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1. Sammanfattning och förslag
Kunskap är en grundbult i god vård. Därför är insatser för att höja kvaliteten i vården
ofta kopplade till olika former av kunskapshantering: effektiv produktion, insamling,
sammanställning, förmedling och tillämpning av kunskap.
Men trots att allt fler av de kunskapsdokument som ska vägleda vården endast publiceras digitalt, är det ofta mycket svårt för både vårdpersonal och patienter att hitta denna
information. I många fall känner man inte ens till att den finns och vet därför inte hur
man ska söka efter den på ett effektivt sätt. Ofta saknas också den tid och den kompetens som krävs för att bedöma och tillämpa relevant, vetenskapligt grundad kunskap –
oavsett om denna har tagits fram och publicerats internationellt, nationellt eller lokalt.
Idag går kunskapen ofta inte att nå när man behöver den, till exempel för att den
döljs bakom brandväggar och lösenord, medför en kostnad för användaren, drunknar
bland irrelevanta och kommersiella budskap eller är otydligt strukturerad och märkt.

Nytta för vården, patienter, närstående och allmänheten
Syftet med att skapa ett nationellt hälsobibliotek är att samla, strukturera och förmedla
praktiskt användbar, enkelt sökbar vetenskapligt grundad kunskap på ett ställe på
webben. Kunskapen ska bli lättare att nå där den behövs.
Ett hälsobibliotek innebär enligt detta förslag direkt nytta för vården genom att:
•• Kunskapsstöden blir sökbara på ett ställe och presenteras på ett strukturerat
sätt. Betalkällor och fritt tillgängliga kunskapsdokument ska så långt det är möjligt
kunna sökas samlat och presenteras sida vid sida med tydlig avsändare – oavsett om
utgivaren är t ex en statlig myndighet, en internationell vetenskaplig tidskrift, en
kunskapsdatabas eller ett landsting. Indelningen av materialet i olika kategorier och
möjligheter till avgränsning gör det lättare att hitta både det underlag som man söker
och relaterad information. Det ska vara lätt att ta reda på om man följer gällande
riktlinjer och hur man erbjuder evidensbaserad och kostnadseffektiv vård.
•• Betydligt fler användare än idag ges enkel och jämlik tillgång till de bästa
kunskapsunderlagen. De viktiga kunskapsunderlagen – som kliniska riktlinjer,
behandlingsrekommendationer, handböcker och vetenskapliga kunskapsöversikter
– ska kunna nås av fler grupper inom vården. De ska exempelvis också kunna nås
av privata vårdgivare som saknar vårdavtal med landstinget, eller som arbetar på
landstingsuppdrag men som befinner sig utanför landstingens nät, av stora personalgrupper som arbetar inom tandvården eller inom kommunerna, samt på sikt även av
vårdens brukare.
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•• Det blir möjligt att söka även då man inte befinner sig på arbetsplatsen.
Sökning i hälsobiblioteket ska kunna ske oavsett i vilket landsting eller vilken
region som användarna befinner sig, om de organisatoriskt finns inom offentlig
eller privatdriven vård, eller om de befinner sig på eller utanför arbetsplatsen.

1

•• Sökning ska inte kräva förkunskaper om ämnesord eller engelska fack-
termer. Sökning i hälsobiblioteket ska vara flexibel och kunna ske både på svenska
och engelska, medicinskt fackspråk och vardagligt språk, samt med filter kunna
begränsas till källor i en viss kategori. Även om patienter och närstående inte ingår
som primär målgrupp för steg 1 av hälsobiblioteket, bör söktjänsten, fria källor och
betalkällor som friköpts för nationell access vara öppna för dessa användare.
•

Det mest relevanta beslutsunderlaget ska vara lättast att hitta. De källor och
dokument som bedöms ha stor vetenskaplig tyngd och klinisk relevans ska ges en
redaktionellt mer framskjuten plats än exempelvis enskilda tidskriftsartiklar av varierande kvalitet. Därför ska tjänsten vara redaktionellt oberoende och fri från reklam,
och de sakliga bedömningar som ligger till grund för tjänsten ska inte påverkas av
politiska eller ekonomiska särintressen. Sökträffarna ska endast omfatta de utvalda
källorna och träfflistan kategoriseras efter dokumenttyp.

Stegvis utveckling med internationella förebilder
I ett första steg skulle ett hälsobibliotek inrättas för hälso- och sjukvårdens personal.
Om nödvändiga resurser tillförs skulle på sikt hela vårdens och omsorgens personal, patienter och närstående därigenom få tillgång till vissa grundläggande kliniska
uppslagsverk, databaser och tidskrifter och kunna hitta relevant information med en
gemensam sökfunktion.
Tillskapande av ett nationellt hälsobibliotek innebär att Sverige följer en internationell utveckling mot jämlik och kostnadseffektiv tillgång till evidensbaserade beslutsunderlag för vård. Liknande initiativ har tagits i Norge med Helsebiblioteket.no via
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, i Danmark med sundhed.dk, i Skottland
med Knowledge Network via NHS Health Scotland och i hela Storbritannien med NICE
Evidence Services via NICE.

Vision
Visionen för hälsobiblioteket är att förbättra beslut som rör vård och omsorg, genom att
ge alla berörda, oavsett organisatorisk och geografisk hemvist, enkel och snabb tillgång
till vederhäftigt, relevant och användbart kunskapsunderlag.
Långsiktigt är visionen att patienter, närstående och allmänheten i stora delar
ska ha tillgång till samma evidensbaserade kunskapsstöd som personal. Många av de
vetenskapliga källorna är dock utformade för ämneskunniga målgrupper och språket
är ofta engelska. SBU:s förslag är därför att tjänsten utvecklas i två steg, där det första

8

F Ö R U T S Ä T T N I N G A R F Ö R E T T N AT I O N E L LT H Ä L S O B I B L I OT E K • F Ö R S T U D I E

steget är ett hälsobibliotek för professionerna. Därefter utvecklas en andra version som
är anpassad för patienter och allmänhet.
Syftet med hälsobiblioteket ska vara en redaktionellt oberoende kanal för hela vården
och omsorgen, för att förmedla aktuell fackkunskap från svenska och internationella
expertmiljöer, hälsobibliotekets samarbetspartners och värdorganisationen.
Kunskapen ska göras lätt tillgänglig i den kliniska vardagen och anpassas till
personalens behov. Alla som fattar beslut om vård och omsorg kan via Hälsobiblioteket
skaffa sig en snabb överblick av relevant facklitteratur och viktiga råd och riktlinjer.
Till exempel ska myndigheternas, huvudmännens, akademins och professionernas kunskapsdokument bli samsökbara tillsammans med evidens och riktlinjer från andra källor.
Tjänsten blir därmed en gemensam kunskapsresurs som gör det lättare för
fler användare att snabbt hitta, sovra och använda evidensbaserat och kliniskt
k
 unskapsunderlag – materialet blir mer tillgängligt, överblickbart och samlat sökbart
på ett enda ställe.

Ett hälsobibliotek gör nytta även för utbildning och forskning
Även om Socialdepartementets uppdrag till SBU i första hand inriktats på hälso- och
sjukvårdens personal, finns uppenbara fördelar även för universitets- och högskolevärlden
av att få en samlad överblick av aktuell, kliniskt relevant facklitteratur och andra viktiga
kunskapsunderlag.
Alla som utbildar sig inom vård, medicin, hälsa och omsorg har ett stort behov av de
kunskapsdokument som förväntas ligga till grund för arbetet med patienter och brukare.
Idag är många av vårdens kunskapskällor svåra att komma åt för exempelvis läkar- eller
sjuksköterskestuderande som inte befinner sig fysiskt på sjukhuset.
Fler studenter och lärare men även kliniska forskare inom universitet och högskolor
skulle gagnas av att få tillgång till, och enkelt kunna söka i, viktiga källor inom vård och
folkhälsoarbete – resurser som idag bara är åtkomliga för en begränsad grupp innanför
olika intranät, exempelvis landstingens. De resurser som ingår i ett gemensamt nationellt
hälsobibliotek ska kunna sökas och nås oavsett var i landet användaren befinner sig.
Vinster för utbildning och forskning är:
•• Viktigt verktyg för lärare och studenter vid vårdutbildningar. Undervisningen
i evidensbaserad praktik vid landets vårdutbildningar behöver en tjänst som samlar
evidensbaserat, kliniskt relevant material för svenska förhållanden. Att studenterna
tidigt får överblick över kliniska evidensbaserade källor i ett hälsobibliotek, och kan
bekanta sig med innehållet, förbättrar deras vetenskapliga informationskompetens
och grundlägger vanan att använda vetenskapligt välunderbyggda och uppdaterade
källor. Material som har utvecklats vid ett visst lärosäte kan återanvändas på många
andra håll.
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•• Ökad och jämlik tillgång till uppdaterade kliniska kunskapskällor inom
a kademin. Idag skiljer sig lärosätena i Sverige betydligt i sitt utbud av prenumererade vetenskapliga källor. Vissa vetenskapligt välrenommerade och kliniskt relevanta
men kostsamma resurser finns endast på de större lärosätena (1). Om några av dessa
källor kunde ingå i ett hälsobibliotek som är allmänt tillgängligt, skulle skillnaderna
inom landet minska och tillgången bli jämlik. Nationella licenser skulle innebära
både ekonomiska och administrativa fördelar, särskilt för små och medelstora högskolor. Det blir billigare med nationella licenser för dessa tidskrifter och kliniska
uppslagsverk än om de köps in lokalt.
•• Det blir lättare för kliniska forskare att få överblick och hitta forsknings-
projekt. Idag utgår alltför få kliniska forskare från systematiska litteraturöversikter när de planerar nya studier. Forskningsresurser ägnas idag åt frågor som redan
är besvarade eller studier läggs upp på ett sätt som visar sig olämpligt. Samtidigt
lämnas angelägna och till och med livsavgörande frågor outforskade.
Ett nationellt hälsobibliotek ger bättre överblick över kunskapsläget bland annat genom
att kliniska och vetenskapliga kunskapskällor blir samsökbara på ett ställe. Det blir
möjligt att på ett enda ställe söka samtidigt i kliniska riktlinjer, evidens och databaser
för olika akademiska discipliner. Därmed blir det lättare att formulera kliniskt relevanta
forskningsfrågor och täppa till befintliga kunskapsluckor.

Kostnader, alternativkostnader och effektivitetsvinster
Denna förstudie har gjort en preliminär uppskattning av kostnaderna för att dels bygga
upp, dels driva ett hälsobibliotek. Som grund för beräkningarna har vi bland annat
använt oss av vissa totalsiffror från EiRA och BIBSAM samt kostnader i Norge.
Det finns betydande osäkerhet i beräkningarna. De steg och vägval som anges i
denna förstudie måste bli föremål för politiska beslut innan kostnaderna kan beräknas
med större precision. Flera av de produkter och tjänster som krävs för uppbyggnad och
drift upphandlas. Kostnaderna för dessa kan inte förutses helt och ska inte föregripas.
Sammanlagda kostnader under uppbyggnadsfasen beräknas uppgå till
24,2–26,6 miljoner kr, och med 25 procents overhead blir det 26,4–29,2 miljoner kr.
Kostnaderna härrör sig under denna fas nästan uteslutande till personal och IT. Kostnaderna för IT gäller uppbyggnad och inköp samt anpassning av system för behörighet,
innehålls-hantering, webbpublicering, sökmotor och ämnesordsmotor. Vissa kostnader
för källor kan dock tillkomma redan under uppbyggnadsfasen, eftersom tillgång till
källorna krävs för att bygga upp webbplatsens länkar och sökfunktion.
De årliga driftskostnaderna för ett nationellt hälsobibliotek uppskattas till
132–137 miljoner kr, och med 25 procents overhead på personalkostnaderna blir det
136–142 miljoner kr. Den helt dominerande posten här är licenser för betalkällor
som kliniska uppslagsverk, tidskrifter, databaser och andra prenumererade kunskapsresurser. En betydande del av licenskostnaderna för betalkällor kan komma att gälla
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kliniska uppslagsverk, däribland ett svenskt kliniskt uppslagsverk. Ett sådant bedöms
vara av värde för flera grupper i vården, i synnerhet om innehållet inte bara har publicerats på svenska språket utan också har anpassats efter svenska förhållanden, till exempel
gällande nationella riktlinjer, läkemedelsrekommendationer och prioriteringar.
Personalkostnaderna innefattar ledning och samordning, kvalitets- och innehållsarbete, ansvar för täckning av specifika fackområden inom vård och omsorg, medicinsk informationssökning och bibliotekariefunktion, upphandling och inköp (avtal),
webbdesign och användartester, IT-kompetens samt marknadsföring, utbildning och
användarstöd.
Tillgång till viktig kunskap har ett mycket betydande värde när det gäller att förbättra vården och göra den mer jämlik. Det ekonomiska värdet av bristfällig kunskap
och i förlängningen mindre evidensbaserade vårdbeslut, med risk för dålig patientsäkerhet, är dock svårt att uppskatta. Det borde vara sannolikt att hälsobiblioteket genom
bättre kunskapshantering förbättrar vårdens kvalitet och minskar ineffektiva eller rent
av skadliga åtgärder och felaktiga beslut. Vidare skulle ett hälsobibliotek kunna bidra till
effektivare utnyttjande av kliniska forskningsresurser.
Ett hälsobibliotek kan vara tidsbesparande i vården, och kostnaden för att investera i
ett hälsobibliotek måste jämföras med kostnaden för ineffektiv informationssökning.
Att inte lyckas hitta relevanta kunskapsdokument, riktlinjer och andra styrdokument när
de behövs kan kosta många vårdgivare dyrbar arbetstid.
Ett hypotetiskt räkneexempel gällande själva sökningen: Om vi räknar med att det
finns cirka 163 000 landstingsanknutna läkare, sjuksköterskor, psykologer, tandläkare,
tandsköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och utredare, och att den genomsnittliga
tidsbesparing som hälsobiblioteket åstadkommer är 1 minut i veckan, skulle detta innebära cirka 109 000 timmar årligen (163 000 x 40 v/60 min). Med en lön på i genomsnitt
200 kr per timme (33 000 kr per månad) skulle detta motsvara 21,8 miljoner kr. Vinner
man i genomsnitt 2 eller 3 minuter per vecka så skulle besparingen kunna uppgå till
44–65 miljoner kr.
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Förslag
På basis av vad som framkommit i denna förstudie föreslår vi att:
•• ett nationellt webbaserat hälsobibliotek inrättas i Sverige och att både stat
och huvudmän bör ha ansvar och inflytande när det gäller hur hälsobiblioteket organiseras, eftersom båda har ett intresse av ett nationellt
hälsobibliotek. Vi föreslår att finansieringen av hälsobiblioteket innebär
ett långsiktigt åtagande, förslagsvis 5–6 år.

1

•• hälsobibliotekets organisatoriska hemvist ska vara på en kunskapsmyndighet, eftersom hälsobiblioteket ska vara en nationell angelägenhet som
kräver stabil långsiktig finansiering och stark vetenskaplig kompetens.
Hälsobiblioteket ska dock ha en oberoende och fristående redaktionell
roll inom värdmyndigheten, bland annat eftersom man ska samla in och
förmedla kunskap från många myndigheter, huvudmän och källor.
•• hälsobiblioteket innefattar en styrelse eller nämnd med representanter
från myndigheter, akademin och hälso- och sjukvården, ett redaktionellt råd med representanter för viktiga användargrupper, samt en
upphandlingsgrupp där BIBSAM, EiRA och hälsobiblioteket ingår.
Hälsobibliotekets ledning, med stöd och rekommendationer från ett
redaktionsråd som har kompetens för bland annat systematisk litteraturgranskning, ska fatta självständiga beslut om innehållet i ett hälsobibliotek,
oberoende av värdmyndigheten.
•• den primära målgruppen för hälsobiblioteket i driftsfas 1 är professioner
inom både offentlig och privat vård, men vi föreslår också att så mycket
som möjligt i hälsobiblioteket ska vara öppet för andra användare inom
landet utan inloggning. Att söka i hälsobiblioteket och få tillgång till de
viktigaste källorna ska vara möjligt oavsett var i landet som användaren
befinner sig och oavsett om det sker från arbetsplatsen, hemifrån eller
mobilt från annan plats.
•• hälsobiblioteket omfattar såväl kliniska riktlinjer, rekommendationer,
uppslagsverk och handböcker från olika källor som systematiska litteraturöversikter och utvald vetenskaplig litteratur. Vi föreslår att dess uppgift ska
vara att i första hand ge tillgång till aggregerad information, det vill säga
systematiskt sammanvägd och/eller kliniskt tolkad och prioriterad information om vård och hälsa. Vi föreslår vidare att reklam för varor och tjänster
ska undvikas.
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•• vissa utvalda betalkällor i fulltext (till exempel vissa högkvalitativa k liniska
uppslagsverk eller världsledande generella medicintidskrifter) som idag är
begränsat åtkomliga på olika intranät upphandlas eller köps in, så att dessa via
hälsobiblioteket blir fritt tillgängliga för alla användare i hela landet. Detta
innebär att patienter och brukare får tillgång till evidensbaserad kunskap
vilket kommer att stärka patienternas ställning.

1

•• överlåta till leverantören av den upphandlade källan att verifiera att användaren finns i Sverige (har svensk IP-adress), när hälsobiblioteket köper
nationell access till externa källor.
•• de många specialiserade facktidskrifter som ryms inom EiRAs respektive
BIBSAMs avtal, och som landstingen eller lärosätena bekostar tillgången till,
kan nås i fulltext via arbetsplatsernas IP-adresser. Anledningen är att inom
ramen för den första versionen av ett hälsobibliotek skapa och administrera en
lösning för fulltextaccess även mobilt eller hemifrån till samtliga dessa enskilda
tidskriftsartiklar inom EiRA/BIBSAM skulle kräva alltför omfattande investeringar och administration.
•• hälsobibliotekets sökfunktion ska utformas som en central tjänst på webbplatsen men att platsen efter hand byggs ut så att olika ämnesområden
dessutom får egna ingångssidor med mer ämnesspecifika resurser och
nyheter.
•• hälsobiblioteket ska utgöra en förmedlingskanal med ett övergripande
kvalitetsansvar för tjänsten och dess urvalspolicy, men där varje källa eller
utgivare (till exempel ett landsting) alltid ansvarar för kvaliteten, strukturen
och formatet på sina egna dokument och själva märker dessa med nödvändiga
metadata.
•• regional anpassning av innehållet sker genom att region- eller landstingsspecifikt material märks så att det framgår för vilka regioner och landsting
som innehållet gäller, samt genom att användaren har möjlighet att manuellt
välja landsting eller region.
•• olika kunskapsdokument i hälsobiblioteket ska kunna peka åt olika håll och
att hälsobiblioteket ska bidra till att ge överblick av å ena sidan prioriteringsdokument, riktlinjer och råd som kan innefatta prioriteringar, och å andra
sidan vetenskapligt underlag och evidens som visar nytta, risker och kostnader.
Dessa skilda typer av dokument ska presenteras sida vid sida men
i tydligt åtskilda kategorier.

K A P I T E L 1 • S A M M A N F AT T N I N G O C H F Ö R S L AG
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•• hälsobiblioteket ska göra en närmare analys av ingående källor för att avgöra
om det är lämpligt med en automatisk ämnesindexering med en så kallad
ämnesordsmotor. Vi föreslår också att beslut om var i hälsobiblioteket som
olika dokument ska publiceras bygger på en kombination av redaktionella val
och metadata.

1

•• sökfunktionen i hälsobiblioteket kombinerar en så kallad integrerad sökmotor med en ”discovery”-tjänst. Vi föreslår också att sökträffarna i huvudsak
filtreras efter sökning, snarare än före, men att det ska vara möjligt att manuellt
välja att bland regionala och lokala dokument endast se sådana från ett eller två
landsting/regioner. Automatisk igenkänning av region eller landsting via IPadress bedöms som mindre lämpligt.
•• hälsobiblioteket lanseras när tjänsten är tillräckligt utvecklad för att den
primära målgruppen ska uppleva nyttan med tjänsten och vilja använda den
igen, men att den fortsatta uppbyggnaden med nya källor, funktioner och
målgrupper sker stegvis.
•• hälsobibliotekets användning och produktions- och granskningsprocesser
utvärderas kontinuerligt med början under tjänstens uppbyggnad, i syfte att
bidra till dess utveckling. Metoderna för detta kan vara besöksstatistik, test i
fokusgrupper och analys av direkt återkoppling. Vi föreslår också att tjänstens
måluppfyllelse utvärderas vid två tillfällen: 18 respektive 36 månader efter
lansering. För detta syfte föreslår vi primärt användarenkäter och analys av
besöksstatistik.
•• hälsobiblioteket ska utgöra ett viktigt komplement till – men inte ersätta
– enskilda myndigheters, landstings och regioners arbete med kunskaps-
förmedling, informationshantering och styrning.
•• det fortsatta arbetet sker i två faser, en uppbyggnadsfas och en driftsfas, där en
kunskapsmyndighet ansvarar för innehåll och teknisk utveckling i båda faserna
•• Till att börja med utvecklas hälsobiblioteket för professionerna.
På sikt anpassas tjänsten för patienter och allmänhet.
•• SBU får ansvara för uppbyggnaden av ett hälsobibliotek, inklusive innehåll
och teknisk utveckling, medan den nya Infrastrukturmyndigheten för
vården föreslås svara för teknisk drift.
•• ansvaret för hälsobiblioteket i driftsfas läggs på den kunskapsmyndighet som är
mest lämpad, med tanke på eventuell omstrukturering av myndigheternas roller.
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2. Bakgrund och nuläge
Bakgrund
Förslaget om att inrätta ett nationellt hälsobibliotek har diskuterats länge, och SBU har
varit en av pådrivarna. I en inledande utredning av Inera AB år 2011 (2) belystes möjligheten att inom ramen för Inera skapa ett gemensamt hälsobibliotek för landets vård- och
omsorgspersonal. Centrum för e-hälsa i samverkan (CeHis) och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) tog dock inte beslut om fortsatt finansiering.

Regeringsuppdrag
Den 24 maj 2012 beslutade regeringen att uppdra åt SBU att förbereda inrättandet av ett
webbaserat nationellt hälsobibliotek, som i ett första steg riktar sig till hälso- och sjukvården (Bilaga 1).
Enligt regeringsbeslutet S2012/3010/FS är SBU:s uppdrag, och målet med förstudien, att:
•• föreslå hur ett webbaserat nationellt hälsobibliotek ska inrättas, som i ett första
steg vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal
•• beräkna vilka kostnader som beräknas uppkomma när ett sådant hälsobibliotek
inrättas beroende på antal källor, användargrupper, sökmöjligheter och säkerhets/behörighetslösningar
•• undersöka de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att bygga ut
hälsobiblioteket så att personal i den kommunala vården och omsorgen, tandvården,
patienter, närstående och allmänheten också ska kunna få tillgång till hela eller delar
av hälsobiblioteket
•• undersöka möjligheterna att inkludera källor som handlar om de förebyggande
insatser på individnivå som vårdpersonalen ansvarar för
•• överväga och redovisa eventuella utvecklingsområden, exempelvis utvidgning av
målgrupperna till apotekspersonal och personer som arbetar med folkhälsoinsatser
på gruppnivå eller samhällsnivå
•• inventera vilka kostnader som huvudmännen och andra berörda aktörer
har idag för upphandling/inköp av licenser, beslutsstöd och liknande som är
relaterat till tillhandahållande av kunskapsstöd i vården, och vilka möjligheter till
samfinansiering som finns
•• redovisa vilka övriga verksamhetsmässiga och personella konsekvenser förslaget
kommer att medföra.

KAPITEL 2 • B AKGRUND OCH NULÄGE
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Genomförande av förstudien, samarbeten

2

På uppdrag av Socialdepartementet utformade SBU en projektplan (Bilaga 2), där fyra
fokusområden för förstudien skisserades: användbarhet, innehåll, upphandling/inköp
och teknik. Projektplanen diskuterades med Socialdepartementet.
En projektgrupp tillsattes under ledning av SBU:s medicinska informationschef,
som även rekryterade projektsekreterare från Karolinska Institutets bibliotek samt medlemmar i projektgruppen från det norska Helsebiblioteket.no. I projektgruppen deltog
också representanter för Apotekens Service AB. Gruppen gjorde en preliminär budgetoch tidplan med delmål samt en arbetsfördelning. En representant från Vårdaktörsportalen i Västra Götalandsregionen adjungerades till projektgruppen för att bidra med
erfarenheter av arbete med kategorisering och märkning av dokument med metadata.
Som stöd för arbetet med förstudien tillsatte vi ytterligare två grupper: en expertpanel med ämnesrepresentanter från olika vårdprofessioner och bibliotekstjänster
(expertpanelens ledamöter), samt en referensgrupp (referensgruppens ledamöter) med
representation från olika myndigheter och organisationer och med uppgift att förankra
och lämna synpunkter på inriktningen av förstudien.
Därutöver kallade vi till gemensamma möten i en särskild inköpsgrupp med representanter för EiRA, SKL, Kungliga Biblioteket/BIBSAM, Karolinska institutets bibliotek samt upphandlings- och inköpsfunktionen vid Helsebiblioteket.no. Resurspersoner
med särskild expertis inom bland annat IT och e-hälsa engagerades också i arbetet.
Vi arrangerade också särskilda kunskapsutbyten med NICE Evidence Services i
Manchester, Vårdaktörsportalen i Västra Götaland, Avdelningen för kunskapsstyrning
i Region Skåne, Vårdverktyget/Vårdprogram i Sverige, VIS-Vård (Verksamhetens
Informationssystem) inom Norrbottens Läns Landsting samt e-hälsoinstitutet vid
Linnéuniversitetet.
Dessutom tog vi en lång rad personliga kontakter, deltog i möten och gjorde
enskilda intervjuer med företrädare för andra intressenter. Hit hör företrädare för
Socialstyrelsen, sjukhusbiblioteken, Kungliga Bibliotekets enhet för samordning och
utveckling, EiRAs kontaktgrupp, Inera AB, Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och
medicinteknik, Vårdförbundets grupp för yrke och villkor, Svenska Läkaresällskapets
IT-kommitté, Vetenskapsrådet, Eskilstuna kommun samt FoU-funktionen vid Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund.
Ett särskilt dialogmöte med syfte att få förslag på hur man kan ta hänsyn till
patient-/brukarperspektiv i ett webbaserat nationellt hälsobibliotek genomfördes med
representanter för patient- och brukarorganisationer.
Avstämningar med uppdragsgivaren har också gjorts löpande med Socialdepartementet, och värdet för akademin av ett hälsobibliotek har också diskuterats vid möte
med Utbildningsdepartementet.
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Avgränsningar i förstudien
Ett hälsobibliotek skulle teoretiskt kunna innehålla en mängd vitt skilda resurser och
tjänster – allt från administrativt stöd till e-lärandesystem och beslutsstödssystem. Att
tekniskt integrera allt innehåll i ett hälsobibliotek med befintliga patientjournalsystem
och dokumenthanteringssystem hos vårdgivarna skulle sannolikt bli en mycket tidsödande och kostsam uppgift, bland annat för att dessa system är så olika utformade i
den svenska decentraliserade vården.
Så gott som alla experter som vi har intervjuat i Sverige och utomlands har bestämt
avrått från att i första versionen av ett hälsobibliotek försöka inkludera tjänster som
redan från start kräver integrering med journalsystem. Vi har uppfattat att vår uppdragsgivare är intresserad av möjligheten att införa ett nationellt hälsobibliotek så snart som
möjligt, och att inte riskera förseningar till följd av sådana tekniska komplikationer.
Mot denna bakgrund har vi av pragmatiska skäl avgränsat förstudien mot vissa andra
initiativ som berör e-hälsa. Även om hälsobiblioteket på sikt kan bli innehållsleverantör
för en rad viktiga informations-, lärande- och kunskapssystem i vården, har vi från samtliga kontakter med erfarenhet på området fått det bestämda rådet att ett hälsobibliotek
måste börja i mindre skala och byggas ut successivt. Vi har entydigt avråtts från att göra
hälsobiblioteket så omfattande redan från början att det blir svårt att få något alls till
stånd.
Detta utesluter inte att ett hälsobibliotek på längre sikt blir integrerat i de system
för kommunikation, information och administration som så småningom kommer att
dominera vården.
Följande e-tjänster som kan ha mer eller mindre tydliga beröringspunkter med ett
hälsobibliotek har därför inte rymts inom denna förstudie:
• e-lärandesystem (Learning Management Systems)
• beslutsstödssystem (Decision Support Systems)
• invånartjänster exempelvis Mina vårdkontakter, Journal på nätet
• administrativa verktyg, till exempel system för vårdens intyg och remisser, den
nationella ordinationsdatabasen (NOD/Pascal), nationell patientöversikt (NPÖ).

Hälsobiblioteket och landstingens intranät
Även om det kan finnas innehåll som förekommer både i hälsobiblioteket och i landstingens intranät, har intranäten i grunden en annan funktion.
Landstingens intranät innehåller en mängd information som ska användas lokalt
eller regionalt, och information som i stora delar ska begränsas till internt bruk inom
vården. Brandväggar skyddar informationen så att inga andra än personal med access
kan komma åt den. Exempel på sådan information kan vara administrativa nyheter,
lokala kontaktuppgifter och stöd för lokala journalsystem. Även om det kan finnas
länkar till nationell eller internationell information, är detta sällan huvudfokus och
samsökbarheten är begränsad.

KAPITEL 2 • B AKGRUND OCH NULÄGE
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Innehållet i ett nationellt hälsobibliotek ska tvärtom vara öppet för så många som möjligt i målgruppen oavsett var dessa befinner sig, även i andra delar av landet och även
mobilt, och ska vara samsökbart. Informationen i hälsobiblioteket ska dessutom vara
strukturerad på ett sätt som avspeglar det nationella uppdraget och som tydliggör vilken
typ av dokument det handlar om. Även om viss information är lokalt eller regionalt
framtagen och avsedd att användas i just detta geografiska område, tillförs dokumenten
ett mervärde och större spridning genom hälsobibliotekets struktur, tjänster och nationella uppdrag.

