de ofta stater pa okanda uppgifter. Deras amnesmassiga ex
pertis ar snarare att vara generalist an specialist. Det kan resultera i att vid uppgifter som 
en distriktsskoterska kanske normalt klarar av utan extern information, som till exempel 
vid det venprov som en av informanterna dokumenterar i undersokningen, behover dist
riktsskoterskan till gang till extern information fcir att bekrafta och konfirmera sin egen 
kunskap. En annan forklaring som namns i texten ar att det ar troligt att de studerade 
distriktsskoterskoma valjer att inte dokumentera de allra enklaste uppgifterna under de 
dagar de for sin dagbok da de tror att undersokningen inte intresserar sig for uppgifter 
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dar patienten ar enda uppgift:skiillan. Manga ar sakert de situationer som loses av dist
riktsskoterskan nar hon far problemet definierat for sig av patienten med TI. Ytterligare 
en forklaring kan vara att for distriktsskoterskor, som in om andra av hal so- och sjukvar
dens personalgrupper, saar direkta fysiska observationer av patienten viktiga fOr att de
finiera problemen. Blodtrycksmatningar och pulstagningar har inte varit foremal for 
denna studie da de faller utanfor informationsvetenskapens informationskoncept, men 
utan tvekan ar dessa for distriktsskoterskan viktiga kallor for TI. 

Distriktsskoterskoma i undersokningen utgor en IUE enligt Taylors (1991) definition 
och upplever gemensamma problem betraffande informationshantering. Distriktssko
terskornas IUE kannetecknas kanske framforallt av tidsbrist och stress. Distriktsskoters
kors problem ar av den art att de kan Iosas med skiftande insats beroende pa motivation 
hos distriktsskoterskan. Motivationen i sin tur kan vara beroende av flera orsaker, bade 
personliga och situationella omstandigheter. I en situation dar stress racier och uppgiften 
som distriktsskoterskan stalls infor ar ett omvardnadsproblem tvingas manga ganger 
distriktsskoterskan Himna problemet, atminstone tilWHligt, utan att kanna sig helt nojd 
med sitt resultat. En arbetssituation som styrs av en standig tidspress ar ofta tillganglig
heten den framsta orsaken till val av informationsskalla. En mycket kortfattad informa
tionsbroschyr bredvid patientens sang ar da mer Himplig for situationen an en innehalls
rik artikel som filmS pa ett sjukhusbibliotek. Distriktsskoterskor maste dessutom manga 
ganger Iosa uppkomna situationer i patientens hem. Med den verkligheten spelar det inte 
all tid nagon roll om det byggs upp fungerande informationskallor pa distriktsskoters
kans kontor om materialet inte gar att mi fran patientens hem. En annan faktor ar svarig
heten att kommunicera mellan distriktsskoterskan och lakaren, framst beroende pa att de 
numera arbetar under skilda huvudman. Hemsjukvarden, ide distrikt som denna under
sokning galler, har inga anstallda lakare. Men andra anledningar namns ocksa sa som 
lakares daliga forstaelse for distriktsskoterskornas arbetssituation och problem. Infor
mation rorande en vardtagares behandling i Uinssjukvarden kan dessutom vara svar att fa 
tag i for distriktsskoterskorna. 

Vid de allra fiesta dokumenterade patientrelaterade problemen i undersokningen upple
ver distriktsskoterskorna att information fran patienten, om patienten och/eller nagon 
anhorig behovs for att kunna Iosas. Det ar bara de problem dar patienten ar sa dement 
eller pa annat satt svar att kommunicera med som det inte finns behov av TI fran pati
enten. Ett av de vanligaste upplevda problemen bland distriktsskoterskorna ar svarighe
ten med tillgangen till patienthistorian- bade den medicinska och omvardnadsjournalen. 
Betraffande omvardnadsjournalen upplever de distriktsskoterskor i undersokningen som 
arbetar kvallar och helger att det ar svart att komma at kollegers dokumentation. Vid 
samtliga av de arbetsplatser som informanterna befinner sig vid i undersokningen finns 
det langtgaende planer pa inforsel av datorbaserade omvardnadsjoumaler, vilket kom
mer att Iosa detta problem. For den medicinskajoumalen galler andra svarigheter for 
tillgangligheten sa som lagstiftning och att man befinner sig i olika organisationer. 

