Fånga användbar kunskap!
SBU förbereder ett hälsobibliotek för vården

Lättare att snabbt hitta rätt information
Det måste bli lättare att hitta, sovra och använda vetenskaplig kunskap i vården.
Det menar SBU, som har fått regeringens uppdrag att i en utredning förbereda för
en nationell kunskapsbank på nätet – ett vetenskapligt hälsobibliotek.

Kunskapen blir samlat sökbar
SBU ska undersöka hur ett hälsobibliotek på nätet kan utformas. Målet är att
användarna ska slippa surfa igenom mängder av irrelevant och ibland felaktig
information på nätet. I stället ska man på ett enda ställe kunna söka efter rikt
linjer, handböcker, forskningsresultat och evidens, vetenskapliga rapporter,
artiklar och information från vårdens professioner, akademin och de medicinska
myndigheterna. Med en enda enkel sökning ska man kunna få fram tillförlitlig
information från vetenskapliga och kliniska publikationer, databaser, systematiska
översikter, stöd för beslut, kliniska riktlinjer, rutiner och andra dokument som
gäller – nationellt och regionalt.
Till en början ska tjänsten rikta sig till hälsooch sjukvården och efter
hand kunna byggas ut för
socialtjänsten, vårdens
brukare och allmänheten.
Kunskapsbanken ska ge ett
bra beslutsunderlag och kan
fungera som ett viktigt stöd i
sjukhusbibliotekens service.

Bättre vård på en säkrare grund
SBU granskar förutsättningarna för ett svenskt hälsobibliotek och utreder:
• vårdens behov av praktiska råd och nya rön
• nyttan av tillförlitliga och lättåtkomliga fakta
• kostnaderna för att fler ska få tillgång
• tänkbara tekniska lösningar
• användarnas möjlighet att påverka innehållet
I sin utredning bygger SBU vidare på tankar och erfarenheter från olika håll,
både inom landet och utanför Sveriges gränser. I Norge, Danmark och Stor
britannien finns redan liknande tjänster.

Utredningen klar 2013
Under utredningen har SBU en dialog med olika intressenter och aktörer, till
exempel vårdens professioner och huvudmän, forskare, utbildare samt patienter
och andra användargrupper. Arbetet ska avrapporteras under
våren 2013.
Projektet leds av Ragnar Levi,
medicinsk informationschef
på SBU, och utredningssekre
terare är Lotta Mathiesen,
mathiesen@sbu.se

Det norska ”Helsebiblioteket” och till
vänster det brittiska ”NHS Evidence”.
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SBU ger kunskap för en bättre vård
SBU är en statlig myndighet som utvärderar hälso- och sjukvårdens metoder. SBU analyserar
metodernas nytta, risker och kostnader och jämför vetenskapliga fakta med svensk vårdpraxis.
Målet är att ge ett bättre beslutsunderlag för alla som avgör hur vården ska utformas.

SBU utreder ett vetenskapligt hälsobibliotek på webben
www.sbu.se/halsobibliotek
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