Hälsobiblioteket och sjukhusbiblioteken
Ett nationellt hälsobibliotek kan bli ett viktigt komplement till de lokala sjukhusbibliotekens service – men inte ersätta denna. Ett lokalt bibliotek kan till exempel ge en
personlig service med kunskap också om lokala resurser: vad finns lokalt och var kan jag
finna annan information? Samtalet med en besökare på sjukhusbibliotek börjar ofta med
en så kallad referensintervju, en dialog om låntagarens behov och bibliotekets resurser.
Man kan sedan visa användarna på plats precis hur man söker och samtidigt upplysa om
de olika källornas användningsområde och innehåll. För landstingen och vårdgivarna
kan också den omfattande kunskap om inköp av källor som biblioteken har vara av stort
värde.
En enkätundersökning på Sahlgrenska universitetssjukhuset 2010 till samtlig personal ger viss information som kan vara relevant (3). Som svar på frågan om vilka bibliotekstjänster som personalen önskade fanns högst på listan önskemål om handledning/
undervisning hur man söker i e-bibliotekets databaser och tidskrifter. Övriga högt
listade önskemål var: få hjälp med litteratursökning, få veta hur man skriver ut artiklar i
fulltext, få hjälp att hitta kvalitetsgranskad information till patienter och närstående och
få undervisning i referenshanteringsprogram. Svaren indikerar att individuella tjänster
har hög prioritet.
Vid det norska Helsebiblioteket har man haft ett gott samarbete med sjukhusbiblioteken till exempel genom att dessa föreslagit källor som bör övervägas för inköp på
nationell nivå, lagt upp länkar till Helsebiblioteket från sina respektive intranät och
webbplatser, marknadsfört tjänsten och gett lokalt användarstöd bland annat genom att
utbilda i hur sajten fungerar. Helsebiblioteket.no och de norska sjukhusbiblioteken har
således bidragit positivt till varandras verksamheter.

Nuläge
I Sverige har begreppet kunskapsstyrning använts för att beskriva alla styr- och ledningsprocesser som bidrar till att etablera och utveckla en evidensbaserad praktik,
implementera bästa tillgängliga kunskap och skapa och upprätthålla en ändamålsenlig
infrastruktur för kunskapsutveckling (4). Hälsobiblioteket är ett naturligt led i strävan
efter att stärka det vetenskapliga underlaget för den vård och omsorg som erbjuds.
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Några relaterade initiativ i Sverige
Kunskapsguiden hos Socialstyrelsen
Kunskapsguiden är en nationell plattform som samlar befintlig och ny kunskap inom
områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Dessutom finns en del generell information om evidensbaserat arbete. Det syfte som anges är, förutom att sprida
kunskap, att främja att personal använder den mest aktuella kunskapen och de bästa
metoderna och modellerna i vården och omsorgen. Tillgången är fri och kräver ingen
inloggning.
Socialstyrelsen har ansvarat för drift och förvaltning. Kunskapsguiden finansieras
fortfarande med tilldelade medel för regeringsuppdrag. Utvärdering av tjänsten pågår,
och frågan om framtida finansiering kommer att besvaras under 2013.

2

Finansiering
Finansiering av Kunskapsguidens förvaltning är i dagsläget oklar efter april 2014.
För närvarande finansieras driften i form av ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen.
Källor
Endast fria resurser ingår. De källor/innehållsleverantörer som har vissa kunskapsunderlag om äldre och psykiatri tillgängliga på Kunskapsguiden är: Socialstyrelsen, SBU,
Folkhälsoinstitutet, Läkemedelsverket, SKL, TLV, Handisam, Hjälpmedelsinstitutet,
Statens institutionsstyrelse (SiS), Vård- och omsorgsanalys, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Kriminalvården, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH),
Regeringen, Svenskt demenscentrum, Nestor m fl.
De kategorier av kunskapsunderlag som finns inom områdena vård och omsorg om äldre
samt psykisk ohälsa är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedömningsinstrument och insatser
Beslut om subvention av läkemedel
Klassificering och koder
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Metodguiden för socialt arbete
Målgruppsanpassade
sammanfattningar
Nationella kvalitetsregister
Nationella riktlinjer
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•
•
•
•
•
•
•
•

Rekommendationer och
vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och
kartläggningar
Lägesrapporter
Termer och begrepp
Öppna jämförelser
Webbutbildningar.

19

2

Organisation
Kunskapsguiden har en redaktion där också en kvalitetssamordnare ingår. Kvalitetssamordning sker utifrån en utarbetad kvalitetsgranskningsprocess. Textinnehållet faktagranskas av sakkunniga.
Kunskapsguidens utvecklingsråd diskuterar och rekommenderar behov av ny
funktionalitet eller förändringar i övrigt. En webbstrateg med koppling till webborganisationen hos Socialstyrelsen bistår också redaktionen samt har kontakt med motsvarande
instanser hos samverkansparterna.
Synpunkter och tips till redaktionen till exempel om nytt innehåll samt för att hålla
befintligt innehåll uppdaterat och korrekt får Kunskapsguiden bland annat från ett
redaktionsråd där representanter för samarbetsorganisationerna sitter. Man samverkar
även med andra aktörer för att hämta, analysera och kvalitetssäkra innehållet.
Till Kunskapsguiden finns knuten en fokusgrupp bestående av representanter för
slutanvändare från samtliga målgrupper. Fokusgruppen deltar i användningstester,
utvärderar och lämnar synpunkter.

Vårdaktörsportalen hos Västra Götalandsregionen
Vårdaktörsportalen ska vara ett kunskapsstöd för både offentliga och privata vårdgivare
i Västra Götalandsregionen (VGR). För att nå all information, även artiklar i fulltext
och betaldatabaser som regionen slutit avtal om, krävs att användaren finns inom VGR:s
intranät.
Finansiering
Vårdaktörsportalen ska drivas inom eHälsoenheten i regionen. Budgeten är i dagsläget
inte helt fastställd men mindre kostnader finansieras av eHälsoenheten.
Källor
Kunskapsunderlag (vårdprogram, riktlinjer och andra viktiga styrande dokument) på
nationell, regional och lokal nivå är samlat sökbara. Även vetenskapliga tidskrifter och
databaser kan nås via Vårdaktörsportalen av dem som har tillgång till prenumerationer
via regionens avtal.
Organisation
Idag arbetar en person heltid med portalen och några personer deltid med att bland
annat lägga ut nyheter och metadatamärka och publicera dokument i dokumenthanteringssystemet. Man försöker dock att jobba så lite redaktionellt som möjligt och funderar
på att ta bort nyheterna.
En person jobbar med att hålla ihop processen kring regionala medicinska riktlinjer.
Ovanstående är en startbemanning som man tänker utveckla efter hand. Det finns
också en kontaktperson på VGR-IT som hjälper till med att samordna konsulter för
olika utvecklingsinsatser och justeringar i portalen som inte Vårdaktörsportalen själva
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kan göra. Dessutom ska det inrättas en beslutsgrupp/styrgrupp med olika intressenter
från primärvård, förvaltningar, Regionalt Cancercentrum (RCC) och Hälso- och sjukvårdsavdelningen (HSA).
Projektet samarbetar även med besläktade verksamheter i regionen, exempelvis dokumenthantering och uppbyggnad av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Vårdgivarwebben (Vård & riktlinjer) i Region Skåne
I Skåne finns Vårdgivarwebben, en webbplats med syfte att förse alla vårdgivare i regionen med gemensam hälso- och sjukvårdsrelaterad information och därmed ge möjlighet att bedriva arbetet mer likartat och evidensbaserat. Man arbetar i regionen på att
bygga upp Vård & riktlinjer-delen av Vårdgivarwebben, där tanken är att skapa en
ämnesindelning för att kunna hitta samlad information om medicinska dokument efter
ämne.
Finansiering
Vårdgivarwebben finansieras av Region Skåne.
Källor
Planen är att publicera bland annat riktlinjer, vårdprogram, läkemedelsrekommendationer som är giltiga för Skåne och godkända av medicinsk direktör. Man kommer även
att länka till annan aktuell information, till exempel nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Regionen har inte vetenskapliga artiklar sökbara under denna flik.
Organisation
Avdelningen för kunskapsstyrning svarar för Vård & riktlinjer. Än så länge har arbetet
inte kommit så långt på grund av bristande resurser.
Idag finns en resurs (kommunikatör) utsedd att arbeta med hela vårdgivarwebben
från kommunikationsavdelningen, Region Skåne, och det är denna person som står för
sidans layout. Innehållet ska tas fram och ansvaras för av andra. Avdelningen för kunskapsstyrning menar att man inte riktigt kan få Vårdgivarwebben/Vård & riktlinjer bra
utan att ha medarbetare som har detta som huvudarbetsuppgift.
Avdelningen för kunskapsstyrning har inom enheten bildat en redaktion. På
regionens intranät har idag varje förvaltning sina egna dokument utan gemensam
samordning.

Verksamhetens Informationssystem (VIS) i Norrbottens läns landsting
VIS riktar sig till vårdpersonal och är ett verktyg för att hantera vårdrelaterad information utanför journalsystemet, men innanför landstingets intranät. Syftet är att
vårdpersonal enkelt och snabbt ska hitta sina stödrutiner. Det är främst Ögonkliniken
och Kvinnokliniken vid Sunderby sjukhus som använder VIS, men ett breddinförande
planeras.
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Finansiering
VIS finansieras av Norbottens läns landsting.

2

Källor
Vårdpersonalen kan utifrån exempelvis en diagnos få fram vårdrutiner som standardiserade vårdplaner, patientinformation, nyheter på intranätet samt kontaktpersoner som har
expertis inom just detta område. Detta möjliggörs med hjälp av en sökmotor och funktioner som filtrering och personsök. Här finns även sidor där samlad kunskap kring en
diagnos eller åtgärd visas. VIS ger också möjligheter för personalen att lägga upp länkar,
bilder och filmer. Till exempel ögonoperationer som filmats av ett operationsteam.
I VIS produceras, granskas och godkänns de vårdrutiner som ska göras tillgängliga för personalen. Där finns funktioner för sök, samarbete, versionshantering och
arbetsflöden. All information i lösningen taggas med metadata bland annat baserade på
kodregister som ICD-10, KVÅ, ATC, NPU, KRÅ med flera. Metadatamärkningen görs
av personer med klinisk kompetens. Koderna kompletteras med så kallade trivialnamn
som vårdpersonal använder dagligen. Tanken är att personalen lätt ska kunna hitta
relevant information utan att i detalj känna till en diagnoskod. Metadatamärkningen är
grunden för att dokument som är relaterade till varandra visas i samma vy så personalen
snabbt får en överblick.
Organisation
Ungefär 600 personer med skrivrättigheter har bidragit till VIS. Innan ett dokument
publiceras och blir tillgängligt ska det godkännas. Ett tiotal klinikchefer och överläkare
ansvarar för att godkänna informationen.
Samtliga dokument har ett års giltighet, en gång om året får ansvarig redaktör en
påminnelse att se över och vid behov uppdatera informationen.

Exempel på relaterade initiativ i andra länder
Helsebiblioteket.no, Kunnskapssenteret, Norge
Tjänsten riktar sig primärt till hälso-och sjukvårdspersonal och lanserades i juni 2006
som en del av SBU:s norska motsvarighet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Finansiering
Helsebiblioteket.no är idag finansierat främst via statsbudgeten. (Före år 2012 bidrog de
fyra regionala hälsoregionerna, helseforetakene, direkt till Helsebiblioteket, men sedan
2012 ingår dessa medel i statsanslaget.) Budgeten för 2013 är 56 miljoner NOK (motsvarande 62,7 miljoner SEK). Helsebiblioteket fakturerar universitet och högskolor för totalt
cirka 3,5 miljoner SEK per år. Orsaken till faktureringen är att Helsebiblioteket ligger
under Socialdepartementet, medan akademin ligger under Utbildningsdepartementet.
Man diskuterar löpande möjligheten att få in allt i Helsebibliotekets egen budget.
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Källor
Tjänsten ger alla användare med norsk IP-adress fri tillgång till riktlinjer, systematiska
översikter, de fem generella vetenskapliga tidskrifterna Annals of Internal Medicine,
BMJ, JAMA, The Lancet, och NEJM med undertitlar (totalt ett fyrtiotal tidskrifter), databasen Cochrane Library samt de kliniska uppslagsverken BMJ Best Practice
(inklusive Clinical Evidence) och UpToDate. Källorna är norska eller engelskspråkiga.
Därutöver ingår bland annat nyhetstjänsten McMaster PLUS.
För vissa källor som inte är inköpta för hela befolkningen krävs att användaren
antingen loggar in på en arbetsplats vars IP-adress är registrerad, eller med sina personliga inloggningsuppgifter (via en proxyserver). Hit hör tidskrifter från ProQuest,
Lippincott, PsycARTICLES och Informa Healthcare; databaser som AMED, Embase,
Medline, PsycINFO, Ovid Nursing Fulltext, CINAHL och läkemedelsuppslagsverket
Lexicomp.
Organisation
Det norska Helsebiblioteket utgör organisatoriskt en del av Nasjonalt kunnskapssenter
for helsetjenesten (Kunnskapssenteret), ett förvaltningsorgan under Helsedirektoratet.
Kunnskapssenteret har enligt sin instruktion akademisk självständighet. Ett vetenskapligt råd bestående av representanter för vården är rådgivande i ämnesfrågor.
När Helsebiblioteket.no skapades tydliggjordes dess oberoende genom att tjänsten
organiserades som en redaktion med en redaktör och en redaktionschef. Dessutom fick
man en egen instruktion som slog fast att Helsebiblioteket är akademiskt oberoende,
både av moderorganisationen och av det som vid inrättandet kallades Helsebibliotekets
ägare, sjukvårdsregionerna och Helsedirektoratet.
Med utgångspunkt i den ursprungliga finansieringen inrättades ett särskilt råd för
Helsebiblioteket med representanter för Helsedirektoratet och sjukvårdsregionerna. Efter
det att delfinansieringen från regionerna har lagts in i den statliga finansieringen har det
också blivit naturligt att överväga en avveckling av detta råd. I skrivande stund är detta
inte klart.
Helsebiblioteket har dessutom ett redaktionsråd bestående av representanter från de
olika användargrupperna. Denna grupp ger råd till Helsebiblioteket i akademiska frågor.
Dessutom finns referensgrupper för en del ämnesområden, samt en bibliotekskommitté.
Se vidare Kapitel 6, Organisation och drift.

NICE Evidence (tidigare NHS Evidence), NICE, England
NICE Evidence Services är en tjänst som ger möjlighet att nå evidensbaserad information och bästa praxis genom en webbaserad portal, ett engelskt hälsobibliotek. NICE
Evidence ingår i National Institute for Health and Care Excellence (NICE).
Tjänsten riktar sig till personal både i hälso- och sjukvården samt dem som arbetar
med folkhälsa och social omsorg. För att nå de databaser och tidskrifter, som köpts
tillgång till, krävs inloggning vilket är möjligt via en inloggningstjänst för personal i
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England. Övriga delar av portalen är öppna för alla. För allmänheten finns också en
skräddarsydd tjänst: NHS Choices.

2

Finansiering
NICE är en så kallad Special Health Authority och Arms Length Body finansierad av
det engelska Socialdepartementet. NICE Evidence Services finanseras via NICE men
också genom bidrag från de olika sjukvårdsregionerna (Strategic Health Authorities).
I NICE:s årsrapport från 2011 anges NICE totala budget för 2010/11 till motsvarande
760 miljoner SEK. För NICE Evidence Services har vi inte kunnat få fram helt aktuella
budgetsiffror då NICE inte har kunnat särredovisa dessa uppgifter.
Då NICE Evidence Services startades 2009 beräknades den totala budgeten uppgå
till motsvarande 134 miljoner SEK.
Källor
Förutom egenproducerad information, till exempel Evidence Updates med sammanfattningar av nyligen publicerad evidens ställd i relation till gällande riktlinjer, ger
NICE Evidence Services information och evidens från ett brett utbud av källor inom
hälso- och sjukvårdsområdet samt socialtjänstområdet. Källorna inkluderar bland annat
specialistföreningar, stiftelser, nationell samt regional läkemedelsinformation. Dessa
källor har alla blivit granskade och ackrediterade av NICE Evidence Services.
Man når databaser som AMED, BNI (British Nursing Index), Cinahl FT, Embase,
Health Business Elite, HMIC (Health Management Information Consortium),
MEDLINE och PsycINFO samt systematiska översikter från Cochrane Library.
Vetenskapliga tidskrifter med fulltextaccess för inloggade användare finns till; BMJ
(British Medical Journal), BMJ eCollection & Archives, AMA (American Medical
Association) e-Collection & 4 Archives och The Lancet. Det finns också tillgång till en
förskrivningskälla med patientnära information: BNF (British National Formulary).
Organisation
Totalt arbetar cirka 80 personer vid NICE Evidence Services, bland annat medicinska
skribenter, webbredaktörer, inköpare, personer som arbetar med användarundersökningar och informatörer, samt IT-personal.
Experter som ska bedöma material innan publicering arbetar med detta på konsultbasis. En särskild kommitté ansvarar för urval av källor, The NICE Evidence Services
Sources team, bedömer all identifierad eller föreslagen källa av information, deras rekommendation behandlas sedan av NICE Evidence Services Publication Executive innan den
blir tillgänglig i NICE Evidence Services.

Terveysportti, Finland
I Finland finns två hälsobiblioteksportaler, Terveysportti för vårdpersonal och
Terveyskirjasto för allmänheten. Båda publiceras och drivs av Finska Läkarsällskapet
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Duodecim. Vi inriktar oss här på Terveysportti som startades år 2000. Inloggning på
Terveysportti krävs för att nå fulltext och är kostnadsbelagt. Ingen reklam finns.
Finansiering
Den årliga omsättningen uppgår till cirka 6 miljoner euro (motsvarande 51 miljoner
SEK). Terveysportti ägs av Duodecim, är en kommersiell aktör som betecknar sig som
”not-for-profit”, utan aktieutdelning. Vinsten uppges som mest ha varit omkring ett par
procent. De betalande användarna finns inom olika sektorer och innefattar vårdenheter
inom kommuner och sjukvårdsregioner, privatägda vårdenheter, universitet och forskningsinstitutioner, apotek och läkemedelsföretag.
Källor
I Terveysportti finns databaser som PubMed, EBM Guidelines och Cochrane Library
samt egna finskspråkiga databaser. De senare innehåller också bilder och information
om läkemedel för läkare, sjuksköterskor och tandläkare. Förutom databaserna kan man
nå e-böcker, nationella riktlinjer, finska läkar-, sjuksköterske- och tandläkartidningen.
Man visar också nyheter, såväl från Finland som internationellt via nyhetstjänsten
McMaster Plus.
Tjänsten innehåller viss del lokal eller regional information, till exempel riktlinjer,
via finska databaser. Uppgiften att inkludera lokala riktlinjer i ett lämpligt format
beskrivs som krävande.
En del av Terveysportti innehåller ordböcker för medicinsk terminologi, inklusive
MeSH, med översättning mellan finska och engelska. Det är mycket uppskattat av
användarna att majoriteten av informationen i portalen är på finska.
Användare som får tillgång till portalen via inloggning kan nå allt innehåll, även
artiklar i fulltext.
Organisation
Cirka 26 heltidstjänster avser daglig drift och uppdateringar på Terveysportti.
Ungefär lika många personer är anställda på deltid. En betydande del av arbetsinsatserna står medicinsk personal för, mestadels läkare. Man har avtal med ungefär 2000
läkarskribenter som bidrar med material till Terveysportti. Övrig kompetens finns inom
webb, IT, kommunikation, marknadsföring och administration.

Sundhed.dk, Danmark
Sundhed.dk är en nationell plattform för information som oftast tillhandahålls och
uppdateras av organisationer och enheter som lämnar bidrag. Det kan vara en klinik,
ett sjukhus, en kommun, region eller myndighet.
Portalen rymmer visserligen kunskapsdokument som liknar ett hälsobibliotek men
har också ett bredare utbud, som omfattar system för kommunikation mellan med-
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borgare och sjukvård, journaldata, hänvisningar och kontaktuppgifter till vårdenheter,
köp av läkemedel med mera.
Tjänsten innehåller både nationell och regional/lokal information. Reklam eller
sponsring ska inte förekomma på den danska sajten men kan finnas hos till exempel
ingående tidskrifter.

2

Finansiering
Ett anslag motsvarande 59 miljoner SEK för införandet erhölls. År 2009 beräknades
driftkostnaden till 55,5 miljoner SEK. Verksamheten samfinansieras av de danska regionerna, Ministeriet for Sundhed och Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum
Institut och Kommunernes Landsforening (KL). Portalen är ett gemensamt åtagande för
finansiärerna (se nedan).
Källor
Inköp görs på lokal och regional nivå och tillgången varierar mellan olika sjukhus och
regioner. Det finns dock en nationell licens för Cochrane Library som betalas av Ministeriet for Sundhed och Forebyggelse.
För några år sedan köpte sundhed.dk innehållet i Norsk Elektronisk Legehandbok
som översattes till danska och denna är nu integrerad i sundhed.dk. Den danska läkarföreningen ansvarar för dess uppdatering.
Via sundhed.dk. kan användaren hitta riktlinjer och information om preventionprogram som tas fram av kommunerna och sjukhusen. Det är källorna som ansvarar för
kvaliteten på sin egen information.
Vissa yrkesgrupper har skräddarsydda sidor. För närvarande finns podiatri, fysioterapi, kiropraktik, psykolog, specialistläkare samt tandläkare.
Via DEFFnet (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) finns sökmöjlighet i cirka 3000 tidskrifter och databaser som till exempel PubMed och Embase.
Tillgång till fulltext är beroende av om huvudmannen/organisationen köpt tillgång.
Privata sjukhus har inte tillgång.
Organisation
Sundhed.dk har en styrelse och en styrgrupp. Sekretariatet ansvarar för utveckling och
drift av portalen. Man har cirka 60 anställda med kompetens inom administration, IT
(inklusive utveckling), kommunikation och projektledning.
Man har kontinuerligt byggt upp samarbete med viktiga intressenter i vården. Det
finns kontaktpersoner i regionerna, KL och nationella hälsovårdsmyndigheter. Det finns
också ett kontaktnät inom hälsosektorn och de professionella organisationerna samt med
sjukhusbiblioteken.
Sundhed.dk:s innehållspolicy har utarbetats av redaktionen och en referensgrupp
med representanter för professionerna.
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Andra befintliga samarbeten i Sverige
EiRA-konsortiet
EiRA-samarbetet är ett bibliotekskonsortium för betalkällor, som alla landsting och regioner deltar i. Som en bas för konsortiet finns en kontaktgrupp som främst representerar
de svenska sjukhusbiblioteken och som träffas 2–3 gånger per år. EiRA förhandlar direkt
med förlagen och sluter avtal avseende prenumerationer på framför allt e-tidskrifter.
Därutöver finns ett centralt avtal som ger alla landstingsanställda tillgång till ett
k liniskt uppslagsverk (BMJ Best Practice). Vissa landsting/regioner har också tecknat
avtal om ett utökat innehåll, så kallade tilläggspaket. Utbudet i EiRAs avtal skiljer sig
från BIBSAM, men vissa källor förekommer hos båda (Tabell 1).
E-tidskrifterna och uppslagsverket via EiRA är tillgängliga för vårdens personal när
man befinner sig inom landstingens/regionernas nät. Så länge landstinget är huvudman för verksamheten har personalen tillgång till innehållet på arbetsplatsen genom
IP-nummer.
Utanför arbetsplatsen krävs inloggning, oftast olika lösenord för varje förlag.
Då kan de anställda nå de flesta förlagens material. Några landsting har smidigare
tillgång med lokal distanslösning (proxy-inloggning).
Privata vårdgivare som har vårdavtal med landstingen men som inte ligger på
landstingens nätverk har tillgång i de flesta fall genom inloggning med lösenord, och
några landsting har proxy-lösning. Kännedomen hos de privata vårdgivarna om tillgång till olika resurser är dock inte särskilt god. Detta gäller till exempel inom privat
primärvård.
EiRA-samarbetet omfattar huvudsakligen tidskrifter, tillhandahåller ingen
samsökbarhet och har ingen egen ingångssida. Innehållet görs tillgängligt via
sjukhusbibliotekens webbsidor eller landstingens e-bibliotek.

BIBSAM
För akademin är det Kungliga Biblioteket (KB) som tecknar centrala konsortieavtal
om tillgång till e-tidskrifter och databaser. Bibliotek och myndigheter som anmäler sig
väljer själva vilka avtal de vill ansluta sig till. Tillgången till respektive resurs gäller hela
lärosätet/institutionen.
Tidigare kunde endast så kallade samverkansbibliotek anmäla sig till de centrala
avtalen, men från och med 2012 omfattas även de statliga myndigheter som synliggör
sina rapporter i databasen LIBRIS och/eller som har en verksamhet av forskningsintensiv
karaktär samt statligt ägda forskningsinstitut.
Offentliga bibliotek som inte är anslutna till avtal ska kunna få kopior. Anställda
och studenter ska ha möjlighet att använda resurserna utifrån genom att koppla upp
sig på det lokala nätverket. Som biblioteksbesökare på plats har man också tillgång till
resurserna.
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Utbudet i BIBSAMs avtal skiljer sig från EiRAs, men det finns överlappningar
(se Tabell 1).

Tabell 1. Avtal i Eira och BIBSAM.

2

Uppgifter från år 2011. Titlarna i EiRAs och BIBSAMs avtal kan skilja sig något
för samma förlag, se fotnot under tabellen.
Resurs

Typ

EiRA

BIBSAM

JAMA Network

Tidskrifter

x

Blood

Tidskrifter

x

British Medical Journals

Tidskrifter

x

BMJ Best Practice

Uppslagsverk

x

Cambridge University Press

Tidskrifter

x

x

Elsevier Custom Journals Collection

Tidskrifter

x

x (*)

Lippincott Williams and Wilkins

Tidskrifter

x

Mary Ann Liebert

Tidskrifter

x

x

Nature

Tidskrifter

x

x

New England Journal of Medicine

Tidskrifter

x

Oxford University Press

Tidskrifter

x

Sage Journals

Tidskrifter

x

Springer Journals

Tidskrifter

x

Wiley Journals

Tidskrifter

x

PsycARTICLES

Tidskrifter

x

PsycINFO

Databas

x

PsycBOOKS

E-böcker

x

PsycEXTRA

Databas

x

PsycCRITIQUES

Databas

x

Cinahl

Databas

x

Elsevier Freedom Collection*

Tidskrifter

x

Informa Healthcare Journals

Tidskrifter

x

x

x
x

* BIBSAM har köpt tillgång till Elsevier Freedom Collection (EFC). Alla tidsskriftena i EiRAs skräddarsydda
paket finns i EFC. EFC innehåller dock tusentals titlar, inom både medicin och andra dicipliner. Detsamma
gäller för andra förlag som Springer, Oxford University Press m fl. EiRA har endast köpt tillgång till
medicinska titlar medan BIBSAM tecknar avtal för många olika dicipliner.
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Sjukhusbibliotekens nätverk
Förutom att sjukhusbiblioteken deltar via kontaktpersoner i EiRA-konsortiet har
cheferna bildat Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, en ideell förening med
syfte att stärka och utveckla samarbete mellan landstingen gällande frågor av gemensamt
intresse för sjukhusbiblioteken.
På vårdverktyget.se har ett tiotal sjukhusbibliotek i samarbete, skapat en webbplats med
länkar till matnyttig information och kunskapsstöd, som riktar sig till personal i hälsooch sjukvården.

Några tidigare initiativ
Svenskt Medicinskt Fönster
Svenskt Medicinskt Fönster var ett tidigt initiativ till en hemsida som producerades
gemensamt av Socialstyrelsen, Landstingsförbundet, Läkemedelsverket, SBU och Spri.
Tanken var att förmedla och återkoppla information från dessa organisationer till vården.
Sajten skulle innehålla parternas medicinska dokument och artiklar, produktinformation
om olika läkemedel, databaser om medicinska risker, kvalitetssystem och -register,
pågående studier med mera. Sajten avvecklades 2003 när den samordnande funktionen
på Socialstyrelsen under en längre tid inte haft tillräckliga personella eller ekonomiska
resurser för samordning, uppdatering och drift. Under samma period satsade många
organisationer intensivt på att utveckla sina egna webbplatser och en bidragande orsak
till avvecklingen Svenskt Medicinskt Fönster kan ha varit att flera parter då valde att
prioritera detta framför en gemensam sajt.

Ronden.se
Ronden.se beskrevs som en portal för läkare av läkare. Läkarförbundet var initiativtagare
och huvudägare, och satsningen skedde i partnerskap med Svenska Läkaresällskapet och
Läkartidningen. Portalen drevs av Läkarnätet AB, ägt av Läkarförbundet, Karolinska
Investment Fund, Salus Ansvar, Springboard Venture Capital och Softronic.
Målet var att Ronden.se skulle bli en beslutsstöds- och kunskapsdatabas, en ”läkarbok för läkare” innehållande 80 procent av vanliga sjukdomar och behandlingar. Sajten
skulle även innehålla kongressbevakning, Läkartidningen i fulltext samt begreppsdatabasen Spriterm med bland annat läkemedelsinformation.
Ronden.se drevs i bolagsform, vilket mötte intern kritik i fackpress. Kritiken gällde
också bristande förankring i läkarnas IT-behov. Sajten fick inte det kommersiella värde
som man hade räknat med och projektet lades ner 2002.
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Kartläggning av intressenter kring ett svenskt hälsobibliotek
Ett nationellt hälsobibliotek inbegriper ett antal intressenter. Vilka dessa är och vad
deras intresse består i avgörs till viss del av hälsobibliotekets innehåll, funktion och roll/
mandat. Intressenterna skulle kunna innefatta potentiella användare, potentiella ägare,
innehållsleverantörer och myndigheter (Se Figur 1). Exempel på aktörer som idag producerar kunskapsdokument som kan vara relevanta för hälsobiblioteket finns i Tabell 2.

2

Potentiella
ägare

Näraliggande/
konkurrerande
verksamheter

Användarintressen

Hälsobiblioteket

Politiska
intressen

Yrkesmässiga
intressen

Kommersiella
intressen

Figur 1. Principskiss över intressenter kring ett svenskt hälsobibliotek.