Anvandningen av TI fran informationskallor som patienten, anhoriga och patientjour
nalen ar bland distriktsskoterskorna mer an dubbelt sa stor som anvandningen av DI fnin 
framfOrallt experter och tryckta dokument som backer och broschyrer. Distriktsskoters-
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korna i denna undersokning anvander sig dock mer av DI an sjukskoterskor som stude
rats i andra undersokningar (Corcoran-Perry & Graves, 1990; Lange 1993). En anled
ning ar sakert det sjalvstandiga arbetet och det relativt stora ansvar for medicinska fra
gor som distriktsskoterskorna har. Omvardnadslitteratur daremot har inte angivits som 
kalla av nagon av de studerade. Ytterligare en anledning ar att distriktsskOterskor i hem
sjukvarden arbetar med en mycket mangfacetterad verklighet dar distriktssketerskorna 
kommer i kontakt med en rad olika amnesomraden. Vid en speciell sjukhusavdelning ar 
domanomradet mer begransat och expertis inom ett begriillsat omrade lattare att uppna. 
Inom hemsjukvarden stater distriktsskoterskorna standigt pa problem som man ar ovan 
vid att losa och som behover konfirmeras ofta med hjalp av saval TI, DI som TSI. Den 
typ av DI som bibliotek ar vana vid att formedla, sa som becker och tidskriftsartiklar, 
anvands i undersokningen mycket sallan. DI hamtas oftast fran muntliga informations
kallor- experter- eller fran broschyrer. En anledning som namns i texten ar tillganglig
hetsproblematiken. Det stOdjs av att vid flera tillfl:illen upplevde distriktsskoterskorna att 
det saknades Himplig litteratur for uppgiften. Andra menar att sjukskoterskors anvand
ning av beprovad erfarenhet som kalla for beslutsunderlag beror pa en inlard "ideologi" 
i professionen som varderar beprovad erfarenhet hogre an vetenskaplig litteratur. Upp
satsen visar ocksa pa en tydlig dominans av muntliga kallor framfcir skriftliga, vilket 
konfirmeras av tidigare studier. I uppsatsen ges ett antal mojliga forklaringar hamtade 
frfm litteraturen: omvardnadsproblemens speciella karaktar, att omvardnadsprocedurer 
ar daligt dokumenterade och att muntliga kallor alltid ar viktiga - oavsett yrke eller 
forskning. 

Den teori och metod som anvands i uppsatsen ar narmast hamtad fran tre studier av Kat
riina Bystrom. Dessa har tidigare provats pa tva olika domaner: journalister och bland 
kommuntjansteman. I detta arbete ar hennes teoretiska utgfmgspunkter och metod over
forda till distriktsskoterskor inom hemsjukvarden. Det resultat som studien givit har vi
sar att teorin om hur uppgifters komplexitet paverkar informationsanvandningen funge
rar aven vid distriktsskoterskor i hemsjukvarden. Resultatet har och det i Bystroms un
dersokningar stammer dock inte helt overens. Svarigheten att anpassa metoden till do~ 
manen resulterar i problem som informanternas satt att fylla i dagboksformuHiren. En 
viktig orsak kan naturligtvis ocksa vara att distriktsskoterskors komplexa arbetssituation 
och omva.:rdnadsproblemens speciella struktur gor det svart att helt oversatta Bystroms 
utgangspunkter till en annan doman. Naturligtvis kan aven mitt satt att klassificera ma
terialet och bristande instruktioner fran min sida till informanterna ha betydelse. Meto
den fcir att studera yrkesarbetandes vardagliga problemlosning ar i form av sja.lvstudier 
och informanternas motivation ar darfor avgorande. Trots att antalet fragor som dag
boksformularet anvant sig av skurits ned i fOrhallande till Bystroms undersokning vilket 
lett till minskade ansprak betraffande att studera skeendet i problemlOsningen upplevde 
infmmanterna det som svart och tidskravande. Trots de har framforda invandningarna 
ger resultatet av uppsatsen att saval teoretiskt perspektiv som metod varit mycket an
vandbara for studiet av distriktsskoterskors informationsbebov. 
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9 Diskussion 