De olika typerna av intressen/intressenter kan kategoriseras enligt följande:
Potentiella ägare
Rollen att vara huvudman för biblioteket kan av olika anledningar vara relevant för ett
antal aktörer. Kunskaps- och kvalitetsarbete har hög prioritet hos många av vårdens
organisationer, varför flera aktörer kan anse att hälsobiblioteket ligger inom deras verksamhetsfält. Möjligheter att lyfta fram den egna organisationens huvudfrågor på en
nationell plattform kan också vara en faktor som attraherar flera tänkbara ägare. Pågående översyn av den statliga myndighetsstrukturen på området medicin och hälsa kan
dessutom innebära en viss osäkerhet när det gäller aktörernas syn på sin egen och andras
framtida roller för kunskapsspridning i vården.
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Närliggande eller konkurrerande verksamheter
Publicering och förmedling av kunskapsdokument till vården är uppgifter som sedan
länge engagerar många aktörer. För några skulle ett hälsobibliotek möjligen kunna
uppfattas som en potentiell konkurrent eller ersättningsverksamhet, trots att det saknas
ett egentligt konkurrensförhållande. Ansvaret för framförhandling av huvudparten av
vårdens och akademins avtal för tidskrifter och andra licensbelagda resurser, sjukhusbibliotekens verksamhet samt landstingens och regionernas arbete med att publicera och
sprida kunskapsdokument är exempel på verksamheter som berörs – men inte ersätts
– av ett nationellt hälsobibliotek. Bland de kommersiella aktörer som har publicerat
kliniska uppslagsverk och liknande på nätet finns inte någon tjänst som direkt motsvarar
ett nationellt hälsobibliotek.
Politiska intressen
Riktlinjer och rekommendationer från beslutsfattare är till viss del ett resultat av ekonomiska och politiska prioriteringar. Det kan därför uppfattas som ett politiskt intresse att
kontrollera innehållet i ett hälsobibliotek så att det endast avspeglar aktuell politik, vissa
behandlingsalternativ osv.
Kommersiella intressen
Ett framtida hälsobibliotek som inte enbart innehåller fria resurser utan även betalkällor
vore ett ekonomiskt intressant projekt för många aktörer. Exempelvis kan förlag och
andra innehållsleverantörer, leverantörer av söklösningar och potentiella driftspartner se
en nationell satsning som en lukrativ möjlighet.
Yrkesmässiga intressen
Inom hälso- och sjukvården är det många yrkesgrupper som skulle kunna ha ett eget
intresse av att kunna påverka sakinnehållet i riktning mot (eller från) sin egen yrkesgrupp, eller styra urvalet av resurser och annat i en bestämd riktning. Det kan också
finnas oenighet om konkreta rekommendationer eller prioriteringar, både inom och
mellan grupper. Exempel på sådant innehåll är rekommendationer eller prioriteringar
som har betydelse för den egna yrkeskårens ställning.
Användarintressen
Potentiella användare kommer att ha förväntningar på och åsikter om ett framtida hälsobibliotek. I förstudien kartläggs dessa dels genom fokusgrupper, dels genom enskilda
intervjuer med olika personer. Det är viktigt att komma ihåg att gruppen användare kan
innefatta betydligt fler än vårdpersonal. Medicinska bibliotekarier är exempel på en typ
av användare med alldeles särskilda behov och förväntningar. Givet att hälsobiblioteket
öppnas för hela befolkningen kommer även patienter, anhöriga och andra lekmän att
vara betydande användargrupper.
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Tabell 2. Exempel på aktörer som idag producerar och förmedlar kunskapsdokument

Patient- och brukarorganisationer
Vården
Sjukvårdsregioner och Landstingens ledningar
Sveriges kommuner och landsting SKL (intresseorganisation)
Offentligfinansierade vårdgivare
Privata vårdgivare

2

Myndigheter
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, (TLV)
Smittskyddsinstitutet
Läkemedelsverket (inklusive Giftinformationscentralen)
Statens folkhälsoinstitut
Socialstyrelsen (ex via Kunskapsguiden)
SBU
Statens medicinsk-etiska råd (SMER)
Vetenskapsrådet (VR)
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet)
Statens institutionsstyrelse (SiS)
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)
Datainspektionen
Universitet och högskolor
Regeringen
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Nätverk och samarbetsorgan
Nätverk för kunskapsstyrning (NSK)
Strama (Samverkan mot antiobiotikaresistens)
Medicinska branschorganisationer
Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
Swedish MedTech
Medieföretag och förlag
Övriga organisationer
Inera AB
Vårdguiden 1177
Apotekens service AB
Hjälpmedelsinstitutet
EiRA
Kungliga biblioteket/BIBSAM
Sjukhusbiblioteken (t ex via Vårdverktyget.se/ViS)
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3. Behovsanalys och målbild
Behöver vården ett hälsobibliotek?
Avsaknaden av en nationell kunskapsportal för hela hälso- och sjukvården i landet
resulterar i ett antal problem. Situationen kännetecknas bland annat av följande:
•• Det är svårt för hälso- och sjukvårdens personal och beslutsfattare att hitta
tillförlitlig och relevant kunskap när den behövs. Det är tidskrävande att hitta
nationella, regionala och lokala riktlinjer, vårdprogram, utvärderingar och andra
kunskapsdokument eller beslutsunderlag från exempelvis myndigheter, regioner,
landsting och kommuner, yrkesorganisationer och specialistföreningar. Tidsbrist och
svårtillgänglig information anges ofta som hinder av vårdpersonalen. Det är svårt att
ta reda på om man gör rätt.
•• För många som arbetar i hälso- och sjukvården är online-tillgången till
prenumererade vetenskapliga kunskapskällor starkt begränsad. Detta gäller till
exempel inom privat vård (exempelvis privat primärvård), habilitering och tandvård.
Privata vårdgivare som inte har vårdavtal med landstinget saknar tillgång till
landstingens egna prenumerationer eller gemensamt upphandlade resurser.
Vissa privata vårdgivare som har vårdavtal med landstinget har inte kunnat anslutas till
EiRAs avtal med förlagen, och en del av dem som har kunnat anslutas utnyttjar inte
dessa tjänster idag. Förklaringen är dels att de kanske inte känner till att de har tillgång dels är inloggningen krånglig. (Det finns många privata vårdgivare. Flera av dessa
arbetsplatser är små, kanske bara en eller ett par personer. I exempelvis Stockholms läns
landsting rör det sig om över 3000 privata vårdgivare av skiftande storlek.) Sökning från
hemmet eller andra platser utanför det egna landstingets nät är ofta svårt eller omöjligt,
och mobil tillgång saknas.
Problemet gäller i många fall även för mobil tillgång för landstingsanställd personal.
Ett exempel beskrivs i Faktaruta 1.
•• Redan tillgängliga resurser används ojämnt och för lite, även då tillgång finns.
Kännedomen om de evidensbaserade kunskapskällor som finns är ofta bristfällig,
även i större vårdorganisationer med tillgång till medicinskt bibliotek som erbjuder
utbildningar i informationssökning. Vårdpersonal i chefsbefattningar, administrativ
personal och beslutsfattare (både tjänstemän och politiskt verksamma) behöver få
samlad tillgång till kunskapsunderlag för sina beslut. Dessa personer har en nyckelroll i den lokala kompetensutvecklingen, utformningen av lokala rutiner och beslut
om budget och investeringar, exempelvis i medicinteknisk utrustning. I samtliga
dessa funktioner krävs ett lätt tillgängligt och samlat vetenskapligt beslutsunderlag.
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•• Den information som är lättast att hitta och använda kliniskt är inte
producentobunden och kan vara färgad av särintressen. Samtidigt utsätts
vårdgivarna för ett allt starkare tryck att investera i ny teknologi – trots att denna
inte alltid är dokumenterat bättre än befintliga metoder. Information som hittas
på industrisponsrade sajter via en allmän sökmotor kan vara mer eller mindre
vinklad och dess tillförlitlighet ofta svårbedömd och varierande. Därför är det vara
viktigt att lika enkelt och på ett och samma ställe finna producentoberoende och
evidensbaserad information.
•• Det vetenskapligt välunderbyggda underlag som finns idag presenteras inte
samlat och strukturerat. Materialet är inte överblickbart, strukturerat och sökbart
på ett enda ställe. Myndigheternas, professionernas och huvudmännens kunskapsdokument är inte sökbara tillsammans med evidens och riktlinjer från andra källor.
•• Det blir dubbelarbete när bra kunskapsdokument inte sprids och återanvänds
i alla delar av vården. Många kunskapsdokument som tas fram lokalt eller regionalt
finns endast tillgängliga på olika intranät och är obekanta i andra delar av landet.
Genom att det är svårt att hitta underlag som har tagits fram i andra landsting eller
regioner, riskerar många landsting ägna resurser åt dubbelarbete. Även om en lokal
process kan behövas för att förankra riktlinjer i den egna verksamheten, och för att
få ett tydligt ägarskap och genomslag hos lokala experter och beslutsfattare, skulle
mycket vara vunnet om lokala eller regionala kunskapsdokument (t ex riktlinjer) var
nationellt tillgängliga och återanvändes så långt det är möjligt och lämpligt. Devisen
skulle vara ”do once and share”.

Faktaruta 1

Henri Aromaa (5) från sjukhusbiblioteket, Landstinget Västmanland, beskriver
problemet med bristfällig åtkomst för vårdpersonal på följande sätt:
”Landstinget i Västmanland prenumererar sammanlagt på cirka 900 e-tidskrifter inom medicin,
omvårdnad och sjukgymnastik/rehabilitering. Åtkomst till dessa e-tidskrifter bygger på
IP-autentisering, dvs så länge användaren befinner sig inom landstingets nätverk så kommer hen
åt att läsa dessa. Detsamma gäller e-böcker och databaser som sjukhusbiblioteket administrerar.
Problem: landstingets personal uppger att de inte har tid att läsa på arbetstid, de vill kunna
läsa e-tidskrifter och söka i medicinska informationsdatabaser hemifrån, utanför landstingets
nätverk. Detta är i dagsläget inte möjligt då åtkomsten till ovannämnda resurser i de flesta
fall är IP-baserad utan möjlighet till personliga inloggningar. Personalen har även i många fall
förväntningar på att åtkomst till e-resurser hemifrån inte skall vara något problem, då de kunnat
göra det på tidigare arbetsplatser och universitet/högskolor.
Lösning: landstinget erbjuder proxy-uppkoppling, så att landstingets personal kan komma åt
samtliga e-resurser utanför landstingets nätverk. Som bonus kan nämnas att dessa källor då även
blir tillgängliga att använda via surfplatta och smart mobil, ja, vad som helst som du kan koppla
upp dig mot internet med, och inte bara med hjälp av en stationär PC som antagligen står i ett
arbetsrum som du för tillfället inte är i.
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I ett kunskapsstyrt landsting borde fjärråtkomst till e-resurser vara en självklarhet då det är en
förutsättning för ett evidensbaserat arbetssätt.
Dessutom förlorar landstinget pengar (och framför allt: kunskap!) på prenumerationer som inte
kan nyttjas till fullo på grund av nuvarande tekniska begränsningar.
Sammanställning av situationen på ett urval av landets sjukhus: I november 2012 ställde jag tre
frågor på Mötesplats EiRA, en webbaserad tjänst för projektsamarbete som tillhandahålls av
Inera. De flesta av sveriges sjukhusbibliotek finns representerade genom medlemskap av en eller
flera biblioteksanställda.
• Erbjuder ditt bibliotek/landsting någon lösning för de anställda så att de kan komma åt
databaser, e-böcker osv utanför landstingets nät?
• Hur ser denna lösning ut?
• Används den?

3

Svar kom in från sju landsting:
• Av de svarande sjukhusbiblioteken var det endast ett som hade en fungerande lösning för
fjärråtkomst till e-resurser i dagsläget, och den lösningen bygger på, i sjukhusbibliotekssammanhang, exceptionella tekniska lösningar som ej direkt lämpar sig som lösning för andra
landsting.
• Ett sjukhusbibliotek hade fram tills nyligen en fungerande proxy-lösning som för tillfället ligger
nere, till stor irritation för sjukhuspersonalen.
• Två sjukhusbibliotek uppgav att det pågick diskussioner med IT-avdelningarna om att finna
möjliga lösningar.
Övriga landsting svarar att de försökt få till en lösning men blivit nekade, alternativt inte fått
gehör, av IT-avdelningarna. Svarsfrekvensen lämnar en del att önska, dock tycker jag att svaren
ändå ger en bild av hur det ser ut i landet.”

•• Det blir dubbelarbete när flera olika tjänster som liknar hälsobibliotek byggs
upp på region- eller landstingsnivå. Det är resurskrävande att bygga upp ett hälsobibliotek, att välja relevant innehåll, att konstruera söktjänster och att strukturera
och märka innehållet. Det krävs en kritisk massa av resurser för att ett sådant initiativ ska bli bärkraftigt. Att göra detta på nationell nivå och dela tjänsten förefaller
också mer kostnadseffektivt. Detta betyder inte att regionala och lokala intranät är
överflödiga, men många av dokumenten bör vara åtkomliga för hela landet.

Kunskap om vårdens informationsbehov
Att det finns ett stort informationsbehov i en så kunskapsintensiv verksamhet som hälsooch sjukvård kan förefalla självklart. Att det kan vara svårt att finna information när den
behövs, och i synnerhet att bedöma dess tillförlitlighet och relevans i en given situation, är inte heller svårt att föreställa sig. Därför kan det vara frestande att ta för givet
att ett hälsobibliotek skulle lösa många av dessa problem. Men inför etablering av ett
hälso-bibliotek på nätet är det viktigt att ha realistiska förväntningar. Detta gäller både
förväntad efterfrågan på tjänsten och förväntade effekter av den.
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Följande avsnitt problematiserar dessa frågor med hjälp av resonemang och exempel
från den vetenskapliga litteraturen om informationsbehov och -användning.
Informationssökning hos vårdpersonal har visats vara beroende av många samverkande faktorer. Det kan vara faktorer hos individen, i situationen eller i den
information som finns att tillgå. Det är därför svårt att dra slutsatser om hälso- och
sjukvårdsvårdpersonalens behov av information utifrån uppgifter om hur de söker
information i sitt arbete idag, hur ofta de söker, eller hur de själva beskriver sitt intresse
eller behov av olika kunskapsdokument.
Effekten av olika kommunikationsåtgärder brukar beskrivas som i hög grad situationsberoende. Vilka effekter ett hälsobibliotek kan få beror därför inte enbart på hur
väl själva tjänsten fungerar och vilka behov som denna anses fylla, utan också på hur
användaren själv uppfattar sitt informationsbehov och det som erbjuds, hur den information är beskaffad som finns i biblioteket, och egenskaper hos miljön som användaren
befinner sig i.
Exempel på egenskaper hos informationen som kan påverka dess användning är
vilka budskap som förmedlas och i vilken mån dessa stämmer med befintliga uppfattningar, avsändarens trovärdighet, informationens aktualitet och grad av konkretion samt
sättet på vilket informationen kommuniceras (till exempel tydlighet och pedagogik).
Exempel på egenskaper hos den enskilda användaren som påverkar utnyttjandet
av informationen är kompetens, självbild, attityder, beredskap för lärande och kritisk
reflektion.
Kontext avser bland annat den organisatoriska, kulturella, fysiska, ekonomiska och
sociala miljön. Exempel på kontextuella faktorer som skulle kunna påverka effekten av
ökad tillgång till kunskapsdokument genom ett hälsobibliotek är ledarskap (formellt
och informellt stöd för lärande och kunskapsanvändning), arbetsklimat (öppenhet, tillit,
attityder till kunskap), återkoppling (rörande kunskapsnivå och vårdresultat till personalen), arbetsbelastning (ork att ta in ny kunskap och tillämpa den), resurser (tillgång till
kunskapskällor, tid, pengar för lärande) och flexibilitet (utrymme för spontant kunskapsutbyte, konsultation)

Vetenskaplig litteratur
Med hjälp av SBU:s Upplysningstjänst sökte vi efter relevant litteratur i flera databaser.
En systematisk litteraturöversikt låg utanför ramen av denna förstudie. För detaljer och
avgränsningar angående litteratursökningen, (se Bilaga 3). Vi kompletterade sökningen
med ytterligare rapporter, artiklar och dokument som vi fått i kontakten med externa
aktörer.
Steget före informationssökning är att uppleva ett glapp mellan sin faktiska
kunskap och vad man anser sig behöva kunna. Först när man blir varse detta glapp
kan informationssökning bli meningsfull (6).
Fourie och medarbetare har noterat att vårdpersonal kan ha svårt att se och
formulera sitt behov av information – till exempel till följd av stress, långa arbetsskift
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eller bristande träning i kritiskt tänkande – dels att behovet kan vara latent eller implicit.
Man framhåller att personalen ”are not acting on their knowledge gaps because they do
not recognize what they do not know, and do not seek information resources.”
Medvetenhet om det egna informationsbehovet kan vara förknippat med en känsla
av professionell osäkerhet – en osäkerhet som man strävar efter att minska, exempelvis
genom att söka information. Men det är inte all osäkerhet som driver informationssökning. Professionell osäkerhet har hypotetiskt indelats i: känd osäkerhet (man kan
formulera en tydlig fråga men är okunnig om svaret), omedveten osäkerhet (frågan
uppstår aldrig hos individen till exempel på grund av brist på tid att reflektera), frånsedd
osäkerhet (när ny information inte stämmer med individens befintliga föreställningar)
och påtaglig osäkerhet (när ett praktiskt och uppenbart problem tycks kunna få en ny
lösning med hjälp av ny information). Det har föreslagits att vårdpersonal främst tar
fasta på känd eller påtaglig osäkerhet (6).
Inom vården kan också personalen uppleva hinder för informationssökning.
Exempel på sådana hinder som har noterats bland sjuksköterskor innefattar brist på tid,
bristande tillgång till informationsresurser och bristfällig kunskap i sökning (7). Bland
läkare har äldre studier från olika länder dessutom pekat på en preferens för att främst
konsultera kollegor och tryckta källor, även om det är sannolikt att läkares informationsoch medievanor har förändrats på senare år. Hur andra personalgrupper söker information är bristfälligt studerat (8).
Det finns dock belägg för att det tar för lång tid innan forskningsresultat får genomslag i traditionella läroböcker (9). Kliniska uppslagsverk har fördelen att uppdateras mer
kontinuerligt och snabbare än läroböcker.
Enligt en Cochrane-översikt (10) av två randomiserade kontrollerade studier (RCT),
kan insatser för att ge elektronisk information för hälso- och sjukvårdpersonal öka
personalens kunskap om elektroniska informationskällor. Enbart dessa insatser
kunde inte visas ändra personalens beteende. Förändringar i behandlingsresultat, och
kostnader för att tillhandahålla de elektroniska resurserna, undersöktes inte.
Det finns vissa indikationer på att tillgång till evidensbaserad information via internet skulle kunna underlätta evidensbaserad vård. Detta kan vara speciellt viktigt då
användarna är geografiskt avsides eller inte befinner sig på ett sjukhus (7). Däremot är
det inte sannolikt att sådan tillgång är tillräckligt för att åstadkomma evidensbaserad
vård.
Att samla relevant information i en portal och göra den sökbar kan vara attraktivt. I en enkät (11) undersöktes hur 750 chefer inom svensk psykiatri och äldreomsorg
söker efter kunskap relaterad till sitt arbete. Svarsfrekvensen var 54 procent Nästan
alla svarande uppgav att de hade möjlighet att använda internet på arbetsplatsen. De
svarande använde vanligtvis internet för att snabbt få svar på en arbetsrelaterad fråga.
Två av tre ansåg att det fanns ett behov av en webbportal med samlad information och
kunskap om deras arbetsområde. De viktigaste kraven för en samlad webbportal var att
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den bör vara lätt att hitta i, erbjuda bra sökmöjligheter samt att de hade förtroende för
avsändaren.
Internet används allt mer som kunskapskälla inom vården, och medievanorna kan
ändra sig snabbt, men redan år 2004 var internet en vanlig kunskapskälla i svensk vård.
I ett examensarbete (12) undersöktes informationsbeteendet hos läkare och sjuksköterskor inom intensivvården på Lunds universitetssjukhus. Ett frågeformulär skickades till
244 sjuksköterskor och läkare och 52 procent svarade. Både läkare och sjuksköterskor
angav i första hand en kollega som informationskälla. Internet kom på andra plats bland
yngre personal i båda kategorierna.
Enligt en enkät år 2008 (13) användes internet regelbundet av läkare. De flesta
allmänläkare och verksamhetschefer som var läkare sökte medicinsk information på
nätet åtminstone någon gång per vecka eller oftare. Användningen av internet för detta
ändamål var något lägre bland sjuksköterskor.
Det finns givetvis en del mer aktuella siffror. Enligt en återkommande undersökning
kallad Svenskarna och internet som genomförs av .SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur, (14), är vårdpersonal i allmänhet en av de yrkeskategorier i den arbetande befolkningen som anges använda internet mest. I befolkningen som helhet använder idag var
femte en surfplatta. I åldersgruppen 21–35 år har cirka 70 procent en smart telefon och
54 procent av befolkningen använder mobilt internet.
European Centre for disease prevention and control (15) publicerade 2011 en teknisk
rapport om informationssökningsbeteende på nätet bland vårdens brukare och hälsooch sjukvårdspersonal. Författarna konstaterar att tillgång till internet ökar för flertalet
personer inom EU, men fortfarande varierar tillgången både inom ett land och mellan
EU-länder. Användande av internet för att föra fram hälsoinformation, i syfte att motverka och kontrollera spridning av sjukdomar, har stor potential för både brukare och
hälso- och sjukvårdspersonal.
En svensk tvärsnittsstudie från 2010 (16) undersökte kunskap, attityd, beteende
(”behaviour”) och förkunskaper för evidensbaserad sjukgymnastik relaterad till skillnader i anställningssektor och utbildningsnivå. Tvärsnittstudien utfördes genom att
skicka ett webbaserat frågeformulär till totalt 2 160 sjukgymnaster. Författarna kommer
fram till att beteende och förutsättningar för evidensbaserad sjukgymnastik kan bero
på anställningssektor. Högre utbildning, mer kunskap och mer positiv attityd leder till
bättre förutsättningar och färre hinder för evidensbaserad sjukgymnastik.
En färsk studie från Bibliotek & IT vid Malmö högskola (17) inkluderade främst
relativt nyutexaminerade tandläkare samt även en del tandtekniker och tandhygienister. Projektet syftade till att undersöka om och i så fall hur examinerade studenter från
Odontologiska fakulteten söker information i arbetet. Svarsfrekvensen var 46 procent
och eftersom enkäten skickades per e-post (efter telefonkontakt) finns det risk för snedvridning av svar bl a avseende sökning via Google. Enligt svaren är Google, böcker,
kollegor och tidskrifter de vanligaste källorna för att söka information i arbetet. Brist på
tid uppgavs påverka hur ofta och var man söker information. Tre fjärdedelar söker infor-
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mation i arbetet via Google minst en gång per månad. Användningen är jämnt fördelad
mellan yrkesgrupper och arbetsplatser, men bland personer verksamma vid universitet/
högskola uppgav över hälften av de svarande att de dagligen söker via Google. Nästan
samtliga som svarade på enkäten uppgav att de minst en gång i månaden vänder sig till
kollegor för information, och en tredjedel uppgav att de gör detta varje dag.
Att det inom gruppen tandläkare åtminstone tidigare har funnit åldersskillnader i
internetanvändning och förtrogenhet med vetenskapliga begrepp antyds i en tidigare undersökning i Västmanland (18). Undersökningen kombinerade skriftlig enkät
med fokusgrupper. Resultaten pekade på att specialisttandläkare och yngre tandläkare
oftare än sina kolleger söker information via internet. Även förtrogenheten med vetenskapliga begrepp bedömdes vara högre bland de mer nyutexaminerade tandläkarna. Vid
tidpunkten för undersökningen år 2004–2005 angavs kursverksamhet och läroböcker
fortfarande vara de vanligaste sätten att inhämta ny information och nya forskningsrön.
En slutsats var att det fanns bristande färdigheter bland tandläkarna att söka och sovra i
aktuell litteratur.
Behovet av bättre stöd för forskningsanvändning även bland yngre sjuksköterskor i
landet har framförts i olika sammanhang, exempelvis i en relativt färsk avhandling (19).
Tillgång till vetenskapliga resurser ingår bland olika faktorer som har samband med
forskningsanvändning bland sjuksköterskor (20).

Fokusgruppsundersökning om ett hälsobibliotek
För att få fylligare kunskap om hur och varför målgrupperna tänker och resonerar, samt
för att fånga upp nya tankar och idéer på innehåll och uppbyggnad av ett hälsobibliotek,
har SBU med hjälp av TNS SIFO/Navigare genomfört en fokusgruppsundersökning
(se Bilaga 6).
Undersökningen genomfördes i september 2012 och omfattade fem fokusgrupper
med vardera 5–7 representanter för sex prioriterade målgrupper: allmänläkare, specialister, verksamhetschefer, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Deltagarna
rekryterades av praktiska och ekonomiska skäl från Stockholmsregionen. Särskild vikt
lades vid att få med såväl små som stora enheter. Varje strukturerad gruppdiskussion
varade i två timmar och följde en i förväg utarbetad diskussionsguide. Samtalet modererades av en konsult med lång erfarenhet av medicinska marknadsundersökningar.
Representanter från SBU observerade samtliga fem fokusgrupper via monitor och hade
viss möjlighet att ställa följdfrågor via ombud.
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Resultaten från fokusgrupperna pekar bland annat på följande:

Informationskällor
Internet är en av de viktiga informationskällorna för hälso- och sjukvårdspersonal i
undersökta målgrupper, liksom de lokala intranäten på de avdelningar och mottagningar
där informationen på intranätet är anpassad efter den egna verksamheten. Tryckta
medier, som böcker, används fortfarande men alltmer sällan för informationssökning.

3

Nätvana och -tillgång
Läkarna i undersökningen använder internet i princip dagligen i sitt arbete medan
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor använder sig av internet någon gång
per vecka.
I dagsläget gör läkarna sökningar för arbetsrelaterad information främst från sin
arbetsplats, där de har tillgång till avgiftsbelagda källor som databaser, tidskrifter
etcetera. I samtliga grupper uttrycktes en önskan om att även kunna söka hemifrån.
Många har relativt god tillgång på arbetsplatsen till dator med nätuppkoppling.
Nästan alla läkare har sin egen dator, medan sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter kan ha lite mer begränsad tillgång till dator med nätuppkoppling.

I vilka situationer söker man – och vad?
Medan allmänläkarna och sjuksköterskorna huvudsakligen söker information med
koppling till aktuella patientfall, söker specialister och sjukgymnaster information
både för förkovran och för patientmötet. Verksamhetscheferna söker främst i rollen
som läkare, inte som chef, och sökningar gällande medicinska frågor har i vissa fall
(t ex på större kliniker) delegerats från verksamhetschefer till sektionschefer eller personal
med specialansvar för medicinska frågor.
Även då man utformar eller uppdaterar riktlinjer och rutiner på sitt område,
eller ska undervisa, kan hälsobiblioteket vara en viktig resurs. Detta gäller för alla
målgrupper.
Allmänläkarna i undersökningen, liksom sjuksköterskorna, söker främst på svenska
kliniskt inriktade sajter, medan de tillfrågade specialisterna söker mer på internationella och vetenskapligt inriktade sajter.

Sökspråk och inloggning
Svenska som sökspråk anges som särskilt viktigt av allmänläkare, sjuksköterskor,
sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Den undersökta gruppen sjukhusläkare är van att
använda engelska sökord.
Om inloggning krävs, får det inte vara byte av lösenord för ofta eller för stora
begränsningar gällande visst antal tecken och siffror, eller stor respektive liten bokstav.
Ett hinder för ID-kort är att det krävs en kortläsare, vilket de flesta inte har hemma.
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Framgångsfaktorer
Användarna måste ganska snabbt bli övertygade om nyttan och användbarheten av
tjänsten, annars verkar det finnas en betydande risk att man inte återkommer.
Sajten måste uppfattas som oberoende och tillförlitlig, bland annat genom att det
tydligt framgår att det inte är en kommersiell aktör som ligger bakom.
Att samla resurser i ämnesbibliotek till exempel för allmänmedicinare, verksamhetschefer och olika ämnesspecialister kan vara en framgångsfaktor genom att det upplevs
möta specifika behov. Denna ingång bör i så fall vara frivillig och inte automatisk.
Eftersom många användare ofta verkar ha en otydlig bild av exakt vilken typ av
information som kan vara till nytta i ett visst användarscenario, kan det vara en framgångsfaktor att ett hälsobibliotek erbjuder både bredd och djup. Ett exempel är att
presentera praktiskt inriktade och vetenskapligt orienterade dokument sida vid sida, till
exempel som sökträffar i kategorierna Praktik och Vetenskap. Grunden för dessa kategorier beskrivs vidare i Kapitel 4, sid 61–62.
Att addera praktiskt användbart material av annan typ, till exempel filmklipp om
olika handgrepp eller en bildbank som visar olika sjukdomar och tillstånd kan vara en
framgångsfaktor i flera yrkeskategorier.

Förutsättningar i olika yrkesgrupper
Allmänläkare skulle kunna bli en tidig användargrupp av praktiska och kliniska råd,
eftersom de träffar patienter med många typer av sjukdomar, är relativt ensamma i sin
roll som läkare med begränsad möjlighet att rådfråga kollegor, och ofta arbetar under
tidspress med relativt kort tid per patient. Förutsättningarna är också goda då de har
egen dator och dessutom redan är vana att söka information på internet i samband med
patientmötet.
För specialister som inte alltid har dator tillgänglig (t ex när de går rond), och som
ofta arbetar i team med andra läkare och annan vårdpersonal, kan behoven delvis vara
lite annorlunda. Många specialister söker i sina specifika favoritkällor efter nyheter eller
aktuella kunskapssammanställningar inom sin egen specialitet, information om nyupptäckta biverkningar som berör deras område, och kanske utbildningsunderlag. För dem
kan det upplevas som särskilt viktigt att hälsobiblioteket erbjuder vetenskapliga resurser
som PubMed och Cochrane Library, vissa specialisttidskrifter och behandlingsriktlinjer.
Verksamhetschefer inom primärvården kan förväntas uppfatta ett nationellt hälsobibliotek som en värdefull hjälp, såväl i medarbetarnas patientarbete, som i sin egen roll
som chef, och skulle sannolikt vara beredda att fungera som ambassadörer.
Verksamhetschefer inom slutenvården kan fungera som viktiga pådrivare men
förväntas inte själva bli de främsta användarna av ett hälsobibliotek. Situationen kan
dock antas kunna variera inom gruppen. Verksamhetschefer på mindre sjukhus kan känna
ett mer direkt och generellt ansvar för vilka diagnos- och behandlingsmetoder som
används i verksamheten. Verksamhetschefer på större sjukhus kan ibland ha delegerat till

K A P I T E L 3 • B E H O V S A N A LY S O C H M Å L B I L D

41

3

3

sektionscheferna vid större kliniker att ha huvudansvaret för vilka metoder som används
på respektive klinik.
Sjukgymnasterna i undersökningen uttryckte att kåren har ett intresse för vetenskaplig tillförlitlighet och evidensbaserade metoder. Det kan vara värdefullt att kategorisera hälsobibliotekets innehåll efter grad av vetenskaplighet, liksom att erbjuda
professionens databaser och behandlingsriktlinjer, samt filmer och bilder som kan
vara till hjälp för diagnostik och behandling. En tänkbar begränsning är att flera sjukgymnaster delar dator, vilket kan leda till en begränsning i informationssökandet på
arbetsplatsen.
De medverkande sjuksköterskorna berättade att informationssökning idag ofta görs
på intranätet men pekade på att medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) i kommunerna och de som arbetar mer ensamt (t ex på egna mottagningar i öppenvården)
kan vara särskilt behjälpta av ett nationellt hälsobibliotek. Informationen ska vara
lättåtkomlig, tillförlitlig och användbar, gärna med filmer och bilder som hjälp. Många
sjuksköterskor inom slutenvård och även på mottagningar delar dator med fler andra,
vilket kan vara ett hinder för att enkelt få tillgång till information.
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Användningssituationer för målgruppen – exempel
I vår fokusgruppsundersökning, i den litteratur vi har funnit och i samtal med företrädare för olika aktörer och användargrupper har vi identifierat ett antal exempel på
användningsscenarier för hälsobibliotekets målgrupper i hälso- och sjukvården.

Tabell 3. Målgruppens behov av, respektive intresse, för information
i olika användningssituationer.
Situation

Behov (måste)

Intresse (vill)

i samband med
patientmötet

• förstå patientens
problem
• ställa rätt diagnos
• erbjuda effektiv
behandling

• kontrollera gällande rutiner och praxis
• veta att det finns eller saknas vetenskapligt underlag

fördjupning och
uppdatering

• undersöka vilka
behandlingsalternativ
som finns
• jämföra nytta och
risker

• lära sig mer/minska osäkerhet
• få stöd för att bekräfta eller ompröva
sina rutiner
• ta reda på vad kollegorna tycker
och brukar göra

konsultation om
ovanligt fall eller
terapiresistens

• ompröva aktuell
diagnos/behandling
• undersöka vilka
ytterligare alternativ
som är tillgängliga
• pröva ny strategi

• uppdatera sin kunskap om snarlika
tillstånd
• jämföra dokumenterad effekt för olika
diagnos- och behandlingsmetoder
• få stöd för ovanlig insats

klinisk forskning

• ta reda på vad som
redan är känt/belagt
• få nya idéer
• lägga upp studier med
lämplig metodik
• undersöka vilka studier
som är på gång och
möjlig finansiering

• ha en samlad bild av aktuellt kunskapsläge
• ligga i forskningsfronten
• hitta vetenskapliga kunskapsluckor
• tillföra kunskap: bekräfta eller kullkasta
andras arbete
• bidra till bättre praxis

utformning
av rutiner,
vårdprogram,
riktlinjer och
klinisk vägledning

• veta hur befintliga
rutiner ser ut
• jämföra med andras
rutiner
• jämföra med aktuellt
kunskapsläge

• förbättra vården och göra den
mer jämlik/minska praxisvariation
• öka användningen av evidens
• stödja praktisk tillämpning av politiska
och/eller ekonomiska beslut

undervisning

• svara på frågor
• förmedla korrekt och
uppdaterad information
• hitta effektiva sätt att
presentera kunskapen

• sprida bästa tillgängliga kunskap
och färdigheter
• förbereda för yrkesverksamhet och
tillämpning av kunskap/färdigheter
• ge kompetens att uppdatera kunskap
och färdigheter efter utbildningens slut
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Ett exempel på informationssökning idag
En konkret illustration av en informationssökning på webben idag och vad denna kan
resultera i finns i Faktaruta 2.

Faktaruta 2

Exempel: En allmänläkare som söker på webben – idag och i morgon.

3

Det enklaste sättet att hitta kliniskt tillämpbar information via internet är att söka i ett kliniskt
uppslagsverk till exempel Internetmedicin.se. Här finns en behandlingsöversikt som fokuserar på
läkemedelsbehandling, med länkar till evidensbaserade källor.
En kliniskt verksam läkare som i stället väljer att använda Google eller PubMed som uppslagsverk
får uppenbara problem att snabbt hitta tillförlitlig och kliniskt användbar information om vilken
behandling som är evidensbaserad och rekommenderas.
Ett exempel kan gälla en allmänläkare som vill veta hur evidens och rekommendationer ser ut i
fråga om KBT respektive läkemedelsbehandling vid depression:
Vid sökning på ordet depression i Google.se så toppas träfflistan, som omfattar 373 miljoner
träffar, av Wikipedia, Vårdguiden och psykologitest.se som drivs av en reklambyrå. En av de
högst rankade träffarna i Google.se kommer från medivia.se från Medivia AB. I texten anges
bland annat att ”Ljusbehandling är ett naturligt och effektivt medel vid denna typ av depression”
vilket inte är vetenskapligt korrekt.
Vid samma sökning på Google Scholar.se erhålls en blandning av studier varav vissa är
publicerade i mitten av 1900-talet. En sökning på PubMed med samma sökord ger 282 000
träffar med en helt osorterad blandning av artiklar som inte ger någon klinisk vägledning alls.
Om användaren känner till funktionen ’Clinical Queries’ i PubMed blir resultaten färre men
fortsatt alltför specifika för ge vägledning och hjälpa den läkare som vill ha behandlingsstöd.
Den läkare som söker mer avgränsat på depression och riktlinjer på Google får träff på
Socialstyrelsens nationella riktlinjer – ett PDF-dokument som omfattar 128 sidor och som
är svårt att använda i en klinisk beslutssituation. Om läkaren via sitt intranät har tillgång till
ett lokalt vårdprogram kan det bli betydligt lättare. Exempelvis Uppsala län har ett lokalt
vårdprogram, som bygger på Socialstyrelsens riktlinjer men som är betydligt mer kondenserat
och är relativt lätt att hitta i. Att få till denna typ av vårdprogram via ett nationellt hälsobibliotek
skulle sannolikt vara till hjälp för att se vilken vård som rekommenderas i första hand.
Ett hälsobibliotek skulle dels ge överblick över de viktigaste svenska evidensbaserade källorna,
kliniska uppslagsverk och sytematiska översikter till exempel Cochrane-översikter, dels sålla
bort otillförlitligt och kommersiellt producerat material.
Vid en sökning på depression i NICE Evidence Services, är en av de högst rankade träffarna
en evidensbaserad vägledning från NICE. Relativt snabbt hittar man rekommenderade
behandlingsalternativ.
Motsvarande sökning i Helsebiblioteket.no leder snabbt till kliniska uppslagsverk, riktlinjer och
även vidare till systematiska översikter.

44

F Ö R U T S Ä T T N I N G A R F Ö R E T T N AT I O N E L LT H Ä L S O B I B L I OT E K • F Ö R S T U D I E

Vad säger patienter och brukare?
För att inhämta synpunkter och idéer på ett hälsobibliotek från vårdens brukare,
skickade vi ut en enkät och arrangerade ett efterföljande dialogmöte med ett antal
brukarorganisationer och patientföreträdare. Synpunkter på värdet av ett hälsobibliotek
inhämtades, även utifrån möjligheten att hälsobiblioteket i ett senare skede kan komma
att rikta sig även till patienter och brukare.
Mötet ägde rum den 29 januari 2013. Deltagarna hade valts av en extern resurs-
person med erfarenhet och sakkunskap om brukarperspektivet. Vi eftersträvade representation från olika slags grupper. Både stora och små brukar- och patientgrupper deltog,
med olika typer av funktionsnedsättningar och grader av komplexitet i behov av vård,
stöd och omsorg. Urvalet av deltagare kan givetvis inte betraktas som representativt
och generaliserbart, så de åsikter som framfördes ska betraktas som exempel. Följande
synpunkter framkom:
•• Generellt var gruppen mycket positivt inställd till utveckling och införande av ett
webbaserat nationellt hälsobibliotek. Nästan samtliga deltagare angav att införande
av ett hälsobibliotek som även är öppet för patienter och brukare är angeläget eller
mycket angeläget.
•• Att tjänsten ägs av en opartisk och statlig huvudman ansågs ge en trovärdighet och långsiktighet. I nuläget söker organisationernas medlemmar ofta med
Google och upplever att det är svårt att bedöma kvaliteten i det material man hittar.
Dessutom finns det på nätet ofta motstridiga uppgifter där man utifrån ett brukar-/
patientperspektiv kan ha svårt att avgöra hur man bör förhålla sig till olika typer av
information/data.
•• Många framhöll att det finns en styrka i att patienter, vårdgivare med flera har tillgång till samma kunskapsunderlag. Det ökar förutsättningarna för bättre informerade möten och kontakt mellan vårdgivare och patient. Med en förbättrad möjlighet
att nå kvalitetsgranskade kunskapskällor förstärks även patientens position i vården.
•• Några deltagare uttryckte farhågor om att vissa ämnen, diagnoser, metoder, brukaroch patientgrupper är mindre beforskade än andra och att det därför finns mer
begränsad information på dessa områden. Samtidigt påpekades att ett hälsobibliotek
skulle kunna förbättra situationen genom att kanske lyfta fram information just på
dessa områden.
•• I gruppen framförde några deltagare också att det kan uppstå frågor om det i ett
hälsobibliotek finns material och information från källor som motsäger varandra.
Då kan den som söker behöva stöd i att bedöma skillnaden. Detta problem finns
dock i ännu större utsträckning på Google, där ju en del av informationen är felaktig
och i många fall mycket svår för lekmän att bedöma kvalitetsmässigt. Det framfördes också att vårdval och fritt val av hjälpmedel ökar behovet av att få vägledning om
dokumenterad kvalitet på vården.
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•• Om hälsobiblioteket ska vara tillgängligt för brukare/patienter/medborgare
måste det byggas så att det är tillgängligt även för personer med olika typer
av funktionsnedsättningar. Särskilt förstasidorna och hälsobibliotekets egna
instruktioner behöver vara skrivna på ett språk som är lätt att förstå.
Synpunkter som uttrycktes var att talad information ska vara textad, samt att information på teckenspråk ska vara möjlig. Följande funktionsnedsättningar ansåg deltagarna
att ett hälsobibliotek som används brett bör ta särskild hänsyn till:

3

•• syn: att innehållet kan läsas av syntolkande hjälpmedel
•• kognition: att innehållet är lättnavigerat och överskådligt utifrån att man har
koncentrationssvårigheter eller kommunikationsrelaterad funktionsnedsättning
•• läs- och skrivrelaterade funktionsnedsättningar: att innehållet bör vara lättläst och
navigeringsverktygen enkla. Ordbehandlingsfunktion och en ordlista med medicinska begrepp översatta till mer populära uttryck är önskvärd
•

hörsel: om det finns rörligt material, filmer eller ljudinformation, bör detta material
antingen vara textat eller teckentolkat.

Ett förslag var att använda testgrupper för innehåll och struktur när biblioteket
byggs upp, så tidigt i processen som möjligt eftersom erfarenheten säger att det annars
finns risk för att man måste göra om. Testgruppen kan utvärdera tillgängligheten
under uppbyggnadsfasen så att man inte missar någon av målgruppernas behov av
tillgänglighet.
I enkäten som hade skickats ut före mötet uttrycktes bland annat de synpunkter om ett
hälsobibliotek som redovisas i faktaruta 3.

Faktaruta 3

Skriftliga synpunkter inför SBU:s dialogmöte med brukare och patienter (utdrag).
”Ett rationellt sätt att söka kvalificerad information för alla inblandade. Underlättar definitivt för
oss brukare.”
”Lättare att samlat få den informationen som man behöver samt att det kanske är möjligt att
materialet är granskat innan det tas med, så bara från pålitliga källor. Det sista kan vara mycket
viktigt för våra medlemmar som ofta inte förstår vilken information som är pålitlig eller ej”
”En förening bör kunna söka information utan att vara kopplad till ett universitet, litteratur är
inte så tillgänglig där om man inte har kod”
”Vi ser att många nyblivna föräldrar eller till och med föräldrar som fått sitt barns diagnos i
fosterstadiet har många frågor och en del i ett sådant här bibliotek på webben ser jag kunde
svara på en del frågor.”
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”Våra medlemmar och medlemsgrupper vill mer än något annat ha kunskap om sina diagnoser.
Att drabbas av en kronisk sjukdom som det inte finns något bot för och som man ska leva med
hela livet, gör att en mängd frågor dyker upp. De vill ha diagnosspecifik kunskap.”
”Nyttigt om det går att få rimligt heltäckande. Hur hantera motstridiga råd? Man kan ju inte
utgå ifrån att nämnda källor är samordnade. Ska publiceringen av riktlinjer och råd begränsas till
svenska källor?”
”Att det blir lättare för patienter, allmänhet och vårdpersonal att hitta kvalitétsgranskad
information. Något som kan behövas när informationsmassan är oändlig. En stor fördel är också
att det skulle finnas samlad information på ett och samma ställe.”
”Jag ser enorm potential i ett centralt hälsobibliotek för att patienter ska kunna veta var man kan
hitta relevant och kvalitetsgranskad hälsoinformation. Jag ser inga nackdelar”
”Gör brukargruppen mer informerad och stärker därmed individens självbestämmande.”
”Vi ser framför allt möjligheterna att hitta information från en opartisk säker källa”
”Det är viktigt att materialet är populariserat. Strukturen på materialet är också mycket viktig.
Frågan om kopplingen mellan forskningsresultat (även samlade och granskade sådana) och råd
och riktlinjer är mycket viktiga att klargöra. Ett konstaterat samband mellan hälsa och miljö/
livsstil räcker ju normalt inte som underlag eller utgångspunkt för hälsoråd”
”Vi ser att det kommer att bli kunnigare och bättre förberedda brukare inför vårdbesöken.
Dagens beslutsfattare får ett bra och säkert underlag för sina vårdpolitiska beslut. För gruppen
hörselskadade är det också positivt med möjlighet till skriftlig information.”

Målbild för ett hälsobibliotek
Vision
Visionen för hälsobiblioteket är att förbättra beslut som rör vård och omsorg, genom
att ge alla berörda, oavsett organisatorisk och geografisk hemvist, enkel och snabb
tillgång till vederhäftigt, relevant och användbart kunskapsunderlag.
I första driftsfasen utformas hälsobiblioteket för personalen, men långsiktigt är visionen att patienter, närstående och allmänheten i stora delar ska ha tillgång till samma
evidensbaserade kunskapsstöd som personal.

Syfte
Alla som fattar beslut om vård och omsorg kan via hälsobiblioteket skaffa sig en snabb
överblick av relevant facklitteratur och viktiga råd och riktlinjer.
Hälsobiblioteket ska utgöra en förmedlingskanal till vården för aktuell fackkunskap
från svenska och internationella expertmiljöer, myndigheter, landsting, kommuner
och professionernas organisationer. Kunskapen ska göras lätt tillgänglig i den kliniska
vardagen och anpassas till personalens behov. Den ska presenteras på ett sådant sätt att
användaren snabbt kan finna, läsa och använda den. Önskas detaljerad information om
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3

ett ämne bör det vara möjligt att enkelt hitta fulltexter och ursprungliga källor. I största
möjliga utsträckning bör innehållet presenteras på svenska.
Tjänsten blir en gemensam kunskapsresurs som gör det lättare för fler användare att hitta, sovra och använda evidensbaserat och kliniskt kunskapsunderlag
– materialet blir mer tillgängligt, överblickbart och samlat sökbart på ett enda ställe.
Till exempel ska myndigheternas, huvudmännens, akademins och professionernas och
kunskapsdokument bli sökbara tillsammans med evidens och riktlinjer från andra källor.

3

Mål
Hälsobiblioteket ska:
• underlätta snabba sökningar som ger relevanta träffar
• söka på tvären i alla utvalda källor – betalkällor och fritt tillgängliga kunskapsdokument ska kunna sökas samlat och presenteras sida vid sida, oavsett om utgivaren är till exempel en statlig myndighet, en internationell vetenskaplig tidskrift,
en kunskapsdatabas eller ett landsting
• ge fler användare än idag enkel tillgång till kunskapsdokument
• erbjuda ett sökverktyg som är lättillgängligt och har låg användartröskel
• ge stöd för att hitta relevanta sökord
• presentera innehåll och sökträffar i ett tydligt strukturerat användargränssnitt
• uppnå marknadsmässigt realistiska mål för antal sökningar och antal användare.
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Om hälsobiblioteket

Välj landsting

Sök i alla källor

Kunskapsportal för dig som
arbetar med vård och hälsa

Avancerad sökning >

Välj ämne / inriktning

SÖK
Sökhjälp >

Startsida /

Mina favoriter

PrAKtiK

VetenSKAP

AKtuellt

Här hittar du riktlinjer, råd och
beslut som vägledning för
patientmötet.

Här hittar du forskningsöversikter
och utvärderingar av vårdens
metoder.

Här hittar du utvalda översikter,
tidskriftsartiklar och nyheter från
myndigheter.

3

Riktlinjer och rekommendationer

Översikter och utvärderingar

Nytt

• Nationella riktlinjer och vårdprogram

• Cochrane (Library) database of Systematic
Reviews
Systematiska översikter av effekter och
biverkningar av behandling eller prevention.

• Incentives for preventing smoking in children
and adolescents

• Riktlinjer från mitt landsting
• Alla regionala riktlinjer

Beslut om subventioner
• Läkemedel
• Tandvård

• HTA-nätverkets databas
Utvärderingar från regionala HTA-organisationer
i Sverige.

• Förbrukningsartiklar

• HTA Database (från CRD)
Internationella utvärderingar, även pågående.

Kliniska handböcker

• NHS-EED
Internationella hälsoekonomiska analyser.

• internetmedicin.se
• Vårdhandboken
• Fass

• SBU
SBU granskar vårdens metoder och gör
objektiva utvärderingar.

• Fyss

Tidskrifter och databaser

• BMJ Best Practice

• Diagnoskoder / Åtgärdskoder
• Instruktionsfilmer / Bildbank

Om Hälsobiblioteket
Kontakta oss
Personal
Jobba hos oss

• Low-Dose Aspirin for Preventing Recurrent
Venous Thromboembolism
Läs fler >

Viktigt
• Minskad dödlighet i cancer och hjärtinfarkt
Allt färre personer dör till följd av cancer och
hjärtinfarkt. Det visar en ny stor jämförelse av
svensk hälso- och sjukvård. Samtidigt finns det
regionala ojämlikheter när det gäller exempelvis
njursjukvård...
Socialstyrelsen 27 nov 2012

• Divisun ingår i högkostnadsskyddet
Divisun (kolekalciferol) för att förebygga och behandla D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar

• Vetenskapliga tidskrifter (lista)
• Databaser (PubMed, Swemed+, EMBASE ...)

Läs fler >

Bevaka med RSS
Facebook Twitter
Google Plus
E-postutskick

Figur 2. Designskiss som visar en tänkbar startsida.
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Om hälsobiblioteket

Välj landsting

trycksår

Kunskapsportal för dig som
arbetar med vård och hälsa

Välj ämne / inriktning

SÖK

Avancerad sökning >

Sökhjälp >

Startsida / Sök / trycksår

Populära sidor

Sökresultat: ”trycksår”
Begränsa din sökning:

3

Ackrediterade källor (1)

/

Källor från Sverige (325) /

Regionala källor (45) /

Ingen begränsning

Fler filter

Relaterade sökningar: Tryckkammare (45), Tryckmätning (12)

VetenSKAP

PrAKtiK

AKtuellt

Visar 1-5 av 245 träffar

Visar 3 av 3 träffar

Visar 1-4 av 85 träffar

Att förebygga trycksår
Ett systematiskt arbete för att förebygga trycksår i
samband med vård bör innehålla…

Wound cleansing for pressure ulcers
The three trials identified found no good
evidence that cleansing pressure ulcers…

Socialstyrelsen/Patientsäkerhet/Förbättra, 2009
Förhandsvisning >

Cochrane Library/Systematic Review, 2011
Förhandsvisning >

Electromagnetic therapy for treating pressure
ulcers
The results provide no strong evidence of benefit
in using EMT to treat pressure ulcers..

Trycksår - Prevention och behandling
Regionalt vårdprogram

Silverförband vid behandling av kroniska sår
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för
att avgöra om det...

Stockholms läns landsting, 2010

PDF >

Trycksår – Förebyggande åtgärder
Det ska finnas en individuell dokumenterad vårdplan för alla patienter som löper risk...
Vårdhandboken, 2011
Förhandsvisning >

SBU Alert, 2010

PDF >

Support surfaces for treating pressure ulcers
There is no conclusive evidence about the
superiority of any support surface for the
treatment of…
Cochrane Library/Systematic Review, 2011
Förhandsvisning >

Treatment of pressure ulcers
Kliniskt uppslagsverk/UpToDate, 2010

Förhandsvisning >

Påskyndar Biolight ljusvågsterapi läkningen…
Vi har identifierat en nyligen avslutad
randomiserad kontrollerad...
SBU Upplysningstjänst-uppdatering, 2012
Förhandsvisning >

Study on the Safety and Efficacy of Nitric Oxide
Gel...
A Randomized, Double-blind, Placebocontrolled Study on the
Clinicaltrials.gov, 2012-2013

Förhandsvisning >

Tidskriftsartiklar
Förhandsvisning >

Trycksår – patientinformation
Vårdguiden-1177, 2010

Cochrane Library Update, dec 2012

• Artiklar i fulltext från Hälsobiblioteket
• Artiklar via Eira eller Bibsam
• Artiklar från PubMed (med sökfiltret Clinical Queries)

Hur hindra och bota svårläkta sår hos äldre?
Med minst 40000 drabbade i Sverige skulle
svårläkta sår kunna…
SBU Vetenskap & Praxis, dec 2012

Förhandsvisning >
Visa fler träffar

Till toppen av sidan

Figur 3. Designskiss som visar resultat av sökning på ”trycksår”. Träffarna är sorterade i de
tre kategorierna Praktik, Vetenskap och Aktuellt. Sökfiltret i övre delen av sidan är ihopfällt.
För övriga funktioner, se Kapitel 5, Funktioner och teknik.
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Om hälsobiblioteket

Välj landsting

trycksår

Kunskapsportal för dig som
arbetar med vård och hälsa

Välj ämne / inriktning

SÖK

Avancerad sökning >

Sökhjälp >

Startsida / Sök / trycksår

Populära sidor

Sökresultat: ”trycksår”
Filtrera din sökning:

Ackrediterade källor (1)

/

Källor från Sverige (325) /

Regionala källor (45) /

Ingen begränsning

Stäng filter

3

Relaterade sökningar: Tryckkammare (45), Tryckmätning (12)

Alla träffar inom praktik (245)

Alla träffar inom vetenskap (3)

Alla träffar inom aktuellt (85)

Riktlinjer och vårdprogram (43)

Utvärderingar (1)

Pågående studier (28)

Uppslagsverk och handböcker (102)

Systematiska översikter (0)

Specialist- och yrkesföreningar (4)

Läkemedelsrekommendationer (100)

Hälsoekonomi (0)

Utvalda tisdskrifter (28)
Svenska nyheter (25)

VetenSKAP

PrAKtiK

AKtuellt

Visar 1-3 av 245 träffar

Visar 3 av 3 träffar

Visar 1-3 av 85 träffar

Att förebygga trycksår
Ett systematiskt arbete för att förebygga trycksår i
samband med vård bör innehålla…

Wound cleansing for pressure ulcers
The three trials identified found no good
evidence that cleansing pressure ulcers…

Socialstyrelsen/Patientsäkerhet/Förbättra, 2009
Förhandsvisning >

Cochrane Library/Systematic Review, 2011
Förhandsvisning >

Electromagnetic therapy for treating pressure
ulcers
The results provide no strong evidence of benefit
in using EMT to treat pressure ulcers..

Trycksår - Prevention och behandling
Regionalt vårdprogram

Silverförband vid behandling av kroniska sår
Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för
att avgöra om det...

Stockholms läns landsting, 2010

PDF >

Trycksår – Förebyggande åtgärder
Det ska finnas en individuell dokumenterad vårdplan för alla patienter som löper risk...
Vårdhandboken, 2011
Förhandsvisning >

SBU Alert, 2010
PDF >

Support surfaces for treating pressure ulcers
There is no conclusive evidence about the
superiority of any support surface for the …
Cochrane Library/Systematic Review, 2011
Förhandsvisning >

Visa fler träffar

Cochrane Library Update, dec 2012

Förhandsvisning >

Påskyndar Biolight ljusvågsterapi läkningen…
Vi har identifierat en nyligen avslutad
randomiserad kontrollerad...
SBU Upplysningstjänst-uppdatering, 2012
Förhandsvisning >

Study on the Safety and Efficacy of
Nitric Oxide Gel...
A Randomized, Double-blind, Placebocontrolled Study on the

Till toppen av sidan

Figur 4. Designskiss som visar resultat av sökning på ”trycksår”, med utfällt sökfilter.
För övriga funktioner, se Kapitel 5, Funktioner och teknik.

K A P I T E L 3 • B E H O V S A N A LY S O C H M Å L B I L D

51

Om hälsobiblioteket

• Akutsjukvård

• endokrinologi

• Klinisk neurofysiologi

• Allergologi

• Fysiologi

• Klinisk nutrition

Kunskapsportal för dig som
Fysioterapi
arbetar med vård och •hälsa.

• Allmänmedicin
• Andrologi
Startsida /
• Anestesi- och
intensivvård

PrAKtiK

3

• lungmedicin

• Barn- och ungdomspsykiatri
• Beroendemedicin
Nationella
riktlinjer

• Gastroenterologi

• internetmedicin.se
• Vårdhandboken
• Diabetologi
• BMJ Best Practice

Verktyg
• Fass
• Fyss
• Diagnoskoder
• Åtgärdskoder
• Anatomiskt atlas från 1177.se

• rättspsykiatri
SÖK
• Smärtlindring

• Socialmedicin
• thoraxkirurgi

• Odonto-stomatologi
• Medicinens historia

VetenSKAP

• trafikmedicin
• Oftalmologi

• Medicinsk genetik

AKtuellt

• transfusionsmedicin
• Onkologi
• Medicinsk informatik
• transplantation
Under vetenskap hittar du Nequamus
Under aktuellt hittar du Nequamus
• Ortopedi
amus mo commolu ptaquas quuntia
amus mo commolu ptaquas quuntia
• Medicinsk mikro• tropikmedicin och
nes quaessundunt
isimincia nim
nes quaessundunt
isimincia nim
biologi
• Otorhinolaryngologi,
internationell
hälsa
volorum entium coru atemqui.
volorum entium coru.
Huvud- och halskirurgi
• Medicinsk psykologi

• infektionssjukdomar

• Medicinsk radiofysik

• internmedicin

• Medicinsk teknik och
fysik

••
Riktlinjer
från Stockholms
Läns Landsting
Bild- och
Funktions• Kirurgi
• medicin
Alla Regionala
(f driktlinjer
Medicinsk
• radiologi)
Vårdprogram i Sverige
• Klinisk cytologi

• Dermatologi
och
Kliniska
uppslagsverk
venereologi

• läkemedelslära

• Hälsoekonomi

• Kardiologi

• nuklearmedicin

Sök i alla källor
• Obstetrik och
gynekologi
Avancerad sökning
>
Sökhjälp >

Välj ämne / inriktning

• Odontologi

• Fysisk Aktivitet och
idrottsmedicin

• Arbets- och
• Geriatrik
miljömedicin
Under praktik hittar du Nequamus
• Handkirurgi
amus mo commolu ptaquas quuntia
• Arbetsterapi
nes quaessundunt isimincia nim volo• Hematologi
rum entium coru atemqui.
• Audiologi
• Barnkirurgi

Välj landsting

• urologi
• Omvårdnad
• Vårdvetenskap
• Patologi

Översikter och utvärderingar
• Medicinsk under• SBU
visning

• Pediatrik
Aktuellt
• Plastikkirurgi

• För Verksamhets-

• Moluptatem ex earum
int audanimi,
chefer
volorepe et, ut latis num adit que odiassi ncipsus• Psykiatri • quam repratur, optaspelit eum
doluptio. Sunt
dolorestis
corest
eos
eicati
aboribus
•
hit,
que
voluptatus
esequi
• neurokirurgi
• För consectia
Studenter
doluptati.
• repratur, optaspelit eum
• rehabiliterings-

• neuroradiologi
medicin
• För Patienter
Läs fler >
• HTA-databasen
volorepe et, ut latis num adit que odiassi ncipsus
• neurologi
• reumatologi
• Klinisk immunologidoluptio. Sunt
dolorestis corest eos eicati aboribus
asRekommenderat
sim sunt fugiat.
• Moluptatem ex earum int audanimi,
• njurmedicin
• rättsmedicin
• Klinisk kemi
• Cocrane Library
Sunt dolorestis corest eos eicati aboribus
volorepe et, ut latis num adit que odiassi ncipsus
assim sunt fugiat. Dvolorepe et, ut latis num adit que
doluptio. Sunt dolorestis corest eos eicati aboribus
odiassi ncipsus doluptio. Sunt dolorestis corest eos
assim sunt fugiat.
eicati aboribus assim sunt fugiat.
• Klinisk fysiologi

• NHS-EED
sequi dent experum que explibus estinte mporect
oriaspicte. Sinci verfero im et qui sum volor assim sunt
fugiat.

Om Hälsobibloteket

Håll dig uppdaterad

Om Webbplatsen
Kontakta oss
Personal
Jobba hos oss

Bevaka med RSS
Facebook Twitter
Google Plus
E-postutskick

• Ex earum int audanimi
Dolorestis corest eos eicati aboribus assim sunt.
Dvolorepe et, ut latis num adit que odiassi ncipsus
doluptio. Sim sunt fugiat.

Figur 5. Designskiss som visar en utfälld så kallad megameny med tänkbara ämnessidor.
Se vidare Kapitel 5, Funktioner och teknik.
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Om hälsobiblioteket

Välj landsting

Välj ämne/ inriktning

Sök i alla källor

Kunskapsportal för dig som
arbetar med vård och hälsa

SÖK

Avancerad sökning >

Sökhjälp >

Startsida /

PrAKtiK

VetenSKAP

AKtuellt

Här hittar du riktlinjer, råd
och beslut som vägledning
för patientmötet.

Här hittar du forskningsöversikter och utvärderingar
av vårdens metoder.

Här hittar du utvalda översikter,
tidskriftsartiklar och nyheter från
myndigheter.

Riktlinjer och rekommendationer

Översikter och utvärderingar

• Nationella riktlinjer och vårdprogram / SoS
• Riktlinjer från mitt landsting
• Alla regionala riktlinjer

• SBU
SBU granskar vårdens metoder och gör objektiva
utvärderingar

Aktuellt

Beslut om subventioner
• Läkemedel
• Tandvård
• Förbrukningsartiklar

Kliniska uppslagsverk
• internetmedicin.se
• Vårdhandboken
• BMJ Best Practice

Verktyg
• Åtgärdskoder
• Anatomiskt atlas från 1177.se

3

Populära sidor

• HTA Database (från CRD)
Pågående och avslutade projekt om
utvärdering…
• Cochrane (Library) database of Systematic
Reviews
Systematiska översikter av effekter och biverkningar av behandling eller prevention.
• NHS-EED
Internationella hälsoekonomiska analyser.
• HTA-nätverkets databas
Utvärderingar från regionala HTA-organisationer i
Sverige.
• Tidskriftsartiklar
(13 038 träffar)sequi dent experum que explibus
estinte mporect oriaspicte. Sinci verfero im et qui
sum volor assim sunt fugiat.