Uppsatsens teori och metod har visat sig vara givande i studiet av distriktsskoterskors 
anvandning av information i det dagliga arbete. Teorin har tydliggjort informationens 
olika funktioner vid problemlOsning och varit stodjande i struktureringen av det insam
lade materialet. Litteraturgenomg{mgen visar att traditionell forskning av sjukskoter
skors informationshantering inom informationsvetenskap har lutat sig nastan uteslutan
de pa DI, medan denna uppsats har visat att DI fu' enbart en del av det informationsbe
hov som distriktsskoterskoma upplever. Mycket av den DI som anvands vid uppgiftema 
kommer dessutom fran muntliga kallor. Vi sst informationsbehov kan inte avhjalpas med 
hjalp av biblioteksresurser eller datorbaserade hjalpmedel, utan informationsinhfu'nt· 
ningen bygger pa ett val utvecklat natverk av personliga kontakter. Foljande citat galler 
FoU miljo, men ar giltigt aven har: 

Om du vill veta migot, fraga nagon; 
Om Du inte kdnner migon, fraga nagon som kanske kdnner nagon; 
Om Du inte kanner nagon ails och Du inte kan losa eller overge Ditt problem; 
Sok da i litteraturen! 
(Wolek, se Hoglund och Persson 1985, s. 99) 

Litteraturgenomgangen i uppsatsen skall ses i ljuset av det onskvarda i att olika discipli
ner utnyttjar varandras forskningsresultat och for att kunna gora det kravs en forstaelse 
av varandras utgangspunkter. Den visar ocksa att vardvetenskapliga artiklar inom om
n'ldet Jagger en annan betydelse i informationsbegreppet och ser delvis behovet annor
lunda an forskare som publicerar sig i informationsvetenskapliga tidskrifter. 

Studien visar att den kontext som distriktsskoterskoma inom hemsjukvarden arbetar in
om skapar speciella forutsattningar fOr informationsanvandning. Utifran ett Infonnation 
Management perspektiv kan det med utgangspunkt fran denna undersokning ges kon
kreta forslag till forbattring av informationsforsorjningen och darmed forbattring av for
utsattningarna till problemlOsning. En del av de upplevda problemen i undersokningen 
kommer att avhjalpas med inforandet av informationsteknik. I vissa fall ar planeringen 
langt gangen, medan annan teknik i dagslaget ar mer visionar. Omvardnadsjournalen 
skall datoriseras bland de kommunerna som informanterna ar hamtade fran inom det 
narmaste aret. Pa sikt kommer aven en fullstandigt integrerad patientjoumal dar lans
sjukvarden och kommunerna fi1ms med i samma system att underHitta. For DI galler ofta 

- tillganglighetsprincipen vilket har innebar att informationskallan enbart anvands om den 
ar lattillganglig. Ett genomtankt, tillgangligt och val underhallet handbibliotek skulle ge 
battre fOrutsattningar till problemlOsning for manga av de studerade uppgifterna. Bade 
litteraturstudien och den empiriska studien visar att den vetenskapliga litteraturen nu 
endast har en begransad funktion som informationskalla. Pa sikt kommer elektronisk 
facklitteratur att bli ett hjalpmedel som kan m\s saval fran distriktsskoterskans kontor 
som fdm patientens hem. Ett viktigt elektroniskt hjalpmedel kommer troligen att bli 
kommunikativa redskap sa some-post, konferenssystem och videokonferens. Detta ef-
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tersom de muntliga kalloma har visat sig vara sa dominerande i studien och att dessa 
delvis kan ersattas med till exempel e-post. 