• Incentives for preventing smoking in children
and adolescents
• Low-Dose Aspirin for Preventing Recurrent
Venous Thromboembolism

Rekommenderat

Läs fler >

• Minskad dödlighet i cancer och hjärtinfarkt
Sunt dolorestis corest eos eicati aboribus
assim sunt fugiat. Dvolorepe et, ut latis num
adit que odiassi ncipsus doluptio. Sunt dolorestis corest eos eicati aboribus assim sunt fugiat.
• Ex earum int audanimi
Dolorestis corest eos eicati aboribus assim
sunt.
Dvolorepe et, ut latis num adit que odiassi ncipsus doluptio. Sim sunt fugiat.

Figur 6. Designskiss som visar hur startsidan kan se ut på en läsplatta.
För övriga funktioner, se Kapitel 5, Funktioner och teknik.
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Sök i alla källor

3

Avancerad sökning >

SÖK
Sökhjälp >

PRAKTiK
Riktlinjer, råd och beslut som
vägledning för patientmötet

VeTeNSKAP
Forskningsöversikter och
utvärderingar av vårdens metoder

AKTUeLLT
Utvalda översikter tidskriftsartiklar
och nyheter från myndigheter

Figur 7. Designskiss som visar hur startsidan kan se ut på en smarttelefon.
För övriga funktioner, se kapitel 5, Funktioner och teknik.
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Sök i alla källor
Avancerad sökning >

Sök i alla källor

SÖK

3

Sökhjälp >

Avancerad sökning >

AKTUeLLT

AKTUeLL

Rekommenderat

Rekommender

• Moluptatem ex audanimi,
Sunt dolorestis corest eos eicati
aboribus assim sunt fugiat. Dvolorepe et. Sunt dolorestis corest eos
eicati aboribus assim sunt fugiat.

• Moluptatem ex a
Sunt dolorestis co
aboribus assim su
repe et. Sunt dolo
eicati aboribus ass

Figur 8. Designskiss som visar hur sektionen Aktuellt kan se ut på en smarttelefon.
För övriga funktioner, se kapitel 5, Funktioner och teknik.
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Användare och målgrupp

3

Användarna av ett hälsobibliotek kan utgöra en betydligt bredare grupp än den
målgrupp som hälsobiblioteket i första hand riktar sig till och är utvecklad för. Vilka
grupper som räknas som målgrupper för ett hälsobibliotek kan förändras i takt med att
dess uppdrag och resurser förändras.
Hälsobibliotekets målgrupp kan indelas i en primär och en sekundär grupp, som
också kan förändras med tiden.
Med primär målgrupp avses de kategorier som tjänsten är anpassad för och som
förväntas ha störst nytta av den. Med sekundär målgrupp avses personer som kan
förväntas ha nytta av tjänsten även om varken deras specifika behov eller önskat innehåll
har hunnit undersökas närmare och även om tjänsten inte är speciellt anpassad för dem.
Den primära målgruppen i driftsfas 1 av hälsobiblioteket utgörs av professioner
och verksamhetschefer inom både offentlig och privat vård.
Till den sekundära målgruppen i driftsfas 1 av hälsobiblioteket hör:
• studenter och lärare på klinisk del av vårdutbildningar
• beslutsfattare och administratörer i landstingen, till exempel politiker och
chefstjänstemän.
I fas 2 kan hälsobiblioteket, om nödvändiga resurser finns, byggas ut för att passa fler
målgrupper. Till den primära målgruppen i driftsfas 2 av hälsobiblioteket kan även
höra:
• Apotekspersonal
• Personal som arbetar med folkhälsa
• Patienter och närstående
• Allmänheten

Hälsobibliotekets användare kan däremot förväntas komma från betydligt fler grupper:
vårdens professioner
• Läkare
• Verksamhetschefer
• Tandläkare
• Sjuksköterskor
• Fysioterapeuter
• Arbetsterapeuter
• Undersköterskor
• Kiropraktorer
• Psykologer/psykoterapeuter
• Sjukhusbibliotekarier
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vårdens beslutsfattare
• nationell nivå
-  riksdagen och dess socialutskott
-  Socialdepartement
-  hälso- och sjukvårdsmyndigheter
• regional nivå och landstingsnivå
-  samverkansnämnder
-  regionfullmäktige
-  regionstyrelsernas hälso- och sjukvårdsutskott
-  HTA-enheter, metodråd och liknande
-  hälso- och sjukvårdsnämnder
-  landstingsdirektörer
-  hälso- och sjukvårdsdirektörer
-  tjänstemän i förvaltningsorgan
• vårdenhetsnivå
-  verksamhetschefer
-  sektionschefer
-  gruppchefer
-  kvalitetsansvariga

3

ak ademin
• Lärare (i samtliga vårdprofessioner)
• Studenter (i samtliga vårdprofessioner)
• Kliniska forskare
patienter och bruk are
• Patient- och brukarföreningar
• Enskilda patienter
massmedia
kommersiella aktörer
(t ex läkemedelsföretag, medicintekniska företag, innehållsleverantörer)
intresser ad allmänhet
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4. Innehåll i ett hälsobibliotek
Typer av innehåll – översikt

4

Vi vet att målgrupperna önskar:
• tillförlitlig, oberoende och användbar information
• både praktisk vägledning och vetenskap
• kunna hitta mycket information på ett ställe
• enkelt kunna söka och få sorterade träffar
• ha informationen lättåtkomlig även utanför arbetsplatsen
• även svenskspråkigt innehåll, särskilt bland användare som har ont om tid
och sällan använder engelska i sitt arbete.
Vår omvärlds- och nulägesanalys, samt erfarenheter från länder som redan har inrättat nationella hälsobibliotek på webben, visar tydligt att det innehåll som skulle kunna
vara värdefullt att göra tillgängligt i ett hälsobibliotek är mycket omfattande och
heterogent. Här ingår till exempel källor från:
• förlag (t ex tidskrifter, uppslagsverk, databaser)
• myndigheter (t ex riktlinjer, vårdprogram, utvärderingar)
• regioner/landsting/kommuner (t ex riktlinjer, vårdprogram)
• vårdens yrkesorganisationer, forskningsorganisationer, intresseorganisationer,
brukarorganisationer och så vidare.
Flera olika slags kunskapsdokument från samtliga dessa källor kan ha sin plats i ett
nationellt hälsobibliotek. I Norge har grundarna av Helsebiblioteket.no formulerat det
så här (21):
Individual studies are too common and of too variable quality and relevance to be generally
useful for clinicians. Systematic reviews are more reliable than primary research and are
potentially an important background for decisions, but cover a restricted range of topics.
Moreover, lengthy systematic reviews lack sufficient detail for effective use at the point of care.
Clinical guidelines take the step from the descriptive to the normative and could be better suited
to specific clinical situations.

Det är därför viktigt att hälsobiblioteket innehåller många olika slags källor, men delar
in materialet i kategorier, så att det blir överblickbart, pedagogiskt och attraktivt.
Här diskuteras olika indelningsgrunder.
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Indelning i praktiskt respektive
vetenskapligt inriktat material
En av de aspekter som både vårdprofessionernas företrädare och patienter/brukare framhållit som avgörande för trovärdigheten i ett hälsobibliotek, är att användaren enkelt
måste kunna skilja mellan:
dokument, vilka
•• redovisar all bakomliggande vetenskaplig dokumentation
•• inte kan ge rekommendationer på områden där det saknas tillräckligt stark evidens
•• syftar till att utgöra ett objektivt kunskapsunderlag, och
v e t e n s k a pl ig t i n r i k ta de

dokument, vilka
•• måste ge vägledning på områden även där det saknas vetenskaplig kunskap
•• bland annat av detta skäl ofta präglas av tongivande experters åsikter, och
•• måste väga in även sjukvårdsekonomiska och hälsopolitiska hänsyn.
pr a x i s i n r i k ta de

Allt fler i målgrupperna är medvetna om att det kan finnas metoder i vården som är
både effektiva och vetenskapligt väldokumenterade men som kanske är så kostsamma
i förhållande till sin effekt att de inte kan få hög prioritet i gällande riktlinjer eller kan
subventioneras av offentliga medel. Målgrupperna ställer därmed allt högre krav på
transparens i dessa frågor.
I ett hälsobibliotek kan detta åstadkommas på olika sätt. Vi har funnit att kategorisering av dokumenten i ett hälsobibliotek i kategorierna Praktik respektive Vetenskap
har fått tydligt stöd i flera av fokusgrupperna och i så gott som samtliga diskussioner
som vi har fört med olika professionella aktörer och representanter för vårdens brukare.
Ytterligare en viktig indelningsgrund som framförts i många sammanhang är innehållets aktualitet. Behovet av att som vårdpersonal hålla sig uppdaterad inom sitt
ämnesområde är stort. Det finns också ett stort intresse hos utvärderare, huvudmän och
normerande myndigheter att flagga för viktiga nyheter. Hälsobiblioteket kan underlätta
för användaren på olika sätt genom:
• en Aktuellt-sektion som täcker viktiga källor, som hålls uppdaterad med hjälp av
redaktionella bedömningar och som går att prenumerera på
• möjlighet att sortera sökträffar efter datum (här kan det dock finnas begränsningar
i en del källor)
• automatisk avgränsning i vissa sektioner av allt innehåll som är äldre än X år.
(Eftersom även äldre dokument kan behöva göras tillgängliga i ett hälsobibliotek – t ex
för att det inte finns några nyare på samma område – måste dock användaren ändå själv
avgöra om ett dokument är tillräckligt aktuellt för det aktuella syftet. När det kommer
nya versioner av kunskapsdokument som ska ersätta tidigare, bedömer vi att det måste
åligga utgivaren av dokumenten att ta bort den föråldrade versionen på sin webbplats.
I annat fall kommer bådadera att fångas upp vid sökning i hälsobiblioteket.)
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Tillämpning av en modell för indelning av kunskapsdokument
En modell som har föreslagits för att dela in kunskapsdokument är den så kallade
Haynes pyramid (se Figur 9). Längst ner i pyramiden finns primärstudier, och för varje
nivå högre upp kvalitetsgranskas och aggregeras data från primärstudierna. Högst upp
finns datoriserade system för beslutsstöd. Varje överliggande nivå bygger på information
från samtliga underliggande nivåer (22, 23).

4

Systems

System
Summaries

Evidensbaserade
uppslagsverk
Synopses of syntheses

Kvalitetsvärderade systematiska
litteraturöversikter (ex HTA)
Syntheses

Systematiska
litteraturöversikter
Synopses of single studies

Kvalitetsvärderade
primärstudier
Single studies
Enstaka primärstudier

Figur 9. Principer för indelning av kunskapsdokument enligt Haynes med exempel.

Modellen är teoretiskt tilltalande och pedagogisk men är samtidigt problematisk.
Den beskriver egentligen ett ideal, en vision som är mycket långt ifrån realiserad i de
kunskapsdokument som finns idag och som kan ingå i ett hälsobibliotek. Den har
utgjort en inspiration för förstudien men att tillämpa den fullt ut i ett hälsobibliotek
skulle bli missvisande, av följande skäl.
Dokument som enligt modellen måste bygga på samtliga underliggande nivåer i
pyramiden gör i verkligheten sällan detta. Tvärtom visar erfarenheter från många håll
– bland annat från granskare i SBU:s projekt och ledamöter i denna förstudies expertpanel – att dokument som kallas för (och ska fungera som) riktlinjer, vårdprogram,
handböcker, uppslagsverk och klinisk vägledning, och som borde bygga på kvalitetsvärderade systematiska litteraturöversikter, av många skäl inte gör det.
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Mer eller mindre implicit inbegriper dessa publikationer en lång rad andra faktorer
som inte är vetenskapliga. Hit hör exempelvis hänsyn till lokala eller regionala
förhållanden, konsensus samt politiska och ekonomiska prioriteringar.
Vad som inte heller framgår av pyramidmodellen är det finns en betydande tidsfördröjning innan dokument från de underliggande nivåerna kan bearbetas och aggregeras
på ett systematiskt sätt till de högre nivåerna.
De dokument som enligt en ideal modell borde ligga på toppen är i verkligheten
av varierande kvalitet, och är ibland bristfälligt vetenskapligt underbyggda. Istället för
att i ett hälsobibliotek presentera dessa dokument som om de vore fullt ut evidensbaserade och utgörande en högre form av kunskap, är det därför mer rättvisande att i detta
sammanhang ”lägga pyramiden på sidan”, och presentera pyramidens våningar som
parallella kolumner, från vänster till höger: Praktik, Vetenskap och Aktuellt. En visuell
fördel med detta är att evidens presenteras sida vid sida med praxisinriktade dokument,
och inte längre ner. På områden där det saknas praxisinriktade råd, riktlinjer eller
rekommendation, eller när riktlinjerna inte har hunnit uppdateras med aktuella HTArapporter och systematiska översikter, får målgruppen direkt se om det finns evidens
eller inte.

Lätt att hitta nyttig kunskap som man inte visste fanns
Volymen och mångfalden i materialet i ett hälsobibliotek är en utmaning, både för målgrupperna när det gäller att hitta relevanta dokument och för dem som får i uppdrag att
bygga upp och förvalta tjänsten.
Samtidigt är utgångsläget för många vårdgivare som söker information i sitt arbete
att man inte vet exakt vilken typ av kunskap man kan ha nytta av, om de dokument
som man önskar ens existerar, vem som i så fall har producerat dem, vad dokumenten
heter och var de kan finnas.
Detta, i kombination med många andra faktorer som ligger hos informations-
producenterna, bidrar till att sökningar på nätet blir tidsödande. Många i vården har
svårt att veta vilken information de söker efter, något som också delvis är ett resultat
av att man har dålig överblick av vad som finns.
Ytterligare en komplicerande faktor är att material som i och för sig är både korrekt
och relevant kan vara alltför omfattande eller alltför ytligt för användarens behov i
en viss situation. Även om det kan finnas övergripande skillnader mellan olika
målgruppers informationsbehov – till exempel preferens för bredd bland generalister
och djup bland specialister – är behovet också situationsberoende hos en och samma
grupp. I vissa lägen måste informationen vara mycket djupgående, till exempel när
det gäller ovanliga/svårbedömda patientfall eller fördjupning inom ett ämne. I andra
situationer bör informationen vara översiktlig och konkret – till exempel i patientmötet
när det kan vara ont om tid eller för den som snabbt vill friska upp sin kunskap om en
bidiagnos. Att i samband med informationssökning ges möjligheten att välja mellan
dokument med olika abstraktionsnivå och detaljeringsgrad kan därför vara viktigt.
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Alla dessa förhållanden – en stor volym tillgänglig information, ofta otydligt formulerade informationsbehov hos målgruppen och varierande behov – ställer höga krav på att:
• snabbt få en överblick av den information som finns i hälsobiblioteket
• innehållet kategoriseras och presenteras på ett överskådligt och pedagogiskt sätt som
tydliggör dokumentens innehåll och syfte
• det erbjuds goda möjligheter att navigera, söka och inte minst filtrera materialet när
man har skaffat sig en överblick och bildat sig en uppfattning om vilken information
man önskar.
Ett sätt att hantera detta som vi har skissat på är att presentera sökträffar i flera kategorier (sektioner), sida vid sida – som listor i olika kolumner, se Tabell 4 nedan.

Tabell 4. Principiell indelning av sökträffar i kategorier/sektioner.
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Praktik

Vetenskap

Aktuellt

Kliniska uppslagsverk
- träff 1
- träff 2
fler…

Resultat från
utvärderingar (HTA)
- träff 1
- träff 2
fler…

Utvalt från vetenskapliga
litteraturen
- träff 1
- träff 2
fler…

Riktlinjer, vårdprogram
och rekommendationer
- träff 1
- träff 2
fler…

Resultat från systematiska
litteraturöversikter
- träff 1
- träff 2
fler…

Viktiga beslut och nyheter
från myndigheterna
- träff 1
- träff 2
fler…

Beslut om subventioner
- träff 1
- träff 2
fler…

Hälsoekonomiska analyser
- träff 1
- träff 2
fler…

mer …

Patientinformation
- träff 1
- träff 2
fler…

Vetenskapliga tidskrifter
- träff 1
- träff 2
fler…

Andra verktyg
- träff 1
- träff 2
fler…

Databaser
- träff 1
- träff 2
fler…

mer …

mer …
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Synlig märkning av innehållet
Märkning av kunskapsdokument med så kallade metadata behandlas närmare i
Kapitel 5, Funktioner och teknik. Här kommenteras möjligheten att med hjälp av
symboler lyfta fram vissa metadata i kunskapsdokumenten och ge dem särskild tyngd.
Vissa aspekter av kunskapsdokumenten inom en och samma sektion av hälsobiblioteket kan vara särskilt viktiga att framhålla med särskilda symboler. Att märka dokumenten i de tre huvudsektionerna med symboler kan underlätta för användaren att snabbt
hitta vissa typer av dokument och/eller att skilja dokument på samma ämnesområde
från varandra. Det är också möjligt att använda märkningen som grund för filtrering av
sökträffar, vilket innebär att användaren kan välja att endast se dokument som har en
viss märkning.
Tre märkningar som kan övervägas är ackrediterat material, svenskt material och
regionalt material.
•

Ackrediterat-symbol skulle kunna användas för material från vissa källor som
bedöms uppfylla specifika kvalitetskrav. Syftet är dels att användarna kan känna igen
informationskällor av högsta kvalitet, dels att höja kvaliteten i olika kunskapsdokument på längre sikt.

NICE i Storbritannien tillämpar en sådan märkning i NICE Evidence Services. Märkningen sker efter en särskild granskning som olika producenter av kunskapsdokument
kan ansöka om. En expertkommitté bedömer kvaliteten på processer som leder fram till
en organisations kunskapsdokument, enligt förutbestämda kriterier. Däremot bedöms
inte varje enskilt dokument. Ackrediteringsmärket blir en kvalitetsstämpel av producenternas processer som används för att utveckla sina produkter. Processen beskrivs
närmare i NHS Evidence Process and Methods Manual (24). För all information som
ackrediteras gäller att den ska vara gratis tillgänglig samt att producenterna tydligt anger
vem som skrivit och om risk för bindningar eller jäv finns. Dessutom ska producenten
garantera att informationen hålls uppdaterad.
Exempel på ackrediterade producenter är the Health Protection Agency, Cochrane
Collaboration med Systematic Reviews samt NICE.
Förstudiens expertpanel anser att det finns behov och är viktigt att få tillgång till
”information man kan lita på” i vården, gärna med hjälp av ackreditering. Transparens om vilka kriterier som ska vara uppfyllda och en tydlig märkning av hur aktuell
informationen är, är i så fall viktigt. Detta skulle kunna bli en drivkraft som kan bidra
till ökad kvalitet. Dock är NICE Evidence Services modell mycket ambitiös och resurskrävande även om den skulle kunna eftersträvas på längre sikt.
Ett initiativ som är mer begränsat men som har vissa beröringspunkter med ackreditering genomfördes av det norska Helsebiblioteket. Det så kallade AGREE-instrumentet
(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) (25) användes där för att kvalitetsvärdera riktlinjer. AGREE är ett instrument som används för att utvärdera metoden
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för hur riktlinjer tagits fram, inte det specifika sakinnehållet. Bedömningen ska spegla
om de som tagit fram en riktlinje har gjort en tillräckligt bra informationsinventering
och om de utvärderat alla tillgängliga data innan de gjort en rekommendation. Det
norska Helsebiblioteket bedömde innehållet i ett antal riktlinjer och infogade metadata
(se nedan) som publicerades tillsammans med varje dokument.
•

4

Symbolen för svenskt material kan behövas för att användaren snabbt ska hitta
vilka dokument som avser svenska förhållanden och som kan vara mer direkt til�lämpbara här. Det kan gälla riktlinjer, utvärderingar och HTA-rapporter eller andra
dokument som har tagits fram specifikt för en svensk målgrupp och som har tagit
hänsyn till svenska förhållanden.

Märket blir samtidigt en signal och påminnelse om att exempelvis riktlinjer och kliniska
råd som har tagits fram i andra länder inte utan vidare kan tillämpas i Sverige. Vårt
sjukvårdssystem, våra läkemedelsrekommendationer och våra behandlingstraditioner kan
givetvis se helt annorlunda ut än i dokumentets ursprungsland.
•

Regionalt-symbolen skulle kunna vara värdefull i de fall som ett landsting eller
en region har tagit fram ett dokument för bruk inom den egna landsändan. Dessa
dokument kan ofta vara av värde även i andra delar av landet, till exempel för att
undvika dubbelarbete och för att lära av varandra. Men eftersom prioriteringar och
rekommendationer av behandlingsmetoder kan skilja sig inom landet kan det vara
viktigt för användaren att snabbt kunna se vad som har beslutats i hemlandstinget/regionen och vad som har ännu mer begränsad giltighet, lokalt.

Symbolen kan också vara motiverad utifrån det faktum att sjukvårdens huvudmän finns
på regional nivå, där en del prioriteringar idag sker.

Urvalspolicy för innehållet
Innehållet i ett hälsobibliotek härrör till exempel från utländska och svenska förlag,
myndigheter, regioner/landsting och organisationer eller nätverk. Här kan ingå såväl fria
källor som betalkällor. I vissa fall har utgivaren tydliga egenintressen, kommersiella eller
andra, och i andra fall saknas sådana intressen eller är mindre uppenbara.
Även om reklam för varor och tjänster bör undvikas helt i ett nationellt hälsobibliotek, behöver inte förekomsten av ett egenintresse hos en utgivare i sig vara diskvalificerande för en källa. Ett exempel är de kommersiella förlag som publicerar e-böcker,
kliniska uppslagsverk och vetenskapliga tidskrifter.
Det bör i första hand vara faktorer som källans vetenskapliga nivå, kliniska relevans och tillämpbarhet i vården som avgör om den hör hemma i ett hälsobibliotek och
i så fall på vilken nivå – om den ska lyftas fram eller inte. Detta bör avgöras genom en
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redaktionell och oberoende bedömning av hälsobibliotekets redaktionsledning, med
stöd och rekommendationer från ett redaktionsråd som har kompetens för bland annat
systematisk litteraturgranskning.
Viktigt att väga in i beslutet kan också vara målgruppens behov och efterfrågan.
Man kan därför tänka sig att ett brukarråd ger rekommendationer som kan vara till
hjälp för redaktionsledningens beslut.
Ren efterfrågestyrning av hälsobibliotekets innehåll kan däremot vara problematiskt.
Det är till exempel inte säkert att en populär källa bedöms hålla tillräcklig kvalitet eller
överensstämma med hälsobibliotekets övergripande syfte. Det är inte heller givet att
en källa som är okänd (t ex på grund av dålig marknadsföring) och därmed inte efterfrågas skulle vara exkluderad från hälsobiblioteket eller ges en mer undanskymd plats.
Därför bör målgruppens efterfrågan på källor vara viktigt att ta hänsyn till men inte
avgörande.
Även om det görs ett urval av källor i ett hälsobibliotek, är det inte möjligt att
bedöma varje enskilt kunskapsdokument bland de tusentals som sannolikt går att
nå via dess sökmotor eller via länkar till olika externa källor. Hälsobiblioteket kan
inte hållas ansvarigt för dokument som andra har publicerat. Det är viktigt att användarna av ett nationellt hälsobibliotek förstår detta, och det bör därför finnas väl synliga
anvisningar om detta på webbplatsen. Lekmän och patienter som använder källor i ett
hälsobibliotek bör diskutera eventuella frågor om sin vård och behandling med sina
behandlare eller vårdansvariga.
Detta förhållande är dock inte unikt för ett hälsobibliotek. Inte heller ett traditionellt folkbibliotek eller ett sjukhusbibliotek kan bedöma kvaliteten i varje enskild resurs.
Istället brukar anskaffning av resurser i sådana bibliotek utgå från en urvalspolicy (även
kallad medie- eller förvärvspolicy).
När ett hälsobibliotek byggs upp bör en sådan urvalspolicy utformas, med utgångspunkt från ovanstående avsnitt. Syftet med denna policy kan exempelvis vara att verka
för ett urval som är strukturerat, enhetligt och ändamålsenligt i förhållande till hälsobibliotekets uppdrag, som tar hänsyn till användarnas behov och som är kostnadseffektivt inom ramen för tilldelad budget. Hälsobiblioteket bör eftersträva ett brett urval och
opartiskhet vad gäller val av förlag och utgivare. Urvalet bör vara oberoende av eventuella politiska, religiösa och kommersiella påtryckningar eller synpunkter, liksom av
privata särintressen. Exempel på tänkbart innehåll i ett hälsobibliotek finns i tabellerna
5, 6 och 7.
Om moderorganisationen är en statlig myndighet ska lagen om offentlig upphandling följas vid förvärv av betalkällor för inklusion i hälsobiblioteket.

K A P I T E L 4 • I N N E H Å L L I E T T H Ä L S O B I B L I OT E K

65

4

Tabell 5. Exempel på tänkbart innehåll i hälsobiblioteket – översikt
(exklusive Cochrane Library, kliniska uppslagsverk och tidskrifter)
Kunskapsinriktat (Vetenskap)
Utvärderingar (SBU)
Kommentarer (SBU)
Upplysningstjänstens svar (SBU)
Vetenskapliga kunskapsluckor (SBU)
Metodhandbok (SBU)
Evidensbaserad praktik/Kunskapsguiden (Socialstyrelsen m fl)
Kunskapsdokument i urval (Socialstyrelsen)
Ovanliga diagnoser (Socialstyrelsen)
Läkemedelsmonografier (Läkemedelsverket)
Smittsamma sjukdomar, fakta (Smittskyddsinstitutet)
Publikationer (Smittskyddsinstitutet)
Folkhälsodata/ faktablad (FHI)
Publikationer om tobak, äldres hälsa (FHI)
Folkhälsorapport (senaste årets) (FHI)
Alkohol- och narkotikautveckling (FHI)
Folkhälsoatlas (FHI)
Folkhälsopolitisk rapport (FHI)
Regionala-HTA-rapporter (HTA – nätverkets databas)
Statistik för kommuner, landsting och regioner (SKL)
Nationella kvalitetsregister – om registren samt årsrapporter (SKL)
Drogfakta (CAN-Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)

4

Praxisinriktat (Praktik)
Nationella riktlinjer (Socialstyrelsen)
Lokala och regionala vårdprogram, riktlinjer, kunskapsunderlag
(Respektive region eller landsting)
Behandlingsrekommendationer (Läkemedelsverket)
Medicinteknisk säkerhetsinformation (Läkemedelsverket)
Läkemedelsrekommendationer per landsting (Läkemedelskommittéerna)
Beslut om subventioner (TLV)
Läkemedelsboken (Läkemedelsverket)
Diagnostik, fakta om provtagning (Smittskyddsinstitutet)
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (Socialstyrelsen)
Labmedicin & provtagningsanvisningar (Sjukhusbiblioteken/Vårdverktyget)
Kunskapsunderlag för standardiserade vårdplaner
(olika vårdenheter, sjukhus eller landsting/region)
Mätinstrument; skalor, frågeformulär, enkäter, index (Sjukhusbiblioteken/ Vårdverktyget)
Bedömningsinstrument/ skattningsskalor, psykiatri (Helsebiblioteket.no)
Hjälpmedelsinformation (Hjälpmedelsinstitutet/ SKL)
FASS (LIF)
Fyss (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet YFA/FHI)
Råd om rökstopp (FHI)
Janusinfo – oberoende läkemedelsinformation (Stockholms läns läkemedelskommitté)
Giftinformation (Giftinformationscentralen)
Arbetsmiljö – frågor och svar (Arbetsmiljöverket)
Arbetsmiljö – checklistor (Arbetsmiljöverket)
Instruktionsfilmer (blandade källor)
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Kodverk och klassifikationer (ICD-10, KVÅ, ICF/ICF-CY, NordDRG, SnoMed CT)
Patientinformation 1177.se (Vårdguiden/SLL)
Patientskrifter (SBU)
Patientsäkerhet, vägledningar (SKL)
Nyhetsinriktat (Aktuellt)
Nyhetsbrev (myndigheter)
McMaster PLUS (McMaster University, Canada)
Cochrane PEARLS (Cochrane Primary Health Care Field)
Journal Watch (Massachusetts Medical Society)
Faculty of 1000 (Faculty of 1000 Ltd.)
ACP Journal Club

4

Övrigt
Vårdyrkesorganisationernas hemsidor från relevanta ämnessidor
Läkemedelskommittéer i Sverige (förteckning via Janusinfo)
Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens)
Folktandvårdens länklistor
WHO Oral Health Country/Area Profile Programme CAPP

Tabell 6. Exempel på kliniska uppslagsverk, varav något eller några kan vara
aktuella för upphandling till ett Hälsobibliotek – översikt. Denna tabell innefattar
kliniska uppslagsverk i bred bemärkelse, både välkända och mindre kända resurser,
och även källor som gränsar till e-böcker/läroböcker. Gränserna är inte skarpa.
Multiverktyg som Clinical Key och MD Consult (inkl First Consult) har inte tagits
med här. Källorna är hämtade från Helsebiblioteket.no, EiRAs databaslistor i
Stockholm, Kalmar och Västerbotten, Banzi et al (26) samt uppgifter från Duodecim.

Internationella kliniska uppslagsverk
UpToDate
BMJ Best Practice (inkl. Clinical Evidence)
Dynamed
Micromedex
Lexicomp
BNF och BNF for Children
Harrison’s Practice
Mosby’s Nursing Consult
Nursing Reference Center
EBM Guidelines
Pepid
eTG complete
    (inkl. Therapeutic Guidelines)
GPnotebook

K A P I T E L 4 • I N N E H Å L L I E T T H Ä L S O B I B L I OT E K

Svenska kliniska uppslagsverk
Medibas/NEL
Internetmedicin
Praktisk Medicin
Jourhandboken/Allmänmedicin.se
Vårdhandboken
Rikshandboken barnhälsovård
Netdoktor Pro
Pathways
Map of Medicine
E-böcker
Martindale
Harrison’s Online
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Tabell 7. Databaser som skulle kunna ingå i hälsobiblioteket
I sajtens sökfunktion

Innehåll

Cochrane Library
• CDSR (Cochrane Database of Cochrane-samarbetets egna litteraturöversikter.
Systematic Reviews)
Del av Cochrane Library.
• DARE (Database of Abstracts Resuméer av systematiska översiktsartiklar.
of Reviews of Effects)
Del av Cochrane Library.

4

• NHS EED (NHS Economic
Evaluation Database)

Ekonomiska utvärderingar av hälso- och sjukvården
samt en bedömning av kvalitén på arbetet.
Del av Cochrane Library.

• HTA Database

Publicerade respektive pågående utvärderingar av
medicinska metoder (HTA-rapporter) från hela världen.
Innehåll från de 52 medlemsorganisationerna i INAHTA
eller 20 andra HTA-organisationer.
Del av Cochrane Library.