Genom att studera informationsanvandningen utifn\n dess betydelse for en uppgifts lOs
ning och dela upp informationen i TI, DI och TSI har en bild av att olika typer av infor
mation behovs vid olika tillfallen malats upp. Undersokningen starker i huvuddrag teo
rin om ett monster i anvandning av informationstyper kopplat till uppgifters komplexitet 
sasom den ar presenterad av Bystrom och Jarvelin (1995). Undersokningen understryker 
vikten av TI vid problemlOsning och att DI manga ganger enbart har en begransad in
verkan vid problemlosning for de studerade. Pa fragan om informationsvetenskapen bar 
de analytiska redskapen for att studera yrkesgruppers informationshantering maste mitt 
svar bli ett ja. For bibliotekarier och andra informationsspecialister med den amnesbak
grunden ar det svart att praktiskt paverka forutsattningama fOrTI och TSI vid vardaglig 
problemlOsning. Men om vi vill framsta som de informationsspecialister vi utger oss for 
att vara ar kunskap om olika informationstypers betydelse viktig for att forsta informa
tionens roll vid problemlOsning eller som Jarvelin och Repo uttrycker det: 

By understanding the nature of knowledge work and its information requirements, 
information scientists could be building bridges between general information 
systems and services, and knowledge required while conducting knowledge 
work tasks; it is worth noticing that we cannot build a bridge, if we only know 
the other edge ofthe river. (Jarvelin & Repo 1984, s. 226) 

Det bar arbetet ar ett forsok att bygga just en sadan bro genom att samrnanfora olika 
amnesomraden och se bur de kan befrukta varandra till att skapa en sammanhangande 
bild av distriktsskOterskors infonnationshantering i hemsjukvarden. Vad jag forsoker vi
saar att informationsvetenskapen riskerar att missa viktiga aspekter av informationens 
roll vid problemlOsning genom att inte ta hansyn till den problemdefinierande informa
tionens betydelse. Nursing informatics bar sina utgangspunkter hamtade fran kogni
tionspsykologin och dess syn pa problemlOsningsprocessen, vilket har resulterat att de 
inte i tillrackligt hog grad intresserar sig for DI och TSI. Ofta forutsatts det inom nur
sing informatics att problemlOsning ar mojlig bara problemet ar representerad, men det 
ar enbart fOrbehallet enklare valstrukturerade problem. Vidmer komplexa uppgifter 
kravs det att olika informationstyper samverkar vid IOsningen. 

Genom en helhetssyn pa informationens roll i lOsning av uppgifter och problem kan in
formationsvetenskapen fa stOrre betydelse fOr fnlgor rorande informationshantering 
aven utanfOr biblioteken. Informationsvetenskapen har de nodvandiga ingrediensema 
och borde ha en mojlighet att vara en fdrmedlande lank mellan discipliner som har in
formation pa olika satt i centrum for sin verksamhet. 

Uppsatsen har givit flera tradar som gar att spinna vidare pa. Ett framtida forskningsom
nide ar attjamfdra olika sjukskoterskegruppers informationshantering med varandra och 
se pa likheter och skillnader i en kvantitativ undersokning dar foreliggande arbete kan 
fungera som en forstudie. Syftet skulle da vara att utforska domanen utifran olika as
pekter for att kunna uttala sig om gruppen som helhet. En sadan studie narmar sig nur-
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sing informatics. En annan mojlighet ar att ga vidare med hur olika discipliner anvander 
sig av olika informationskonceptet och hur en bristande kunskap om olika koncept leder 
till missforstfmd. Da skulle fler yrkesgrupper an sjukskoterskor och bibliotekarier stude
ras, till exempel tekniker, lakarsekreterare och arkivpersonal. Forutom vetenskapliga ar
tiklar skulle da empirin kunna utgoras av dokument sa som facktidskrifter, professio
nella uttalanden och utbildningsinstansernas mAlformuleringar. Da kan olika professio
ners normer och varderingar som beskriver nar och var olika information behovs och 
vilken betydelse informationsvanorna har studeras . 
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10.2 Otryckta kallor och det allmanna frageformularet 

Dagboksanteckningar och fnlgefonnuHir 
Informant 1 till 10. Distriktsskoterskor in om hemsjukvarden fran Alingsas, Floda, 
Lerum och Grabo. 

Besvarade mellan v43-v45 

Intervju 
Vardhogskolan i Boras 

Intervju med larare distriktsskoterskeutbildningen 960820 

Telefonintervjuer 
Informant 1 961031 
Informant 2 96110 1 
Informant 3 9611 06 
Informant 4 961112 
Informant 5 9611 07 
Informant 6 961 024 
Informant 7 961 022 
Informant 8 961023 
Informant 9 961 024 
Informant 1 0 9611 01 
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Bilaga 1 

Boras den 3 oktober 1996 

Hej! 