JBI Joanna Briggs Institute EBP
Database

Systematiska översikter med omvårdnadsinriktning.

PubMed – Clinical Queries

Innehållet i PubMed filtrerat med ett sökfilter som kan
ställas in för exempelvis systematic reviews.

Vetenskapliga kunskapsluckor

Områden där SBU har visat att det saknas tillförlitliga
studier.

HTA-nätverkets databas *

Regionala HTA-rapporter från Sverige.

Via länk

Innehåll

PubMed (hela)

Generell medicinsk och biovetenskaplig databas,
innehåller bibliografisk information från mer än 5 000
biomedicinska tidskrifter och cirka 22 miljoner referenser.

AMED (Allied and Complemen- Referenser till alternativmedicinska artiklar ur över 500
tary Medicine)
främst europeiska tidskrifter. Täcker bland annat komplementär medicin, sjukgymnastik, arbetsterapi, rehabilitering, fotvård, palliativ vård.
Cinahl (Cumulative Index to
Nursing and Allied Health
Literature)

Artiklar om bland annat omvårdnad, sjukgymnastik och
arbetsterapi.

PEDro (Physiotherapy Evidence Systematiska översikter, riktlinjer och randomiserade
Database)
studier inom sjukgymnastikområdet.
OTseeker (Occupational
Therapy Systematic Evaluation
of Evidence)

Systematiska översikter och kvalitetsvärderade studier
inom arbetsterapiområdet.

International Guideline Library

Över 6 700 riktlinjer och liknande dokument, framtagna
eller stödda av medlemmar i Guidelines International
Network (GIN).

SweMed+

Referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom
ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård,
arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik.

Embase (Excerpta Medica)

Farmakologisk och biomedicinsk databas, ungefär lika
omfattande som PubMed. Fokus i Embase är europeiska
tidskrifter.
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PsycINFO (Psychological
Abstracts)

Databasen täcker beteendevetenskap och psykologi,
utbildning och etik.

Clinical Trials

Register över kliniska prövningar, både pågående och
avslutade.
Omfattar över 100 000 prövningar från cirka 175 länder.

TOXNET

En samling databaser om toxikologi, miljö och hälsa:
ChemIDplus, HSDB, TOXLINE, CCRIS, DART,
GENETOX, IRIS, ITER, LactMed, Multi-Database, TRI,
Haz-Map, Household Product

SwePub (Kungliga Biblioteket) *

Forskningspublikationer.

4

DiVA (Uppsala universitet m fl) Forskningspublikationer (avhandlingar, konferensbidrag
etc) och studentuppsatser
Avhandlingar från Karolinska
institutet

Doktors- och licenciatavhandlingar

* utvecklingsarbete pågår

Bedömning av kliniska uppslagsverk
Inom ramen för förstudien har SBU tagit fram ett instrument (Bilaga 5) för att bedöma
vissa redaktionella och innehållsmässiga aspekter av kliniska uppslagsverk. Instrumentet
har utvecklats och testats av förstudiens expertpanel på ett antal kliniska uppslagsverk,
samt har diskuterats i SBU:s kvalitets- och prioriteringsgrupp. En skarp användning av
ett bedömningsformulär som detta bör bli del av en upphandlingsprocess och ryms inte
inom SBU:s förstudie.
Bedömningsinstrumentet omfattar tre huvudaspekter: redaktionell policy, vetenskaplig
nivå och nyansering samt klinisk användbarhet. Det innefattar bland annat frågor om
huruvida:
• författarskap anges tydligt
• extern faktagranskning (peer review) har genomförts
• det finns uppgifter om när innehållet senast uppdaterades
• systematisk litteratursökning utgör grund för utveckling av innehåll och
detta klart framgår
• det finns litteraturhänvisningar i texten
• system för bedömning av evidensgrad har använts
• system för bedömning av styrkan i rekommendationer har använts
• vetenskaplig osäkerhet anges, när sådan föreligger
• både nytta och risker/biverkningar beskrivs för olika åtgärder (eller ingen åtgärd)
• verket är lätt att använda och självinstruerande
• verket bedöms ha god ämnestäckning
• innehållet bedöms vara lagom omfattande, tillräckligt detaljerat för att använda
kliniskt och relevant för svenska förhållanden.
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I en eventuell upphandlingsprocess bör instrumentets frågor vägas samman och kompletteras med beskrivning och värdering av andra viktiga egenskaper hos uppslagsverken.
Det kan till exempel gälla om och hur uppslagsverken redovisar författarnas bindningar
och jäv samt om utgivaren av uppslagsverket accepterar kommersiellt stöd.

4

Ett antal andra egenskaper hos uppslagsverken, inklusive olika tekniska funktioner, kan
också behöva övervägas i samband med beslutet om de ska ingå i hälsobiblioteket med
nationell tillgång. Exempel på sådana aspekter är:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Finns det länkade referenslistor?
Har uppslagsverket en egen sökfunktion?
Finns det möjlighet att söka på generiskt läkemedelsnamn?
Går det att söka med kontrollerad vokabulär och med kopplingar till förteckning
över termer (tesaurus)?
Finns funktioner som automatisk ifyllnad (autofyll) och rättstavningshjälp?
Kan man navigera i uppslagsverket via menyer och liknande?
Är innehållet anpassat för hand-enheter (mobil, surfplattor)?
Finns det möjlighet indexera innehållet till hälsobibliotekets sökmotor? Är verket
strukturerat på ett sådant sätt att det går att avsöka (crawla) ett visst avsnitt med
specifik webbadress (URL)? Möjlighet att länka in i delar av innehåll?
Finns det möjlighet till överföring av prenumererad information med alerts/RSS
(rich site summary eller really simple syndication)?
Finns det möjlighet att skapa eget konto och anpassa gränssnittet?
Finns möjlighet att spara tidigare sökningar?
Finns möjlighet till lokala tillägg/anpassning och/eller märkning från
hälsobiblioteket?
Är det möjligt att exportera referenser till ett referenshanteringssystem?
Finns länkserver-möjlighet (link resolver)?
Är verkets funktioner oberoende av plattform (Mac, Windows, mobil etcetera)?
Får någon del av verket refereras/citeras i annat sammanhang?

Tidskrifter i hälsobiblioteket
Ett nationellt hälsobiblioteks uppgift är i första hand att ge tillgång till aggregerad information, det vill säga systematiskt sammanvägd och/eller kliniskt tolkad och prioriterad
information om vård och hälsa.
En del användare kan dock vilja se källorna till denna information och skapa sig en
egen uppfattning om mängd och kvalitet på studier inom ett område. Erfarenheter från
det norska Helsebiblioteket.no visar att enskilda tidskrifter och tidskriftsartiklar kan
röna stort intresse, inte minst bland specialister. Tidskriftsartiklar är en etablerad källa
till information som delar av vården använder idag. En vetenskaplig artikel kan ha ett
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större nyhetsvärde, ge mer specifik detaljinformation om ett visst sammanhang eller en
metod samt kan vara nödvändig för forskningsändamål.
Samtidigt har enstaka studier ofta betydande begränsningar i fråga om vetenskaplig
kvalitet och klinisk relevans. Därför kan enskilda tidskriftsartiklar och tidskrifter ingå i
hälsobiblioteket men de bör ligga i en separat avdelning.
Användaren kan via hälsobibliotekets sökfunktion komma åt en referens till en
tidskrifts-artikel, oavsett abonnemang, utan att behöva lämna hälsobiblioteket. Klick på
länkar till artiklar som är friköpta för nationell tillgång kommer att ge fulltext. För att
nå fulltext på övriga artiklar, exempelvis det som ingår i EiRA- och BIBSAMs utbud,
kommer det att krävas gemensamma lösningar för alla hemorganisationer.
En användare som har gått till PubMed eller andra databaser via en länk från
hälsobiblioteket, ska kunna komma åt fulltextversionen av sökträffarna på tidskriftsartiklar som ingår i hälsobibliotekets utbud av nationellt friköpta tidskrifter. Detta kan
ske via funktionen LinkOut i PubMed eller via en länkserver. (Motsvarande funktion
finns också i andra databaser.) När användarens hemorganisation, exempelvis ett sjukhus, har en länkserver så kan denna användas i PubMed. Användaren kan på detta sätt
få tillgång även till sjukhusets egna abonnemang (se sid 93). Saknar hemorganisationen
en länkserver så kan användaren inte komma åt fulltext utanför arbetsplatsens nätverk.
En del användare är också intresserade av sådant redaktionellt material, kommentarer och nyhetsartiklar som inte sammanfattas i ett abstrakt utan som kräver tillgång till
tidskriftens fulltext. Det ska därför även vara möjligt att gå till tidskriftens hemsida.
Tidskrifter som EiRA och BIBSAM köpt tillgång till finns idag listade via hemorganisationen (vårdorganisationen eller lärosätet). Som det fungerar idag väljer användaren tidskrift och länkas då till tidskriftens hemsida. Därifrån kan man välja att klicka
sig vidare till olika nummer av tidskriften. Man kan också titta på enskilda artiklar
i fulltext, även om det vanligaste är att man når artiklar genom att först göra en sökning i till exempel PubMed-databasen och sedan följa länk från PubMed vidare till
fulltextversionen.
Hälsobiblioteket föreslås lista det mindre antal tidskrifter som ska finnas tillgängliga i fulltext för hela befolkningen. För användare inom EiRA och BIBSAM
(landsting och universitet/högskolor) bör hälsobiblioteket istället länka till hemorganisationernas webbsidor för access till fulltext. Att gå via sin hemorganisations intranät
har fördelen att användaren känner igen sig och man utnyttjar befintlig infrastruktur.

Stegvis utbyggnad
Innehållet i ett hälsobibliotek bör byggas ut stegvis, liksom målgruppen och webb-
platsens funktioner. Några exempel:
Alla källor kanske inte kan vara med från början i driftsfas 1, särskilt inte om de
är dåligt strukturerade, eftersom detta begränsar funktionaliteten. Samtidigt krävs ett
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tillräckligt omfattande innehåll vid lanseringstillfället för att tjänsten ska uppfattas som
användbar av den primära målgruppen.
En funktion som kan ta tid att värdera är länkar till fulltext av artiklar via länkserver
när man är utanför arbetsplatsen. Möjligheter till länkserver-lösningar kan behöva
undersökas närmare och eventuellt tillkomma senare. Se vidare avsnittet om behörighetskontroll, sidan 91–96.
Skräddarsydda delar av webbplatsen för olika ämnesområden, så kallade ämnessidor,
kräver tid att bygga upp. Man kan behöva prioritera några ämnesområden till att börja
med, där tidigare användare väntas få störst nytta. I Norge har primärvård varit ett
ämnesområde som har utvecklats långt på webbplatsen.
Samarbete med olika aktörer som förväntas bidra med kunskapsdokument i ett
hälsobibliotek behöver byggas upp och etableras över tid. Strukturen på de webbplatser
som borde avsökas av hälsobibliotekets sökmotor är inte optimal idag.
Slutligen är en process för ackreditering av arbetssättet hos vissa organisationer/
källor viktig men kräver noggranna överväganden. Denna process kanske inte är helt
implementerad under driftsfas 1.
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5. Funktioner och teknik
Utgångspunkter för val av funktioner och teknik
Det viktiga när ett hälsobibliotek inrättas är att de resurser som satsas på tjänsten gör
avsedd nytta. Vi beskriver i detta kapitel de viktigaste funktioner som vi bedömer att ett
hälsobibliotek bör innehålla för att göra sådan nytta. Bedömningen bygger på:
••
••
••
••
••
••

regeringens intentioner så som dessa uttrycks i uppdraget
vision, syfte och mål för hälsobiblioteket
vår analys av nuläget inklusive målgruppernas behov
vår kartläggning och beskrivning av önskvärt innehåll
erfarenheter av liknande initiativ i Sverige och andra länder
intensiv dialog med företrädare för målgruppen och teknisk expertis.

Exempel på faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i valet av funktioner och upphandling av tekniska lösningar för att stödja dessa är:
•• kostnader: Finns kompetensen hos den organisation som ska sköta drift, vidareutveckling samt underhåll? Stora implementeringar kräver mer utbildning, planering
och certifiering. Här måste man också beakta kostnader för underhåll.
•• tidplan: Tidpunkten för att ta systemet i drift och göra webbplatsen publik kan ha
stor betydelse för valet av funktioner och teknik. Ett införandeprojekt kan ta tid, och
även om funktionerna på webbplatsen kan utvecklas gradvis, måste redan driftsfas 1
av hälsobiblioteket ge användaren tillräcklig nytta.
•• tekniska kvalitetskrav: Höga krav på korrekta och heltäckande sökträffar, och höga
krav på driftssäkerhet, kan ha betydelse för teknisk lösning. Om ett hälsobibliotek
förväntas fungera 100 procent av tiden så kan detta kräva en helt annan nivå än om
störningar under någon procent av driftstiden accepteras.
•• kompetenskrav: Finns det tillräckligt tekniskt kunnande hos berörda parter för att
sköta hälsobibliotekets drift och förvaltning? Om inte kunskap finns, får man räkna
med kunskapsinvesteringar i form av nyanställning av personal eller utbildningar.
•• långsiktighet och skalbarhet: Finns det ingen långsiktighet i de tekniska lösningarna kan detta innebära begränsade möjligheter till förvaltning och vidareutveckling
av tjänsten. Möjlighet att vid behov skala upp (eller skala ner) hälsobiblioteket bör
tidigt tas med i diskussionen med leverantörer.
•• integrationsmöjligheter: Hur väl samverkar och passar plattformen in i den
nuvarande systemarkitekturen? Integrationsmöjligheter mot andra system som till
exempel sökmotor och externa källor.

KAPITEL 5 • FUNKTIONER OCH TEKNIK
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Hälsobiblioteket måste vara utformat på ett sådant sätt att det är överskådligt och enkelt
att söka i, oavsett var på sajten som användaren börjar – på startsidan eller någon annanstans. Trafiken till hälsobiblioteket förväntas komma dels via sökmotorer som Google,
Bing, Yahoo och andra söktjänster, dels via länkar från andra webbplatser och intranät,
dels direkt när användaren känner till hälsobibliotekets webbadress.
Det finns två huvudsakliga sätt för en användare som har kommit till hälsobiblioteket att närma sig innehållet: 1. söka i sajtens sökfönster eller 2. navigera, dvs klicka sig
fram via länkar till sidor som ligger längre ner i strukturen. Dessa funktioner beskrivs
i senare avsnitt. Först beskrivs webbplatsens principiella indelning och användning av
metadata i ett hälsobibliotek.
För detaljer om konceptdesign och teknik, (se Bilaga 7, 8 och 9).

Webbplatsens indelning
Den tänkta webbplatsen består huvudsakligen av Sökning, tre landningssidor för
Praktik, Vetenskap och Aktuellt samt ett antal Ämnesområden.
Vi föreslår en platt struktur, enligt webbplatskartan i Figur 10. Men beroende på
mängden innehåll kan det behövas undersidor för längre listningar, till exempel för
tidskrifter och databaser.

Figur 10. Webbplatskarta
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Webbplatsens innehåll delas huvudsakligen in i tre sektioner: Praktik, Vetenskap och
Aktuellt. Denna tredelning går igen i layouten på de huvudsakliga sidorna på webbplatsen: startsidan, sökresultatet och ämnesområdena.
På några sidor är tredelningen inte relevant, exempelvis på ”landningssidorna” för
vetenskap, praktik och aktuellt. Där används istället en tvåspaltslösning.

Sidhuvud
Den huvudsakliga navigeringen finns i sidhuvudet, se Figur 11.
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Startsida
Startsidan (se Figur 12) innehåller länkar till de viktigaste källorna inom Praktik
respektive Vetenskap och ett par vanliga verktyg. I ett senare skede kan man tänka sig
att de styrs av inloggad användarprofil.
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Viss anpassning kan göras (utan inloggning): notera att Figur 12 som ett exempel listar
riktlinjer från Stockholms Läns Landsting efter ett aktivt val högst upp till höger.
Webbplatsen kan komma ihåg valet till nästa besök med hjälp av en cookie, det vill säga
en datafil som sparas i användarens dator, i den mån detta tillåts. Se även sid 94.
Kolumnen Aktuellt på startsidan innehåller material som väljs ut dels automatiskt
från ett urval av ledande tidskrifter och vetenskapliga experttjänster, dels redaktionellt
(och/eller maskinellt) med utvalt material från relevanta svenska myndigheter (under
rubriken Rekommenderat).

Sektionen Praktik
Landningssidan för Praktik är till för att introducera de källor som klassificerats som
praktiknära. Detta är särskilt viktigt för nya och ovana besökare som behöver förstå
vad webbplatsen innehåller. Vana besökare har mer nytta av att använda sökfunktionen
direkt eller att gå till sitt ämnesområde via menyknappen ämnesområden. Men man kan
också tänka sig att sektionen Praktik så småningom används för att hitta källor när dessa
blir för många för att visas på förstasidan.
Praktiksidan innehåller länkar till svenska och internationella riktlinjer, kliniska
uppslagsverk och patientinformation som vårdpersonalen kan använda i sitt arbete.
Här kan också finnas verktyg som FASS, Fyss, diagnos- och åtgärdskoder samt kliniskt
bild- och filmmaterial.
Ett så kallat taggmoln (ej inkluderat i Figur 12) skulle eventuellt kunna finnas här
och på andra landningssidor. Det är en grupp ämnesord som beskriver aktuella populära söktermer, vilka fungerar som länkar och som vid klick leder till sökningar på ordet
ifråga. Urvalet av ord bygger på hur vanliga ämnesorden är vid sökning och/eller enligt
redaktionens bedömning. Graden av betydelse hos ett ämnesord kan avspeglas exempelvis i textstorlek: ju större text, desto mer betydelsefullt är ämnesordet. På sidan Praktik
kan molnet innehålla sökord som framför allt rör praktik och patientmöten.

Sektionen Vetenskap
Landningssidan för Vetenskap är till för att introducera de evidensbaserade
kunskapskällorna. Även denna sida är en pedagogisk sida som ger nya besökare en
överblick och presentation av de viktigaste källorna med vetenskapliga översikter och
utvärderingar, databaserna och tidskrifterna. Här kan också finnas en droppmeny med
länkar till tidskrifter som är indelade efter ämnesinriktning.
Externa länkar från denna sida innefattar exempelvis sökfiltret Clinical Queries
i PubMed, metodhandböcker som SBU:s metodbok och Socialstyrelsens material om
evidensbaserad praktik.
Puffar för ett par generella metodartiklar om evidensbegreppet, evidensbaserad
vård och kortare definitioner av relevanta begrepp kan hjälpa läsaren att få en känsla för
webbplatsens uppdelning mellan praktik och vetenskap.
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Ett taggmoln på den här sidan (ej inkluderat i Figur 12) skulle kunna ha funktionen att
visa vilka ämnesord på områdena evidens och forskningsmetodik som är mest populära,
alltså vilka ämnen som många av hälsobibliotekets användare tittar på. Dessa ämnesord
kan vara hämtade till exempel ur SBU:s ordlista/Rikstermbanken.

Sektionen Aktuellt

5

Landningssidan för Aktuellt visar fler nyheter från några av källorna från startsidan.
Denna sida bör helt eller delvis vara redaktionellt styrd. Till exempel finns här en egen
avdelning kallad Nytt från Svenska myndigheter med ett redaktionellt kontrollerat
urval av nya viktiga beslut och aktuella kunskapsdokument från t ex Socialstyrelsen,
SKL, SBU, TLV, Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet.
En annan avdelning innehåller Nytt från HTA-nätverket (regionala HTA) och en
tredje avdelning kan innehålla Nytt från Cochrane Library. Ytterligare en avdelning
kallad Internationella översikter lyfter fram aktuellt material från databaser vid Centre
for Reviews and Dissemination, University of York.
Ett taggmoln på den här sidan (ej inkluderat i Figur 12) kan lyfta fram de ämnen
som just nu har störst nyhetsvärde för många användare av hälsobiblioteket.

Ämnesområden
Varje ämnesområde (t ex Allmänmedicin, Internmedicin, Kirurgi, Fysioterapi, Omvårdnad, Odontologi osv) får efter hand som hälsobiblioteket byggs ut en egen landningssida, som är åtkomlig direkt från megamenyn. Det är här som olika yrkeskategorier och
specialitetsinriktad personal hittar resurser som berör just deras eget fält. Användare som
huvudsakligen är intresserade av ämnesspecifika resurser och nyheter kan välja att
placera ett bokmärke på sin ämnessida istället för på startsidan.
Det kan vara redaktionellt kostsamt att ha alltför mycket redaktionellt styrt innehåll
på varje ämnessida. Innehållet på ämnessidorna kan därför till viss del vara automatiskt
utvalt baserat på sökningar på relevanta ämnesord från utvalda källor. Utifrån tillgängliga ekonomiska resurser och behov inom olika ämnesområden kan dock hälsobiblioteket tänkas prioritera vissa ämnessidor, till exempel allmänmedicin.
Taggmolnet på ämnessidorna kan bestå av relevanta sökord för ämnesområdet.

Listning av databaser och tidskrifter
I sektionen Vetenskap ligger listningar för tidskrifter och databaser. Dessa listor kan
exempelvis nås från Startsidan, längst ner i Vetenskapskolumnen, eller från landningssidan Vetenskap.
Listan med databaser är förhållandevis kort och kan därför innehålla en kort redaktionell beskrivning av respektive datakälla samt länkar till respektive databas startsida.
Listan med tidskrifter som är friköpta för nationell (allmän) åtkomst i fulltext
via hälsobiblioteket kommer att vara mer omfattande. Vilka dessa blir är en kostnadsoch förhandlingsfråga. Dessutom skulle i idealfallet även titlar som ingår i EiRAs och
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 IBSAMs samlingar listas, kanske till och med inkluderande de lokala abonnemangen.
B
Detta skulle dock medföra ett ganska omfattande arbete med administration och uppdatering, som inte har beaktats i denna förstudie.
För vården gäller att varje länk till en tidskrift som inte är friköpt för nationell
tillgång leder till en lämplig sida hos respektive tidskrift, sannolikt dess startsida. Om
besökaren använder hälsobiblioteket från sin arbetsplats inom ett landsting/en region/
en kommun som har åtkomst till en viss tidskrift via EiRA ska länken automatiskt leda
till ett inloggat läge.
Om arbetsplatsen inte har åtkomst via EiRA, eller om besökaren använder hälsobiblioteket utanför arbetsplatsens nät, t ex hemifrån, går det i dagsläget inte att åstadkomma automatisk inloggning. Då hamnar man hos tidskriften i ett icke inloggat läge
och lösenord krävs. Det behövs en introducerande/förklarande text i anslutning till
listningen av tidskrifter som anger att länkarna fungerar olika.
Motsvarande gäller även för universitetens och högskolornas tidskrifter. Automatisk
inloggning sker när besökaren befinner sig inom lärosätets nätverk för de tidskrifter som
lärosätet har tillgång till via BIBSAM. Annars krävs inloggning.

Metadata i ett hälsobibliotek
Metadata kan beskrivas som ”data om data”, alltså data som definierar och beskriver
innehållet och/eller strukturen för en viss datasamling ur olika perspektiv. Exempel på
metadata är uppgifter som rubrik, sammanfattning, författare, publikationstyp, senaste
ändringsdatum och ämnesord. Metadata kan också utgöras av annan information, till
exempel utgivare, ackrediteringsinformation, ursprungligt publiceringsdatum osv. När
denna typ av uppgifter finns, bidrar de till att förenkla navigering och öka sökbarhet.
Metadata-värden bör anges och tolkas på ett enhetligt sätt. Till exempel måste man
bestämma sig för hur ett datum ska skrivas: 20121115, 121115 eller 2012-11-15.
En kontrollerad vokabulär som är valbar i hälsobibliotekets administratörsgränssnitt
skulle kunna underlätta detta, liksom en användning av befintliga standarder.
Att metadata anges enligt en kontrollerad vokabulär underlättar en nationell
hantering av informationen och gör det möjligt att sortera ut en exakt sökträff vid en
sökning. Detta minskar risken för felstavning vid metadatamärkningen och ökar möjligheten att sökord är rättstavade om sökfunktionen ger förslag på sökord. Synonymer
kan tillföras och vokabulären kan även vara till hjälp för att dela in information i olika
ämnesområden.

Det behövs bättre metadata
En potentiellt stor utmaning för ett hälsobibliotek är att många av de källor som bör
ingå antingen inte förser sina dokument med några metadata alls eller använder sig av
metadata med olika utformning, tillgänglighet och kvalitet. Detta är ofta fallet idag,
såväl för offentliga som privata utgivare.
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Kliniska riktlinjer är ett exempel. Landstingen använder idag olika system för att ta
fram, lagra och publicera riktlinjer. På vissa webbplatser är riktlinjerna tillgängliga som
PDF-dokument, på andra som Word-dokument. Vissa kan också ha gjort riktlinjerna
tillgängliga i webbformat (HTML). På samma sätt varierar tillgängligheten till metadata
betydligt. Vissa webbplatser kanske bara har gjort rubriken på riktlinjen tillgänglig,
medan övriga metadata saknas.
En redaktionell behandling och komplettering av metadata för kunskapsdokument
skulle kunna leda till bättre sökresultat i hälsobiblioteket och i andra sökmotorer. Detta
fordrar dock ett stort arbete, kräver kunskap om varje dokument och är mycket resurskrävande – det är inte möjligt för ett hälsobibliotek att förse samtliga kunskapsdokument med relevanta och enhetliga metadata. Detta måste i stället åligga dem
som producerar dokumeten, till exempel myndigheter, regioner/landsting, förlag osv.
Men genom att försöka påverka utgivarna av kunskapsdokument kan hälsobiblioteket
medverka till en bättre utveckling. Se avsnittet nedan om synergieffekter på längre sikt.
Inom ramen för denna förstudie kan vi konstatera att svenska riktlinjer, rapporter och andra offentliga dokument alltså borde publiceras med krav på en minsta
gemensam standarduppsättning av metadata som är lätt tillgänglig, ungefär som på
ett gammaldags kartotekskort: till exempel rubrik, publiceringsdatum, ändringsdatum,
författare, utgivare, ämnesord (som MeSH) samt diagnos- och åtgärdskoder
(t ex ICD-10). Detta borde vara utgivarnas ansvar.
En sådan standardisering av metadata sörjer för att alla användare pratar samma
språk, och att data inte misstolkas eller används fel. Med hjälp av metadata-standarder
kan en text göras mer sökbar och lättare att sätta in i ett sammanhang. Metadata-
standard handlar även om hur en organisation ska hantera metadata och ansvaret för
dessa, något som det också har utvecklats en ISO-standard för (27). Det finns olika
standarder för själva metadata.

Dublin Core
Ett tidigt och välkänt metadatainitiativ är Dublin Core. Denna sektorsöver-
gripande metadata-standard innehåller 15 olika metadataelement, av en typ som kan
implementeras i de flesta sammanhang (engelska originalbeteckningar inom parentes):
• titel (title)
• upphovsman (creator)
• ämne och nyckelord (subject)
• beskrivning (description)
• utgivare (publisher)
• medarbetare (contributor)
• datum (date)
• resurstyp (type)
• format (format)
• identifikator (identifier)
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•
•
•
•
•

källa (source)
språk (language)
relation (relation)
täckning (coverage)
rättigheter (rights).

ISO 13119:2012
Det här är en metadatastandard för sammanhanget hälso- och sjukvårdsinformatik,
k liniska kunskapsresurser och metadata. Den bygger på Dublin Core och är specialinriktad på hälso- och sjukvård. Förutom de 15 metadataelementen i Dublin Core går
det även att välja till målgrupp, olika delar av vårdprocessen, status för resursen, risk och
evidens som metadataelement.

Andra initiativ för metadata-märkning
Microformats och Schema.org (den senare från Bing, Google och Yahoo) är två olika
initiativ för att öka webbplatsers sökbarhet genom att tilldela olika informationstyper
vissa egenskaper. Microformats användas främst till kontaktuppgifter och kalenderhändelser. Schema.org innehåller på samma sätt som Dublin Core olika huvudelement
eller informationstyper som sedan kan tilldelas olika egenskaper med hjälp av befintliga
kontrollerad vokabulär. Schema.org överlappar vissa metadataelementen i Dublin Core.
Kungliga biblioteket har dels ett metadataråd som hanterar policyfrågor och strategisk utveckling på metadataområdet, dels en särskild expertgrupp för metadata som
arbetar med frågorna och för närvarande bland annat kartlägger standarder främst inom
den svenska biblioteksvärlden.

Ämnesord och koder
I ett hälsobibliotek skulle det vara önskvärt att kunna söka på och navigera efter
ämnesord (nyckelord). Inom medicin finns det flera kontrollerade vokabulärer eller
ämnesordsstrukturer.
Det mest kända är kanske MeSH (Medical Subject Headings), utvecklat av
amerikanska National Library of Medicine (NLM) och översatt till många språk,
däribland svenska. Svensk MeSH, innehåller översättningar av nästan alla termer.
MeSH används för märkning/indexering, sökning och katalogisering av biomedicinska
tidskriftsartiklar och systematiska översikter men används i viss utsträckning även för
riktlinjer.
Andra ämnesordssystem för medicin (varav något eller några skulle kunna övervägas
för sökning i ett hälsobibliotek) är:
ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems) är en statistisk klassifikation med diagnoskoder för att gruppera sjukdomar
och dödsorsaker för att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den svenska versionen heter ICD-10-SE.
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ATC (Anatomic Therapeutic Chemical classification system) är ett system för att
klassificera läkemedel. Läkemedlen indelas i olika grupper efter indikationsområde.
På Läkemedelsverkets webbplats och i svenska FASS går det att söka läkemedel via deras
ATC-kod.
KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder) är en åtgärdsklassifikation som är gemensam
för olika verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. KVÅ
utgör en sammanslagning av Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ) och de så
kallade icke-kirurgiska åtgärdskoderna.
DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) är en psykiatrisk
diagnoshandbok, som även anger kriterier för varje diagnos. Den utges av American
Psychiatric Association och har stort internationellt inﬂytande. En ny version, DSM-V,
ska vara färdig 2013.
NPU (Nomenclature of properties and units) är ett internationellt register med
systematiska unika benämningar och koder för laboratorieundersökningar inom bakteriologi, immunologi, kemi, transfusionsmedicin och virologi.
På det medicintekniska området finns GMDN (Global Medical Device Nomenclature) som är en terminologi som har utvecklats för att underlätta informationsutbyte om
medicintekniska produkter och som ska användas då tillverkare/auktoriserade representanter ansöker om registrering av medicintekniska produkter och då de rapporterar
olyckor och tillbud med sådana produkter.
Snomed CT är ett begreppssystem som syftar till att göra dokumentationen i vård
och omsorg enhetlig, entydig och ändamålsenlig. Socialstyrelsen arbetar för att Snomed
CT på sikt ska kunna införas och användas i svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Idag har ett hundratal företag, privatpersoner och företrädare för verksamheter inom
vård och omsorg Socialstyrelsens licens att använda Snomed CT. I länder som USA,
Storbritannien, Argentina, Australien och Kanada används Snomed CT för elektronisk
kommunikation inom avgränsade områden, för information om patienter.
Metadata behandlas och diskuteras mer djupgående i bilagan Informationshantering,
inkl metadata (se Bilaga 6).

Ämnesordsmotor
Som nämnts ovan är en av utmaningarna att många dokument som bör ingå i hälsobiblioteket är otillräckligt märkta med metadata. Det gäller såväl officiella dokument
från myndigheter, regioner och organisationer, som information från betalkällor, till
exempel avsnitt ur kliniska uppslagsverk. Dessutom publiceras dokumenten i olika
format och utan gemensam struktur.
En möjlighet som hälsobiblioteket kan överväga är att bygga en egen databas för
vissa dokument. Databasen kan systematiskt genomsöka dokumenten och förse dessa
med viktiga metadata, till exempel ämnesord.
Detta är en mycket krävande uppgift, även om det finns teknologi som kan förenkla
arbetet. En ämnesordsmotor kan läsa igenom dokumenten ett i taget. Innehållet i varje
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dokument matchas statistiskt mot en standardiserad vokabulär, till exempel MeSH.
Erfarenheter från Västra Götaland och från National Library of Medicine visar dock att
en sådan process inte är tillräcklig, utan att det dessutom är nödvändigt med en redaktionell genomgång (se Bilaga 6).
Det kan hända att en ämnesordsmotor inte är en optimal lösning för svenska förhållanden på grund av de aktuella dokumentens olika strukturer och dokumentformat.
Här bör man eventuellt göra en närmare analys av alla källor för att avgöra om det är
lämpligt med en automatisk ämnesindexering. Detta kan gälla både statligt och lokalt/
regionalt framtagna dokument.

Publiceringslösning
Hälsobiblioteket kommer huvudsakligen att innehålla länkar till externa källor och visst
redaktionellt material i form av artiklar. Det krävs redaktionell bedömning och bearbetning redan när innehåll läggs in första gången. För vissa länkar (exempelvis till riktlinjer,
patientinformation eller andra viktiga dokument) kan det vara aktuellt att komplettera
med en översikt, ett sammandrag, ämnesord och eventuellt andra metadata enligt ovan.
Även att administrera allt innehåll och länkade källor är en betydande daglig arbetsuppgift. De externa webbplatser man refererar till ändrar sitt innehåll, och det måste till
en kontinuerlig bevakning av dessa förändringar. När trasiga länkar uppstår, är det är
viktigt att upptäcka dessa. Det finns tekniska lösningar för att med en viss periodicitet
kontrollera att alla länkar fungerar, men korrigeringar måste alltid skötas av en administratör. Erfarenheten från Helsebiblioteket.no talar för att man bör ha en automatiserad
process för att hitta trasiga länkar redan under införandeprocessen. I annat fall tillkommer en kostnad för att utveckla en tilläggsmodul som sköter detta.
I avsnittet om innehåll föreslås att innehållet i hälsobiblioteket
delas in i tre huvudkategorier:
• Praktik
• Vetenskap
• Aktuellt
All navigering på hälsobibliotekets sidor ska baseras på denna indelning. En detaljerad
beskrivning av detta ges i funktionsskisser, så kallade wireframes (se Bilaga 7).
Det finns många innehållshanteringssystem (Content Management System, CMS,
även kallat Web Content Management, WCM) på marknaden som alla har funktionalitet som stöder en sådan indelning. Systemen tillhandahåller en publiceringsmodul,
samarbetsytor och administrationsverktyg för att hantera innehållet på webbplatsen.
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Det kan finnas behov att anpassa innehållet i hälsobiblioteket efter användarens
• arbetsplats
• yrkesroll
• ämnesinriktning
• språkkrav
• eventuella funktionshinder
• regionalt önskade innehåll.
Publiceringen i CMS kan i princip göras på två sätt, baserad på redaktionella val eller
baserad på metadata.
•• Navigering baserad på redaktionella val. Detta innebär att webbplatsen delas in i
sektioner, och artiklar publiceras i en eller flera sektioner. Det innebär att en redaktör kan välja att ett visst dokument ska visas på flera ställen på sajten (korspublicering), oavsett hur detta är metadata-märkt.
•• Navigering baserad på metadata. Ett annat publiceringssätt är att ett dokument
endast publiceras i en enda sektion, och att placeringen i stället bestäms av metadata.
Ett exempel: i ämnesbiblioteket endokrinologi finns Riktlinjer i sektionen ”Praktik”.
Där hamnar alla dokument i hälsobiblioteket som är metadata-märkta med både
”riktlinjer” och ”endokrinologi”. (Om man vill kan riktlinjerna också märkas med
information om var de kommer ifrån så att användaren även kan välja att se dokument enbart från en viss region.)
Det finns för- och nackdelar med båda metoderna. En rent redaktionell lösning ger
bättre kontroll över innehållet på webbplatsen, men det kan samtidigt uppstå komplikationer om man vill att innehållet ska kunna sökas igenom (crawlas) av olika söktjänster på nätet och publiceras även på andra webbplatser. En lösning som bara bygger på
navigering med metadata är mycket flexibel, men den kan bli problematisk om man
ibland vill frångå regeln. Ett exempel på detta kan vara en patientskrift, som baserat på
metadata visas både under Vetenskap och under Praktik. Redaktionellt vill man att den
endast visas under Praktik, för att undvika dubblering. I ett sådant fall måste publiceringen fungera så att man kan bestämma exakt var dokumentet ska visas.
En lösning kan vara att kombinera båda metoderna. Om hälsobiblioteket bestämmer sig för att samla riktlinjer från hela landet kan det vara klokt att lagra dessa utan att
knyta dem till en bestämd sektion i webblösningen. Varje riktlinje får i stället en kort
beskrivning (sammandrag) och en standardmärkning med metadata, exempelvis ackrediterad källa, ämne(n), diagnos- eller åtgärdskod, region som den gäller för, ansvarig(a)
författare, senaste ändringsdatum, med mera. Detta gör det enklare att lägga in riktlinjer
där det är relevant, oavsett strukturen på resten av webbplatsen. Det gör det också enklare att dela dessa data med andra.
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På det här sättet kan man bygga en fast struktur för att navigera i hälsobibliotekets sektioner, och man kan på varje webbsida hämta in element från en databas som baseras på
metadata.

Sökmotoroptimering
En viktig uppgift för alla som ansvarar för innehåll på Internet är sökmotoroptimering
(Search Engine Optimization, SEO). SEO handlar om att se till att webbsidorna är
synliga och placeras högt i sökresultaten för sökmotorer som Google, Bing, Yahoo och
andra större och mindre söktjänster. Det är Google som mer eller mindre har satt
standarden för detta och de publicerar öppna riktlinjer för webbadministratörer (28).
Genom att lägga vikt vid sökmotoroptimering när webbplatsen utformas och struktureras kan man säkerställa att hälsobiblioteket som källa/verktyg blir mer känt eftersom
det rankas högre i sökningar om medicin, omvårdnad och hälsa på exempelvis Google.

Sökfunktionen
Sökfunktioner är det vanligaste sättet att orientera sig på internet. Idag är det i stor
utsträckning Google som sätter standarden för hur många användare söker efter information. Ett eller möjligen två sökord är vanligt, och användarna förväntar sig bra träffar
utifrån detta.
Hälsobibliotekets sökfunktion ska inte konkurrera med Google, Bing, Yahoo eller
andra stora aktörer som söker av hela internet. Uppgiften är i stället att ge enkla och
översiktliga sökresultat utifrån ett begränsat antal källor som har hög trovärdighet.
En viktig framgångsfaktor är också att sökningen inte får ta för lång tid.

Sökteknologi
Det finns i huvudsak tre sökmetoder som kan vara aktuella för hälsobiblioteket:
• samordnad (federerad) sökning
• integrerad (enterprise) sökning
• discovery-tjänst.

Samordnad sökning
Användaren skriver in en term i sökfältet och klickar på ”Sök”. Sökmotorn skickar
söktermen vidare till de externa källorna. Sökningen utförs i praktiken av de lokala
sökmotorerna hos källorna och returnerar resultatet som XML-data till hälsobiblioteket.
Hälsobiblioteket formaterar och sorterar resultatet och visar det för användaren.
Fördelar med samordnad sökning
Licens- och driftskostnaderna är relativt låga.
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Nackdelar med samordnad sökning
Funktionaliteten är begränsad och kan upplevas som långsam – särskilt om hälsobiblioteket söker i många källor. Sökmotorerna är beroende av att källorna har en egen sökmotor som använder ett standardiserat språk. Den samordnade sökningen är dessutom
sårbar om en av källorna inte skulle vara tillgänglig. Då riskerar man att just det dokument man är ute efter inte kommer med i sökresultatet.

5

Integrerad sökning
Användaren lägger in en term i sökfältet och klickar på ”Sök”. Sökmotorn skickar
söktermen till ett eget index och returnerar resultatet direkt till användaren utan att stå
i förbindelse med källorna. Indexet skapas enligt Google-metoden. Sökmotorn besöker
källorna med bestämda tidsintervaller och hämtar all den information den behöver för
att bygga ett index. När användaren klickar på ”Sök” kommer sökmotorn att presentera
ett resultat som baseras på statistiska beräkningar av sökordet och hur detta matchar ord
i rubrik, fulltext, ämnesord och andra tillgängliga metadata i indexet. I de flesta tillgängliga produkter på marknaden har man också möjlighet att konfigurera hur dessa data ska
användas för att ge användaren relevanta resultat. Det är till exempel möjligt att vikta en
viss källa lite högre så att sökresultat från den källan prioriteras.
Fördelar med integrerad sökning
Sökningen upplevs som snabb och har hög funktionalitet. Det går att ge sökmotorn
detaljerade instruktioner om hur informationen från källorna ska indexeras. Man kan
också lägga till egna metadata. Ett exempel på detta är att man talar om för sökmotorn
att alla dokument som hämtas från en bestämd källa ska märkas med informationstyperna ”Riktlinjer” och ”Regionnamn”. Den här metainformationen kan användaren
utnyttja för att filtrera sökresultatet.
Nackdelar med integrerad sökning
En bra söktjänst är dyr i drift. Det är krävande att hela tiden hålla alla källor uppdaterade. Varje gång det görs en ändring i någon källa – liten eller stor – kan det potentiellt
stoppa inhämtningen av metadata. Det krävs personalresurser för att hela tiden vidareutveckla och uppdatera tjänsten. Integrerad sökning kräver dessutom mer resurser i form
av maskinvara.

Discovery-tjänst
Hälsobiblioteket kommer sannolikt att prenumerera på medicinska tidskrifter från internationella förlag. Om man använder integrerad sökning är det möjligt att indexera dessa
själv, men allteftersom indexen blir större kommer driftskostnaderna att stiga. Vissa förlag kommer kanske inte att tillåta hälsobibliotekets sökmotor att indexera. Lösningen på
detta är att köpa en discovery-tjänst. Det finns produkter på marknaden som använder
teknologi för integrerad sökning för att indexera alla världens tidskriftsartiklar och som
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erbjuder sina tjänster till bibliotek. Man kan sätta upp tjänsten så att sökningen enbart
görs i de artiklar som är tillgängliga genom hälsobibliotekets prenumerationer.
Fördelar med discovery
De här produkterna har stor kapacitet och indexerar elektroniskt tillgängliga tidskrifter och böcker i större omfattning än vad hälsobiblioteket skulle klara av själv. Flera av
dessa lösningar kan till exempel erbjuda en söktjänst där alla artiklar är markerade med
MeSH-ämnesord.
Nackdelar med discovery
Det finns inga stora nackdelar med själva tekniken, men man får en extra leverantör att
förhålla sig till.

Kombination av integrerad sökning och Discovery-tjänst
En kombination av integrerad sökning och en discovery-tjänst är sannolikt den bästa
lösningen för ett svenskt hälsobibliotek. Integrerad sökning används till allt egenproducerat innehåll, indexering av svenska öppna webbplatser och till uppslagsverk. Discovery
används för sökningar i tidskriftsartiklar som hälsobiblioteket har tillgång till genom
sina prenumerationer.
En viktig begränsning med en sådan kombinationslösning är att man inte bör försöka blanda sökresultat från de båda tjänsterna. Detta kan emellertid lösas på flera sätt
genom bra webbdesign. Resultaten från Discovery-tjänsten kan visas i en egen ruta, eller
så kan man välja att endast visa en länk som leder vidare till tidskriftsartiklarna från
första sidan i sökresultatet. I Norge använder Helsebiblioteket.no flikar för att skilja olika
delar av sökresultaten från varandra.

Stöd för flera språk och sökning med synonymer
Källorna i hälsobiblioteket kommer troligen att använda två språk – svenska och
engelska. Det är önskvärt att sökning med svenska termer också ger träff i engelskspråkiga källor, och vice versa.
Lösningen på detta är en välstrukturerad svensk/engelsk-engelsk/svensk synonymordlista. Sökmotorn kontrollerar söktermer mot ordlistan och hämtar både svenska och
engelska synonymer som läggs till innan sökningen utförs.
Utöver vanliga synonymer kan man även använda medicinska kodverk som
synonymer. Man kan till exempel välja att ta med ICD-10- och ATC-koder. I praktiken
betyder det att en användare kan skriva in en ICD-10-kod i sökfältet och få träff i källor
som inte använder ICD-10 i sina metadata. Andra kodverk kan också inkluderas, men
det gör det hela mer komplicerat. Hälsobiblioteket måste bestämma om det är värt kostnaden att ha stöd för alla kodverk.
Figur 13 visar ett förslag till struktur för ordlistan (baserat på en utvecklingsskiss
från Norge) där varje ruta kan innehålla flera synonymer.
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Synonymer – ICD-10

Figur 13. Principiell struktur för ordlistan i ett hälsobibliotek.

Synonymerna delas in i grupper. Detta gör underhåll och vidareutveckling av ordlistan
enklare. Utifrån denna struktur bör sökmotorerna kunna översätta söktermer från
synonym till föredragen term och på grundval av det hämta översättning och eventuellt
aktuella koder. Alla dessa termer skickas då till sökmotorn och genererar ett sökresultat.
Ordlistan kan också användas som grund för en autofyll-funktion och som hjälp
att välja söktermer. När användaren börjar skriva i sökfältet kommer sökmotorn att
kontrollera bokstäverna mot ordlistan och ge förslag på möjliga söktermer i sökfältet.
En sådan funktion kan hjälpa användaren att välja de bästa söktermerna för att hitta den
önskade informationen.
Det finns sannolikt en svensk/engelsk medicinsk ordbok på marknaden som kan
köpas in för att användas till hälsobibliotekets sökmotor. Det är en bra början, men det
krävs omfattande justeringar innan denna kan täcka behovet fullt ut. Ett förslag kan
vara att hämta in de 2 000 till 3 000 mest sökta termerna från det norska Helsebiblioteket.no och se till att alla dessa har bra synonymer.
Den svenska översättningen av MeSH kan också vara användbar för att hitta bra
synonymer. Utöver detta krävs arbete för att ta in en eller flera kodverk i ordlistan.
Val av stöd för kodsystemen bör baseras på vad som används inom den svenska hälsooch sjukvården idag. Vissa kodsystem är mycket detaljerade. Om källorna man söker i
inte har indexering/metadata på denna detaljnivå, kan det bli kontraproduktivt att göra
sådana sökningar möjliga i hälsobiblioteket.
Ett råd baserat på erfarenheter från Norge är att göra ordlistan så enkel som möjligt och att till exempel undvika hierarkiska nivåer. Det underlättar underhåll och
uppföljning. Ordlistan kommer ändå att kräva en hel del uppdateringsinsatser. Med
jämna intervaller måste man kontrollera vilka söktermer som användarna skickar till
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s ökmotorn. Dessa termer behöver testas och sökresultaten kontrolleras. Om en sökterm
ger ett oönskat sökresultat kan man som regel justera detta genom att ändra i ordlistan.
I sällsynta fall kan ett oönskat sökresultat utlösa behov av justeringar av sökmotorns
index (se avsnittet om indexering).

Sökfilter (facetter)
Det finns två huvudsakliga sätt att filtrera sökresultaten:
• förfiltrering
• efterfiltrering
Förfiltrering innebär att användaren gör vissa val innan söktermen skickas till sökmotorn. Man kan till exempel från början ge användaren möjlighet att endast söka i
riktlinjer. Det kan också vara aktuellt att möjliggöra för användaren att söka dokument
enbart från en viss region.
Efterfiltrering är vanligast (Google). Användaren ges inte möjlighet att välja filter
innan sökningen startar. Ett antal filter visas istället (vanligen i vänster marginal) tillsammans med sökresultatet. Sådana filter kan vara källa, ämne/tema, region, språk osv.
Godkända och/eller kvalitetsvärderade källor kan även användas som ett filter om man
väljer att utveckla ett sådant system. Se exempel från Helsebiblioteket.no i Figur 14.

Figur 14. Filtreringsmöjligheter i Helsebiblioteket.no
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I Norge har användarna fyra sätt att filtrera sökresultatet:
• metadata-baserat
• autogenererat
• baserat på specifika söktermer
• baserat på dokumenttyp/källa

Metadata-baserat (se fält 1 i Figur 14)

5

I denna sektion kan användaren välja resultat utifrån källa, språk och informationstyp. Exempel på informationstyper är uppslagsverk, läkemedel, patientinformation och
verktyg.

Autogenererat (se fält 2 i Figur 14)
På Helsebiblioteket.no kallas detta ”Assosierte ord”. Fackbegreppet för denna funktion
är klustring. Sökmotorn analyserar all text i de första 500 träffarna i sökresultatet. Den
gör en statistisk analys av vilka ord som ofta förekommer i samband med varandra och
genererar ett filter baserat på detta.

Baserat på specifika söktermer (se fält 3 i Figur 14)
På Helsebiblioteket.no kallas detta ”spotlight”. Sökmotorn känner igen namn på
tillstånd, diagnoser och läkemedel. När användaren söker på en diagnos kommer sökmotorn att visa ett fördefinierat resultat från utvalda källor i en egen ruta högst upp på
resultatsidan.

Baserat på dokumenttyp/källa (se fält 4 i Figur 14)
Högst upp på söksidan delas sökresultatet i två delar med hjälp av flikar. Den första
fliken visar källor med dokument som anses användbara för att slå upp något i en klinisk
situation, till exempel från kliniska uppslagsverk, riktlinjer eller liknande. Flik nummer två visar källor för forskning i form av systematiska översikter, HTA-rapporter eller
liknande.

Sökmotorns index vid integrerad sökning
Sökmotorn för integrerad sökning har ett program (en så kallad spindel) som söker
igenom källan med givna intervaller. Spindeln läser innehållet hos källan och hämtar
tillbaka informationen till sökmotorns index. Första gången en källa besöks hämtar
spindeln mycket information, och vid senare besök hämtas normalt endast uppdateringar och nya dokument.
Spindelns besök hos källorna styrs av en regel (crawl-beskrivning) som tas fram av
hälsobiblioteket. Den enklaste regeln är att peka på en URL (t ex: http://www.sbu.se)
och instruera spindeln att hämta all information från webbplatsen. Man kan också vara
mer specifik. Om man exempelvis bara vill ha rapporter från SBU ber man spindeln att
gå till http://www.sbu.se/publicerat. Då får man ett mer specifikt index som ger fler
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möjligheter att filtrera sökresultaten. En nackdel med detta är att sökningen blir mer
sårbar för ändringar av källans webbplats.
Driften av integrerad sökning kräver att någon har ett tydligt ansvar,
för praktiskt taget dagligt underhålls- och uppföljningsarbete. Arbetsinsatsen varierar beroende på hur många källor som är indexerade. I Norge indexeras cirka 50 källor.
Där lägger en person cirka 70 procent av en heltid på uppföljning och underhåll. En stor
del av detta arbete är utveckling av ordlistan, uppdatering av crawl-beskrivningar och
kontinuerliga felsökningar.

Prioriteringar för söktjänsten
Det är mycket som måste utvärderas och testas när man bygger upp en söktjänst.
Ett perfekt sökresultat för alla i alla situationer går inte att uppnå, men man kan komma
långt med några enkla prioriteringar. I det norska Helsebiblioteket har man tittat på
vad användarna faktiskt söker på, och man har sett att det i huvudsak handlar om tre
kategorier av söktermer:
•• tillstånd/diagnoser
•• läkemedel
•• källor.
Ett svenskt hälsobibliotek kan göra redaktionella utvärderingar och bestämma vilka
källor som ska prioriteras för dessa kategorier och eventuellt andra.
Baserat på data från fokusgrupper och intervjuer och representanter för yrkesgrupper
i denna förstudie kan det vara klokt att utvärdera lösningar för att underlätta sökningar
på symtom i ett svenskt hälsobibliotek. I så fall bör man göra en analys av tillgängliga
källor och kanske överväga att köpa in en eller flera källor som fokuserar på symtom.
Dessa källor kan i sin tur inkluderas i hälsobibliotekets index.

Behörighetskontroll för tillgång
Affärsvärdet av identitets- och behörighetskontroll för hälsobiblioteket måste göras tydligt, annars kan det bli onödigt kostsamt. Vilka problem vill man lösa och varför behövs
en IAM-strategi (Identity and Access Management, IAM)? Vilken säkerhetsnivå krävs
för information i portalen och de externa källorna? Vilken skada skulle intrång eller
missbruk av behörigheter kunna orsaka?
Hälsobiblioteket kan dra nytta av de erfarenheter Helsebiblioteket.no har på detta
område. Den lösning som Helsebibliteket.no har valt, dels en enkel användardatabas,
dels en proxylösning för kontroll av IP-adress, är okomplicerad och billig jämfört
med andra alternativ som beskrivs i Bilaga 8, IT-arkitektur. Detta alternativ bedöms
tillräckligt för att täcka det initiala behovet av behörighetskontroll i ett svenskt
hälsobibliotek.
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Det norska Helsebiblioteket.no tillämpar principen att alla användare har tillgång till
allt som finns inom portalen från alla IP-adresser, utom till de källor som kräver nationell eller institutionell IP-adress. Dessa källor är blockerade för användare som inte har
en godkänd nationell eller institutionell IP-adress. Sjukhus och hälsoinstitutioner är
ofta automatiskt inloggade. Användare som inte har sådan automatisk tillgång eller som
önskar tillgång hemifrån kan registrera sig som användare på Helsebibliotekets sidor och
logga in med användarnamn och lösenord. Det är kostnadsfritt att registrera sig som
användare.
Behörighetskontrollen i Helsebiblioteket.no sker på tre nivåer:
• nationell IP-kontroll hos externa källan
• institutionell IP-kontroll hos externa källan
• autentisering av IP och/eller användarnamn plus lösenord med
Helsebibliotekets proxyserver.

När krävs differentierad tillgänglighet?
Den vägledande principen i ett svenskt hälsobibliotek bör vara att systemet ska vara
enkelt och lätt att använda. Så mycket som möjligt av innehållet som nås via hälsobiblioteket ska vara tillgängligt för alla. När det är önskvärt eller nödvändigt att differentiera
tillgängligheten till delar av portalen kan man göra detta i olika steg:
• Utan behörighetskontroll – för fria källor
• Svensk IP-adress – för betalkällor med nationell tillgång
• Institutionell IP-adress inom vård/akademi – för betalkällor med tillgång inom
konsortieavtal (EiRA och BIBSAM).
Om hälsobiblioteket köper nationell access vid upphandlingen av externa källor, överlåts
det till leverantören av den upphandlade källan att verifiera att IP-adressen är svensk.
Har man inga ytterligare krav på säkerhet är detta en minimalistisk ansats som inte
kräver behörighetssystem. (En liten nackdel skulle möjligen vara att svenska användare
som befinner sig utomlands inte kan finna information via portalen i dessa källor.)

Tillgänglighet mobilt eller utanför arbetet
Att söka i hälsobiblioteket och få tillgång till de viktigaste källorna ska vara möjligt
oavsett var i landet som användaren befinner sig och oavsett om det sker från arbetsplatsen, hemifrån eller mobilt från annan plats.
Från ett generellt kliniskt tillämpningsperspektiv är de allra viktigaste källorna i ett
hälsobibliotek dels systematiska översikter, dels kliniska riktlinjer, uppslagsverk/
handböcker och en del andra kliniska verktyg. I vissa fall kan det dock också vara
av intresse att kunna komma åt en enskild tidskriftsartikel i fulltext. För en institution
som idag har avtal om en källa via EiRA, hanteras åtkomsten till källan genom att EiRA
registrerar institutionens IP-adress hos förlaget. Så länge användaren befinner sig inom
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arbetsplatsens nät ges tillgång till dessa enskilda tidskriftsartiklar i fulltext. Landstingen
har inte skapat någon gemensam länkserver (Link Resolver) för att möjliggöra åtkomst
till källor i EiRA utanför arbetsplatsen.
En länkserver är en betaltjänst som används för att spåra inköpta tidskrifter,
Open Access-tidskrifter och e-böcker. Tjänsten genererar en alfabetisk lista som
kan publiceras på hälsobiblioteket och till exempel hjälpa användare att hitta särskilda
tidskrifter de har tillgång till. En annan viktig funktion för en länkserver är att den
kan kopplas till bibliografiska databaser som PubMed, Medline, Embase, PsycINFO,
Cinahl och liknande. Artiklarna i dessa databaser förses med en symbol eller knapp som
länkar användaren till den fullständiga texten. Om hela texten inte finns i hälsobiblioteket kan länkservern ge information om var användaren kan hitta texten på annat håll.
EiRA driver just nu ett projekt som undersöker olika distanslösningar för access
till tidskrifter och databaser och har planer på att använda OpenAthens. De flesta förlag
som EiRA har varit kontakt med stöder OpenAthens.
De användare av hälsobiblioteket som kommer från en känd IP-adress i landsting
och andra ingående organisationer kommer att få tillgång till tidskriftsartiklar i fulltext
via EiRAs och BIBSAMs avtal. Att skapa och administrera en lösning för access även
mobilt eller hemifrån inte bara till nationellt tillgängliga (friköpta eller fria) källor och
tidskrifter, utan även till enstaka tidskriftsartiklar i fulltext via EiRA/BIBSAM skulle
sannolikt kräva omfattande investeringar och administration. Denna uppgift ligger
utanför ramen av driftsfas 1 av ett hälsobibliotek. Den naturliga ägaren av en sådan
länkserver är EiRA/SKL eftersom de håller i avtalen för landstingen och sörjer för att
listan över tidskrifter och institutioner som ingår är uppdaterad, samtidigt som det är
landstingen själva som betalar för prenumerationerna. En länkserver är användbar även
vid sökning i PubMed och andra databaser.

Personlig respektive institutionell anpassning
Att på sikt göra det möjligt för en användare att registrera en användarprofil, med
användarnamn och lösenord, skulle innebära att användaren kan spara sina personliga
inställningar. Samtidigt ska det alltid ska finnas möjlighet att söka anonymt i hälso
biblioteket. Det kan finnas fall där användaren anger söktermer som kan vara av konfidentiell natur, det ska inte vara möjligt att koppla sökinformation till en specifik individ.
Användarprofiler kan övervägas i ett hälsobibliotek, men innebär i vissa fall betydande merkostnader för administration och tekniklösningar. Man kan tänka sig två
tillämpningar:
• allmänt användarkonto (allmän profil, ”Mina Sidor”) som är öppet för alla med
svensk IP-adress. Man kan skapa sig ett Hälsobibliotekskonto via en självregisteringsprocess, vilket kräver minimal administration.
•• användarkonto baserat på användarens egen profession/sjukhus/institution.
Kontot kan ge tillgång till extra information/innehåll som till exempel sjukhuset har
betalat för. Detta innebär dock administration som kan vara betungande. Ju mer
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avancerad rättighetsuppsättning man väljer, desto större är risken för att det innebär
ett manuellt arbete som inte går att hantera genom en automatisk synkronisering via
en samordnad identitetshantering. Se även föregående avsnitt, Tillgänglighet mobilt
eller utanför arbetet.
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Administration av användare, hantering av bortglömda lösenord och så vidare är omfattande uppgifter i samband med allmänna användarkonton. Idag kan man låta aktörer
såsom Google, Facebook, Twitter eller motsvarande sköta den delen och tillåta dem vara
en tillförlitlig identitetsleverantör. Använder man sig av OpenID/OAuth så överlåter
man lösenordshantering till identitetsleverantören. Ställs det krav på en säkrare lösning
bör man titta på hur man har löst det i ”Mina vårdkontakter”, där man kan registrera sig
för ett konto med hjälp av e-legitimation.
Om det blir aktuellt med användarprofiler i hälsobiblioteket måste man också beakta
juridiska aspekter och säkerhet kring så kallad cookie-hantering i webbläsaren. Det
finns två slags cookies: en som är permanent och som sparar de senaste aktiviteterna/
inställningarna, en annan som är flyktig och som försvinner när man stänger webb-
läsaren. Säkerhetpolicyn kan hos vissa institutioner vara sådan att samtliga cookies tas
bort när webbläsaren stängs, och då försvåras användarprofiler.
En avstämning bör också göras mot Datainspektionens rekommendationer kring
integritet rörande lagring av personlig information. I personuppgiftslagen (PuL) finns
regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och
information till de registrerade. Användaren ska ges möjlighet till samtycke att Hälsobiblioteket lagrar personlig information. Samtycke är en frivillig och tydlig viljeyttring
genom vilken den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandlingen av
personuppgifter om sig själv.
Hälsobiblioteket måste även se över rätten till registerutdrag. Genom rätten till
registerutdrag har användaren rätt till att kontrollera om användaren är registrerad och,
om så är fallet, att de registrerade uppgifterna är korrekta.
En fördel med användarprofiler är att de kan utgöra ett bra underlag för användarstatistik, till exempel vilka funktioner och filter som användare anser att de har störst
nytta av. När man överväger att vidareutveckla nya funktioner så har man en bra
utgångspunkt.
Ett av hälsobibliotekets syften, att ge fri tillgång till de viktigaste källorna oavsett
var användaren befinner sig, är idag svårt att förena med en avancerad identitetskontroll kopplat till arbetsplatsen. En avancerad teknik som har fått spridning i vården är
Säker IT för Hälso- och Sjukvården, SITHS, som ingår i den nationella IT-strategin.
Denna säkerhetslösning bygger på ett personligt ID-kort, SITHS-kort, med elektroniska
legitimationer som möjliggör säker identifiering och kryptering av känslig information.
Hittills har cirka 360 000 kort utfärdats, och samtliga regioner, landsting och kommuner är anslutna. Privata vårdaktörer kan köpa SITHS-kort via ombud, och idag är ett
30-tal privata aktörer anslutna.
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För att utnyttja SITHS-kortet måste den dator som användaren utnyttjar vara utrustad med en kortläsare samt ett program (NetID) som kan hantera informationen på
kortet. Att utnyttja SITHS för inloggning till hälsobiblioteket förefaller vara en onödigt
komplicerad och begränsande lösning. Många användare saknar SITHS-kort. Skulle
hälsobiblioteket behöva skapa en lösning även för dessa så skulle det kräva orimligt stora
kostnader.