Jag har fatt Ditt namn av Tina Forsgren och tackar for att Du vill deltaga i min 
undersokning om distriktsskoterskors informationsvanor. Jag skall har beskriva vad 
studien gar ut pa och vad Din medverkan betyder och kommer att innebara. 

Jag vill studera hur information anvands av distriktsskoterskor vid lOsning av 
yrkesrelaterade problem. I distriktsskoterskors arbete ingar problemlOsning och 
beslutsfattande som sjalvklara besUmdsdelar i det dagliga arbetet, aven om Du som 
distriktsskoterska inte alltid kallar det sa. 1995 kom boken Framtidens sjukskoterska: 
tio internationellt ledande sjukskoterskor omframtidens omvardnad ut. Samtliga 
fOrfattare i boken ar eniga om att sjukvarden kommer att i allt stOne utstrackning att 
forlaggas till hemmet och att ett stOrre ansvar kommer att laggas pa 
distriktsskoterskorna. Tillg{mgen till relevant information i yrkesutOvandet kommer da 
att bli an viktigare. 

For att vi som arbetar med fragor som beror informationsforsot:jning skail kunna hjalpa 
till pa basta satt behovs kunskap om vilka inforrnationsbehov och informationsvanor ni 
har. Min studie gors som en magisteruppsats pa Bibliotekshogskolan vid Hogskolan i 
Bon\s. Jag som gor studien ar dessutom verksam vid Vardhogskolan i Boras dar jag 
arbetar med fragor som ror infonnationsforsorjning och informationsanvandning. 

Studien skall genomforas genom att Du som deltar dels fyller i ett allmant frageforrnular 
om namn, utbildning mm och dels att Du under tva till tre arbetsdagar skall folja en mall 
med fragor om hur Du anvander information vid problem du stOter pa i Ditt jobb. 
Problemen skall vara sadana att de kraver information for att lOsas. Det kan t ex rora sig 
om att Du behover sla upp fakta om en akomma i en bok, Du kanske behover Hisa pa om 
biverk.ningar av ett lakemedel, Du kanske behover kolla en uppgift i journalen eller Du 
kanske behover ringa en kollega fOr att fraga om nagot. Det kan alltsa vara saval 
skriftlig som muntlig information. Inget problem ar for litet fOr att registreras sa lange 
Du be hover information for att losa det. A ven patienten kan vara en informationskalla. 
Det raknas inte som information om Du genom kunskap och erfarenhet vet 
biverkningarna, akomman mm. Det racker inte med att "tanka efter" for att det skall 
rak.nas till de problem jag vill undersoka. 

Vissa problem lOses snabbt och enkelt, medan andra kan ta flera dagar. Antalet 
situationer som Du skall registrera kan darfor variera fran dag till dag. Ett problem 
behover nodvandigtvis heller inte avslutas, utan kan Uimnas olOst. Heist skall ifyllandet 
ske i sam band med att problemet lOses eller i sa nara anslutning som mojligt. Bar darfor 
med dig dagboksbladen under hela den tid Du arbetar under de undersokta dagarna. Att 
fylla i ett formular skall, i normala fall, sammanlagt inte behova tamer an 5-10 minuter. 
Lat Dig inte skrammas av att det ser tidskravande ut och overarbeta inte formularen! 
Antalet formular som jag skickat med ar 20, men alia behover naturligtvis inte 
anvandas. 
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Valj tva till tre dagar i en fcHjd da Du tror Dig ha "normalt" arbete framfor dig. Valj 
heist inte dagar da nagot ut5ver det vanliga, som ett manatligt planeringsmote eller 
nagon kurs. Det ar viktigt att dagama kommer i en f6ljd. Dina uppgi:fter kommer 
naturligtvis att behandlas konfidentiellt och inget namn kommer att anvandas i 
uppsatsen. Jag kontaktar Dig per telefon i borjan av vecka 42 for att diskutera uppgiften 
och era fragor. Sjalva undersokningen vill jag heist att Du genomfor under vecka 43. 
Det ar viktigt att Du ringer mig om nagot ar oklart. 

E:fter Du avslutat din medverkan, sa skicka in anteckningarna till min hemadress med 
det fardigfrankerade kuvert som medfOljer i brevet. 

Innehall i brevet: 20 stycken "dagboksblad", ett frageformular och ett fardigfrankerat 
brev. 

Tack pa forhand 

OlofSundin 

V ardhogskolan i Boras 
Box 55 140 
504 04 Boras 

033~162604 (arb.) 
031~132448 (hem) 



Dagboksblad fOr problemlosning 

1. Vari bestar ditt problem? Beskriv aven hur svart du upplever att problemet ar. 

2. Vilken slags information tror du dig behova for problemet? T ex information om 
patienthistoria, information om biverkningar, administrativ information etc. 

3. Beskriv faktorer som kan paverka Josningen av problemet - stress, tidsbrist etc. 

4. Vilka kanaler och/eller kallor anvander du? 

Bilaga 2 

Kalla/kanal Varfor Framgang Tillampbarhet 

Kalla/kanal = Var hittade du informationen och hur. Tex en kollega (namn i sa fall yrkeskar) genom telefon, 
dina egna anteckningar genom ett anteckningsblock, uppgifter om patienten genom en journal eller uppgifter om 
en akkomma genom en bok. 
VarfOr = Yarft>r valde du just denna kalla!kanal? T ex for att den passar bast eller for att den fanns tillganglig. 
FramgAng = Hur lyckades du med att samla information. Anvand nagon av foljande katerogier: helt och hO/Iet. 
de /vis, inte a/Is 
TiiHimpbarhet = Passar informationen for fragan. Anvand nagon av foljande katerogier: heft til!ampbar, de/vis 
til/iimpbar. inte tilldmpbar ails 

5. Hur mycket tid uppskattar du att du lagt ner pa informationssokning och planering infdr 
den for att lOsa uppgiften? 

6. Tankar som uppkommit under !Osningen av uppgiften. Har kan uppgifter om hur vanlig den 
situation som skildrats ar, eller annat som du vill skriva och som inte far rum ovan. 
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Bilaga 3 

Allmant frageformular 

Anvand separata papper for att besvara fOljande fragor. Skriv kort och enkelt, svaren behover 
inte vara langa. 

1. Namn 

2. Yrkestitel 

3. Eftergymnasial utbildning 

4. Erfarenhet av att arbeta som distriktsskoterska 

5. Yrkeslivserfarenhet 

6. Vad tycker du att du behover for information i arbetet i allmanhet? Information om 
patienter, information om Hikemedel, information om sjukdomar, "administrativ 
information" osv. 

7. Vad for typ av informationskanaler och/eller kallor har du att tillga. Finns det 
informationskallor Du har tillgang till men inte anvander, sa beratta varfor. Beratta aven 
om det finns informationskallor som du skulle vilja anvanda, men inte har tillgang till och 
varfor Du tror att det ar sa. 

8. Vilka sk situationella faktorer paverkar ditt arbete i allmanhet (stress mm). 

9. Anvander Du datorbaserad patientjournal? 



Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras ar en nationell hOgskola. Studenter kern
mer fran he Ia lander for art stud era har. Hogskolan bestA, av 
fem institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
omradena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi . 

Hogskolans lqkaler Jigger mitt i centrala BorAs. 
1977 grundades Hogskolan i Bon\s, men de textila ut

bildningama har sitt ursprung atmti Iangre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades re.dan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag , statliga myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

ll'lstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshtigskolan har funnits i Bon\s sedan 1972. 
1 manga Ar var bibliotekshO:!Skolan j Boras landets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
ten') och hOgskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar !nrattats liven pa andra universit~t. 

Bibliotekariet.!tbildningen Ieder till en magbterexamen 
som omfattar !;ammanlagt 160 poling (motsvarar Atta termi
ner), varav minst 80 poling inom amnet biblioteks- och 
informahonsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten-
skap ges vid G5teborgs universitet. · 

lnstitutionen bibliotekshogskolan 
/ -- - -· - - -- - · - - - - -- -· 
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Detta är en inskannad och digitaliserad magisteruppsats från BHS (Bibliotekshögskolan) vid 
Högskolan i Borås. Magisteruppsatsen skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen 
mellan åren 1995 och 2006. 
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