Regional anpassning
En funktion som kan vara viktig i ett svenskt hälsobibliotek är regional anpassning av
innehållet. För att detta ska vara meningsfullt måste allt innehåll i hälsobiblioteket som
är region- eller landstingsspecifikt kategoriseras via metadata, så att det framgår för
vilka regioner och landsting som innehållet gäller.
Det finns två möjligheter att identifiera användarens landsting eller region: manuellt
via ett aktivt val eller automatiskt via IP-igenkänning. Det alternativ som bedöms vara
mest lämpligt för hälsobibliotekets målgrupp är manuellt val.

Manuellt val
En manuell lösning innebär att användaren på en meny väljer till exempel ”Region
Skåne”. (Denna inställning kan sparas som en cookie i webbläsaren från ett användningstillfälle till ett annat. Om datorn är delad mellan flera användare vilket är fallet på
många håll i vården, får även nästa användare ett regionalt anpassat innehåll.)
Ett exempel på en manuell lösning är 1177.se. I ett menyval på sidan kan användaren ange olika regioner eller landsting. Sidan laddas sedan om automatiskt. Varje länk i
1177.se har nu vald region eller valt landsting som underkategori. Nackdelen är att denna
lösning inte är så flexibel – man kan bara manuellt välja en region i taget. Vill man
baserat på sin profession se flera regioner samtidigt så är detta inte möjligt här.
Det är dock fullt möjligt och kanske önskvärt att skapa en manuell lösning i hälsobiblioteket som gör att man kan se data från två eller fler regioner samtidigt.

Automatisk igenkänning av region
Rent tekniskt skulle det vara möjligt att automatiskt via IP-adressen identifiera användarens landsting eller region. Det finns leverantörer av information som kopplar ihop
varje IP-adress med postnummer. Organiserar man sedan postnumren per region/landsting går det att avgöra var en användare är hemmahörande.
Denna möjlighet bedöms dock vara mindre lämplig. Visserligen skulle användaren
slippa göra ett aktivt val för att endast se sitt eget landstings eller sin egen regions specifika kunskapsdokument. Men det skulle i stället krävas ett aktivt val för att se dokument
från andra delar av landet. Söker man exempelvis riktlinjer inom ett ämnesområde där
det bara finns ett fåtal regionala eller lokala riktlinjer i hela landet kan användaren få
uppfattningen att regionala/lokala riktlinjer saknas helt. En annan nackdel är att många
användare kan missa att välja bort den automatiska regioninställningen, och därmed
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förbise möjligheten att ta del av värdefull kunskap från andra delar av landet – en av
poängerna med tjänsten.
Att i portalen avgöra vilken region/landsting en användare kommer ifrån baserat på
IP-adressen innebär vidare ett krävande administrativt arbete. Det kan det bli kostsamt
att hålla dessa uppgifter uppdaterade över tid. Det sker kontinuerligt förändringar i var
en IP-adress är hemmahörande, exempelvis vid byte av internetleverantör.
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Framtidsperspektiv
Att delta i samarbetsinitiativ kring behörighetslösningar kan vara värdefullt, men att
skapa en samordnad (federativ) infrastruktur för identitetshantering är en komplicerad
uppgift. Det är många intressenter som i så fall skulle knytas ihop: kommuner och
landsting, akademiska system och andra organisationer. Ett samarbetsinitiativ inom
landet finns men mycket arbete återstår innan ett sådant kan bli aktuellt att ta ställning
till för ett hälsobibliotek. Det kan vara viktigt för hälsobiblioteket att hålla sig informerat om den fortsatta utvecklingen.
En allmän trend när det gäller system för kontroll av identitet och behörighet är att
gränserna suddas ut mellan tjänster som webbplatser sköter i egen regi och tjänster som
tillgängliggörs online. Detta ställer högre krav på kontrollsystemen. Outsourcing till
externa IT-avdelningar, utnyttjande av molntjänster och användning av mobila enheter
gör identitets- och behörighetskontroll till en allt viktigare utmaning.

Synergieffekter på lång sikt
Ett hälsobibliotek kan över tid bidra till bättre informationsutbyte inom hela svenska
hälso- och sjukvården. Man kan påverka statliga institutioner och landsting till att
standardisera format och struktur för dokumentpublicering. Alla deras dokument
bör till exempel finnas både i html-format (för webb och mobil) och PDF-format (för
utskrift). Webbformatet gör innehållet mer lämpat för användning via mobila platt-
formar. Dessutom blir informationen lättare att hitta genom sökfunktionen på webben.
Standardisering av metadata för offentliga dokument skulle förbättra tillgängligheten till dokument genom bättre indexering i sökmotorerna. Bra metadata kommer på
sikt att skapa bättre möjligheter till filtrering och även ge bättre information om viktiga
uppgifter för tillförlitligheten, som ansvarig utgivare, senaste uppdatering och så vidare.
Hälsobiblioteket kan vara en samarbetspartner till institutioner/landsting som
vill ha en plattform för att publicera vissa offentliga dokument. I Norge har det skapats
ett nationellt nätverk för lokala handläggningsrutiner (prosedyrenettverket). Nätverket
består av personal vid sjukhusen som ansvarar för att ta fram lokala rutiner. Man har
utvecklat en gemensam metod för framtagning av sådana dokument, och där bidrar
Helsebiblioteket.no genom att publicera rutinerna på http://fagprosedyrer.no.
I England har NICE Evidence Services (NHSE) kontakt med organisationer och
producenter av information som man vill tillgängliggöra via NHSEs webbplats.

96

F Ö R U T S Ä T T N I N G A R F Ö R E T T N AT I O N E L LT H Ä L S O B I B L I OT E K • F Ö R S T U D I E

Då det tidigare saknades en standard och många dokument saknade metadata började
man med att tillgängliggöra informationen i befintligt format. Producenterna tipsades
kontinuerligt till exempel om att lägga in publiceringsdatum i titeln på PDF-dokument
och att ange författare. NHSE anger metadata enligt Dublin Core, och dokumenten
märks också, efter insamling, med deras egen ontologi.
Att samarbeta och dela kunskap är viktiga funktioner på en modern webbplats.
Genom att få andra webbplatser att länka till hälsobiblioteket, ökar innehållets
synlighet på nätet, t ex hos Google, Bing och andra stora söktjänster. De som använder hälsobiblioteket eller bidrar till det, kan via sociala medier hjälpa till att sprida att
tjänsten finns och detta kan i sin tur ha betydelse för hur hälsobiblioteket presenterar sin
information.
Medier som Facebook, Twitter och LinkedIn eller liknande nya tjänster kan vara
kanaler att överväga. Viktigt är dock att man ska ha kontroll över flödet så att inte
felaktiga påståenden sprids. Se vidare avsnittet Lansering av tjänsten, Kapitel 8, sid 118.
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6. Organisation och drift
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I detta kapitel diskuteras tänkbara för- och nackdelar med olika organisatoriska lösningar. Utgångspunkten för vår diskussion är internationella erfarenheter, bland annat
från Helsebiblioteket i Norge, men det finns också skillnader i förutsättningar som
måste beaktas. Inledningsvis redovisas hur det norska hälsobiblioteket har organiserats,
därefter diskuteras principiella ställningstaganden kring organisation, och avslutningsvis
presenteras förslag till hur hälsobiblioteket skulle organisaras i Sverige.

Organisation av Helsebiblioteket.no
Det norska Helsebiblioteket utgör organisatoriskt en del av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret), som inrättades 2004 och som formellt är
ett förvaltningsorgan utan myndighetsfunktioner, under Helsedirektoratet. Kunnskapssenteret har en instruktion, som bland annat slår fast att Kunnskapssenteret är akademiskt oberoende. Ett vetenskapligt råd bestående av representanter från olika delar av
hälso- och sjukvården och dess förvaltning ger råd i ämnesfrågor.

Oberoende på flera nivåer
Det faktum att Helsebiblioteket hela tiden drivits som en självständig enhet, med ett
särskilt akademiskt och redaktionellt oberoende, betraktas som en avgörande framgångsfaktor och nödvändigt för acceptans hos användarna. När Helsebiblioteket.no
lanserades 2006, tydliggjordes detta oberoende genom att tjänsten organiserades som en
redaktion med en redaktör. År 2013 omfattar redaktionen 13,6 årsarbetskrafter. Medan
personalansvaret i Helsebiblioteket ligger hos en redaktionschef, ligger ansvaret för
sakinnehållet hos redaktören, som har en akademiskt och redaktionellt oavhängig roll
i förhållande till Kunskapssenteret i övrigt och till samarbetspartners.
Dessutom fick tjänsten en egen instruktion som slog fast att Helsebiblioteket är
akademiskt oberoende, både av moderorganisationen och av dem som vid inrättandet kallades helsebibliotekets ägare, det vill säga sjukvårdsregionerna och
Helsedirektoratet.

Råd, redaktionsråd, referensgrupper och bibliotekskommitté
Med utgångspunkt i den ursprungliga finansieringen, inrättades ett särskilt råd för
Helsebiblioteket med representanter för Helsedirektoratet och sjukvårdsregionerna.
Eftersom delfinansieringen från regionerna har avvecklats och denna del i stället finansieras via statsbudgeten, har det också blivit naturligt att överväga en avveckling av
detta råd. I skrivande stund är detta inte klart.
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Rådet har gett synpunkter till Kunskapssenteret rörande verksamheten i Helsebiblioteket. Två ledamöter utses av sjukvårdsregionerna och två av det dåvarande Sosial- og
helsedirektoratet. Varje ledamot har en personlig suppleant. Rådet utser sin ordförande.
Rådet ska ha minst tre möten per år och ska bidra till att Helsebiblioteket drivs ändamålsenligt, ge råd om utnämningen av redaktör, redaktion och övergripande frågor som
strategi och affärsplan samt budget. Redaktören deltar i Helsebibliotekets rådsmöten och
är dess sekreterare. Rådet har en mandattid på två år.
Helsebiblioteket har i övrigt ett redaktionsråd som ska representera Helsebibliotekets olika användargrupper och relevanta forsknings-, informations- och biblioteksmiljöer. Detta redaktionsråd utses av Helsebibliotekets råd, på förslag från redaktören,
och stöder Helsebiblioteket i akademiska frågor. Dessutom finns referensgrupper för en
del ämnesområden (som primärvård, läkemedel, samhällsmedicin och folkhälsa), samt
en bibliotekskommitté som ger råd i biblioteksfrågor, särskilt i fråga om urval av betalkällor. Redaktionsrådet har möten kvartalsvis och de andra grupperna sammankallas vid
behov.

Finansiering
Helsebibliotekets verksamhet betalas via:
• grundfinansiering från staten
• intäkter från institutioner och organisationer som vill ha tillgång till specifika
innehållstjänster
• intäkter från användare av vissa innehållstjänster med begränsade licenser.
Budgeten för nästföljande år redovisas årligen för parterna och beskrivs i Kunskapssenterets regleringsbrev.

Organisation av ett svenskt hälsobibliotek
Ett hälsobibliotek i Sverige är av stort intresse för såväl stat som vårdens och omsorgens
huvudmän. Staten har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvården samt ett särskilt
ansvar för forskning och utbildning. Huvudmännen har huvudansvaret för att hälsooch sjukvården och omsorgen drivs på ett ändamålsenligt och evidensbaserat sätt.
Slutsatsen av detta är att både staten och huvudmännen har ett intresse av ett
nationellt hälsobibliotek och därför bör ha ett gemensamt ansvar för finansiering och ett
inflytande på hur hälsobiblioteket organiseras.
Några möjliga organisationsformer för ett hälsobibliotek är stiftelse, egen myndighet eller självständig enhet inom en myndighet.

Stiftelseformen
En stiftelse kan beskrivas som en juridisk person som varaktigt förvaltar egendom för ett
bestämt ändamål, till exempel vetenskapligt. Exempel på stiftelser som finansieras av staten och som har verksamhet inom informations- och kunskapsförmedling är Stiftelsen
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Allmänna Barnhuset; Centrum för Lättläst; Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio
AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB; Svenska Filminstitutet; Institutet för framtidsstudier; Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ); Stiftelsen för
miljöstrategisk forskning (MISTRA) och Chalmers Tekniska Högskola.

Kunskapsmyndighet som organisatorisk hemvist

6

Eftersom hälsobiblioteket ska vara en nationell angelägenhet som kräver långsiktigt
stabil finansiering och stark vetenskaplig kompetens, föreslår vi att hälsobibliotekets organisatoriska hemvist ska vara på en kunskapsmyndighet. Synpunkten att
en myndighet ska vara hemvist för ett nationellt hälsobibliotek delas av många användargrupper som vi har haft kontakt med under förstudien, såväl av professioner som av
patient- och brukarföreträdare. Däremot bör huvudmännen och hälso- och sjukvården
ha ett inflytande som garanterar att inriktningen gagnar hälso- och sjukvårdens behov
av evidensbaserad kunskap på ett lättillgängligt sätt.

Styrelse eller nämnd med myndigheter, akademi och vård
Mot denna bakgrund bedömer vi att hälsobiblioteket ska ha en styrelse/nämnd med
representanter från myndigheter, akademin och hälso- och sjukvården. Vilket
mandat styrelsen/nämnden ska ha kan behöva diskuteras, men man bör undvika att
särintressen kommer in, utan det vetenskapliga underlaget står i fokus. I styrelsen/
nämnden bör ingå representanter från SKL/ landsting/kommuner, involverade hälsooch sjukvårdsmyndigheter, Vetenskapsrådet samt representanter från de professionella
organisationerna.

Redaktionellt oberoende av finansiärer och värdorganisation
Både staten och vårdens huvudmän har ett stort intresse i ett välfungerande hälsobibliotek och att den information som ges är av hög kvalitet och utan särintressen. Därför är
oberoendet en viktig principfråga. Vikten av redaktionellt oberoende har också betonats
av flera representanter från såväl det norska Helsebiblioteket som dess värdmyndighet
Kunnskapssenteret.
För hälsobibliotekets del är det viktigt att poängtera att man är oberoende från en
myndighet eftersom man ska samla in och förmedla kunskap från många myndigheter och källor. För Sveriges del är det flera myndigheter och huvudmän som kommer
att leverera information och kunskapsunderlag. Kunnskapssenteret kan å sin sida inte
heller gå i god för att all information som är tillgängligt håller samma kvalitet. Det finns
alltså principiella fördelar för båda parter genom att det finns ett oberoende.
Samtidigt som hälsobiblioteket måste ha mandat att självständigt, oberoende
av värdmyndigheten, besluta om vilket innehåll och vilka källor som ska förmedlas via hälsobiblioteket, är det värdefullt att dra nytta av värdmyndighetens
kunskapsverksamhet. Att bedöma vetenskaplig relevans och kvalitet kräver nära tillgång till kunnig och vetenskapligt skolad personal som man kan rådfråga. Mot denna
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bakgrund bör hälsobiblioteket ha en redaktionell, självständig ställning och vara en
egen avdelning, men ändå organisatoriskt ingå i en kunskapsmyndighet.
Det bör stå i värdmyndighetens instruktion att myndigheten inte ska påverka innehållet i hälsobiblioteket och att hälsobiblioteket ska ha en ekonomiskt, redaktionellt och
innehållsmässigt oberoende ställning inom myndigheten. Hälsobibliotekets roll ska inte
lätt kunna förändras om en kunskapsmyndighet organiserar om verksamheten.

Gemensam upphandlingsgrupp
Upphandling och inköp av källor skiljer sig delvis mellan Sverige och Norge. I Sverige
finns redan ett särskilt samarbetsorgan kallat EiRA (på Inera AB) som förhandlar fram
licensavtal för landsting och kommuner, vilka SKL sedan tecknar. Norge saknade en
motsvarighet till EiRA när Helsebiblioteket inrättades.
När det gäller att förhandla fram licensavtal för statens räkning till universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut har Sverige BIBSAM-konsortiet (vid
Kungliga Biblioteket, KB), vilket motsvaras i Norge av Cristin. Det är KB som tecknar
avtal under namnet BIBSAM-konsortiet.
Vi ser i dagsläget ingen anledning att föreslå större förändringar i dessa förhållanden som följd av att ett hälsobibliotek inrättas. När ett webbplatsen inrättas måste dock
avtalsjuridiska frågor klargöras rörande licenser för nationell tillgång till källor via
hälsobiblioteket. Detta bör kunna ske på liknande sätt som när SBU idag tecknar avtal
för nationell tillgång till Cochrane Library. Det måste dock klargöras vem som för hälsobibliotekets räkning kan och bör teckna licensavtal för nationell tillgång. Dessutom bör
en person på hälsobiblioteket ha ett samordningsansvar för dessa avtal och samarbeta i
dessa frågor med bland andra EiRA och BIBSAM.
Hittills har akademin och vårdens huvudmän inte genomfört några långtgående
samverkansprojekt när det gäller upphandling av källor. Vår förstudie har visat på en
möjlighet till ökad samverkan mellan BIBSAM och EiRA, bland annat för källor som
ska bli nationellt tillgängliga för alla i Sverige via ett hälsobibliotek. Vi föreslår därför en
gemensam upphandlingsgrupp mellan BIBSAM, EiRA och hälsobiblioteket. Dess
huvuduppgift är att samråda om källor som ska vara nationellt tillgängliga och komma
med förslag på hur de ska finansieras. När det gäller upphandling och inköp av källor så
fattar dock EiRA, BIBSAM och hälsobiblioteket självständiga beslut.
Om akademin och/eller vården redan betalar för en källa via sina konsortieavtal, och
denna källa ska bli nationellt tillgänglig via hälsobiblioteket, ska akademin och vården
bidra i motsvarande grad till finansieringen.
Förutsättningarna för att ta in och använda information och kunskap förändras över
tiden utifrån hur hälso- och sjukvården organiseras, hur tekniken utvecklas eller hur
källor tillhandahålls. Mot den bakgrunden är det viktigt att ett redaktionsråd med
representanter för viktiga användargrupper rekommenderar ett urval av nationellt
tillgängliga betalkällor.
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Teknisk utveckling respektive drift

6

Hälsobiblioteket kräver dels en kontinuerlig utveckling av gränssnitt och funktioner,
inklusive effektiva sökverktyg för aktuella källor, dels en stabil och säker drift. Huvudansvaret för teknisk utveckling och förvaltning av gränssnitt och funktioner bör ligga
hos hälsobiblioteket, eftersom dessa frågor är nära kopplade till utvecklingen av innehållet och därmed till tjänstens syfte. Dessutom krävs en långsiktighet när det gäller
utveckling av hälsobiblioteket, och detta kan enligt norska erfarenheter vara svårt att
uppnå med externa tjänster.
Ansvaret för IT-drift skulle kunna ligga hos den nya infrastrukturmyndighet
för vården som har föreslagits. Ett argument för detta är att denna myndighet kommer
att ansvara för driften av andra system i vården, och det kan på sikt finnas värdefulla
synergier. Det är i så fall viktigt att säkerställa att ansvaret för drift av hälsobiblioteket
både beskrivs tydligt och prioriteras på infrastrukturmyndigheten. Detta gäller även vid
uppdateringar och omstruktureringar av sajten. Annars finns risken att hälsobibliotekets
tjänster försämras, om det skulle uppstå resursbrist och konkurrens mellan olika uppdrag på denna myndighet.
Ett alternativ skulle kunna vara att lägga uppdraget att drifta hälsobiblioteket på en
särskild driftsleverantör, på samma sätt som Helsebiblioteket.no har gjort.

Styrgrupp/Nämnd

IT-drift
Infrastrukturmyndigheten

Hälsobibliotek
redaktion

Hälsobibliotek
redaktionsråd

Upphandlingsgrupp;
EiRA, BIBSAM, Hälsobibliotek

Figur 15. Organisationsskiss Hälsobibliotek
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Beslutsfunktioner
Eftersom det finns flera intressenter, måste beslutsfunktionerna klargöras tydligt när ett
hälsobibliotek inrättas. Enligt förslaget är stat och huvudmän de två intressenterna som
står för finansieringen och dessa bör i så fall också ha ett ansvar för övergripande beslut.
Vi föreslår därför att en styrelse/nämnd med representanter för stat och huvudmän kan
ta beslut om budget, mål och huvudsaklig verksamhetsinriktning.
Vi har också föreslagit att en kunskapsmyndighet ska vara värdorganisation för hälsobibliotek, men det skulle då vara hälsobibliotekets styrelse/nämnd och inte kunskapsmyndigheten som fattar besluten om verksamhetens inriktning.
I fråga om upphandling och inköp så fattar EiRA, BIBSAM och hälsobiblioteket
självständiga beslut, men alla är representerade i en upphandlingsgrupp på hälsobiblioteket som ger förslag till hälsobiblioteket.

Utvärdering av tjänsten
Hälsobiblioteket bör utvärderas i förhållande till sitt syfte, och en analys bör visa vilka
funktioner i tjänsten som enligt användarna på ett unikt sätt fyller ett behov. En första undersökning görs lämpligen före lansering, till exempel med en enkät och/eller
fokusgruppsintervjuer, med syfte att identifiera specifika förväntningar och behov.
Måluppfyllelsen kan sedan analyseras tidigast 18 månader och senast 36 månader
efter lanseringen. Eftersom hälsobiblioteket sannolikt kommer att utvecklas stegvis
kan det vara värdefullt att även göra utvärderingar med användartester under pågående
produktion, så kallad formativ utvärdering.

Vad bör utvärderas?
Det kan vara lämpligt att utvärdera tre aspekter av tjänsten:
1. Måluppfyllelse. Uppfyller det färdiga hälsobiblioteket kravspecifikationen? Om
inte, varför inte? Analys av funktioner utifrån krav. Bland annat bör sökfunktion och
navigering testas, det vill säga hur väl dessa delar av tjänsten uppfyller funktionella krav
och mål som kan ställas upp utifrån de givna resurserna samt användarnas behov och
förväntningar. Dessa bör också tillfrågas om innehållets tillgänglighet, begriplighet och
relevans.
2. Användning. Hur många användare finns det, och hur utvecklas detta över tid?
Utnyttjas hälsobiblioteket som avsett av olika grupper av användare? I vilken mån väljer
de Hälsobiblioteket i förhållande till andra källor? Loggningen bör också analyseras.
Vilka delar av innehållet (vilka sidor eller källor) används? Varför används inte vissa
sidor? Vilka möjligheter till återkoppling används?
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3. Produktion och granskningssystem. Hur väl fungerar systemen för uppdatering och underhåll? Hur fungerar hälsobibliotekets modell för att hålla god kvalitet på innehållet? Producenter och granskare bör analysera styrkor, svagheter och
förbättringsförslag.

Tänkbara metoder

6

Analys av besöksstatistik via t ex Google Analytics visar bland annat besöksfrekvens,
varifrån besökarna kommer, tid på sajten, hur de har kommit dit, vart de sedan tar
vägen och hur många som länkar till portalen.
Regelbundna användarenkäter kan mäta hur nöjda målgrupperna är med tjänsten, träffsäkerheten (Hittar de det de söker? Hur snabbt kommer de dit?), kvaliteten på
materialet (Upplever de att det de hittar är trovärdigt?), graden av täckning (Hittar man
det mesta av det som är relaterat till ämnet?), deras intresse av att återkoppla eller bidra
själva samt hur ofta de använder tjänsten. Frågor utifrån tjänstens kravspecifikation/
behovsinventering.
Med hjälp av fokusgrupper kan man testa användbarhet (enkel navigering, klickavstånd, tydliga symboler, logisk struktur med mera), tillgänglighet, grafisk design,
språkanvändning (tydlighet). Testerna bör också undersöka hur lång tid det tar att få
fram önskad information.
Analys av direkt återkoppling till sajten kan användas för att få en bild av användarnas engagemang, till exempel i antal kommentarer, inlägg i eventuella forum och
egna bidrag.

Hur används utvärderingsresultaten?
Utvärderingsresultaten för hälsobiblioteket används för att utveckla och förbättra
tjänsten, t ex genom att:
• anpassa befintliga funktioner och innehåll till målgruppernas olika behov och
förutsättningar
• förbättra sökväg, navigation, språk, innehåll så att användarna upplever hälso-
biblioteket attraktivt jämfört med andra portaler
• ta ställning till nya funktioner och ny teknik respektive uppdatering av urvalet
av källor som ingår.
Utvärderingen kan dessutom innebära bättre förutsättningar för användning genom
ökad förankring och delaktighet hos användarna.
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7. Ekonomi
Bakgrund och läsanvisning
I detta avsnitt gör vi en preliminär kostnadsskiss för ett nationellt hälsobibliotek. Skissen är förenad med stor osäkerhet och kostnaderna uttrycks som intervall, vilka måste
betraktas som grova uppskattningar.
Detta beror bland annat på att de steg och vägval som den färdiga utredningen har
i uppdrag att tydliggöra måste bli föremål för politiska beslut innan de kostnader som
följer av besluten kan beräknas med större precision. Vidare måste flera av de produkter
och tjänster som krävs för uppbyggnad och drift upphandlas. Kostnaderna för dessa
kan inte förutses eller föregripas.
Som bakgrund för nedanstående högst preliminära skattningar kan nämnas att
budgeten för drift av Helsebiblioteket.no år 2013 motsvarar cirka 66 miljoner SEK varav
löner utgör 16 procent. Här ingår ett belopp motsvarande 3,5 miljoner SEK som universitet och högskolor bidrar med.

Kostnader under uppbyggnadsfas
Sammanlagda kostnader under uppbyggnadsfasen beräknas uppgå till
24,2–26,6 miljoner kr, exklusive overhead. Räknar man med overhead på 25 procent
av personalkostnaderna så blir summan 26,4–29,2 miljoner kr.

Personal (inkl sociala avgifter)
Overhead (25% av personalkostnaderna ovan)
IT (belopp är i kronor utan moms) – total
Behörighetskontroll
CMS/webbpubliceringssystem/webbplats
Sökmotor
Ämnesordsmotor

10,4–12,8 Mkr
2,2–2,6 Mkr
13,8 Mkr
2,8 Mkr
4,3 Mkr
3,9 Mkr
2,8 Mkr

Observera att vissa av kostnaderna för källor kan tillkomma redan under uppbyggnadsfasen, eftersom tillgång till källorna krävs för att bygga upp webbplatsens länkar och
sökfunktion.
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Personalkostnaderna fördelar sig enligt nedan, i antal årsarbetskrafter (ÅA)
Projektledning och samordning
Kvalitets- och innehållsarbete
Avtal: upphandling och inköp av källor

7

Redaktionell bearbetning/bedömning
Medicinsk informationssökning och biblioteksarbete
Vetenskapliga konsulter/personal, 10 personer

1,0 ÅA
2,0–2,5 ÅA
1,0 ÅA*
0,50–0,75 ÅA
1,0–1,25 ÅA
2,0 ÅA

Webbdesign och användartester

1,0–1,5 ÅA

Upphandling(ar):
• sökmotor/ämnesordsmotor 0,5–0,7
• hosting/drift av webbplats inkl behörighetslösning 0,2–0,4
• design och utveckling av webbsidor 0,2 – 0,4

0,9–1,5 ÅA

Marknadsföring/lansering/utbildning

0,75–0,8 ÅA

Utvärdering (förtester)

0,25-0,5 ÅA

* Exklusive 0,5 AÅ + 0,5 ÅA från EiRA respektive BIBSAM

Kostnader under driftsfas
De årliga driftskostnaderna (under driftsfas 1) för ett nationellt hälsobibliotek 
beräknas till 132–137 miljoner kr, exklusive overhead. Räknar man med
overhead på 25 procent av personalkostnaderna så blir summan 136–142 miljoner kr.

Personal (inkl sociala avgifter)
Overhead (25% av personalkostnaderna ovan)
Licenser för betalkällor
IT (belopp utan moms) – totalt
Behörighetskontroll
CMS/webbpubliceringssystem/webbplats
Sökmotor
Ämnesordsmotor

15,0–20,0 Mkr
3,8–5,0 Mkr
107,2 Mkr
9,5 Mkr
1,9 Mkr
2,5 Mkr
3,1 Mkr
2,0 Mkr

I följande avsnitt beskriver vi huvudposterna mer ingående.
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Personalkostnader
Personalkostnaderna innefattar följande funktioner:
• ledning och samordning
• övergripande kvalitets- och innehållsarbete
• ansvar för täckning av specifika fackområden inom vård och omsorg
• medicinsk informationssökning och bibliotekariefunktion
• upphandling, inköp – avtal
• webbdesign och användartester
• IT-kompetens
• marknadsföring, utbildning, användarstöd.

7

Många av de fria, offentliga källor som bör ingå i ett hälsobibliotek är dokument som
idag finns spridda hos olika myndigheter, vårdgivare och organisationer. Omfattningen
är mycket stor. Ett hälsobibliotek skulle samla de viktigaste av dessa källor så att de blev
lätta att hitta på ett ställe.
Det kan gälla riktlinjer, vårdprogram, HTA-rapporter, läkemedelsmonografier,
patientinformation, beslut om läkemedelsförmåner och så vidare. Denna del av hälsobibliotekets verksamhet skulle innebära urval, insamling och bedömning av kostnadsfritt tillgängligt innehåll, inklusive regionala/lokala källor. Detta kräver samarbeten:
kommunikation med användare, samarbetspartners och intressenter (t ex myndigheter,
regioner, kommuner, förlag och sjukhusbibliotek).
Producenterna av dessa fria källor saknar idag en enhetlig modell för att märka
innehållet så att det blir sökbart. En betydande och resurskrävande uppgift för ett hälsobibliotek kan bli att strukturera och märka dessa källor så att det blir enkelt att hitta och
använda dem, som avsett. En del av hälsobibliotekets verksamhet skulle i så fall innebära
systematisk dokumenthantering (manuell och automatisk ”ingestion”) med indexering/
metataggning av källor och kategorisering/strukturering av innehållet i olika ämnesavdelningar inom hälsobiblioteket.
Andra viktiga och resurskrävande funktioner i ett hälsobibliotek är kundtjänst
(t ex marknadsföring, utbildning och support), kontinuerlig drifts- och stabilitetskontroll (t ex bevaka att länkar fungerar, uppdatera innehåll), webbpublicering för
tillgänglighet till innehåll via webb och sökfunktion, utvecklingsarbete (t ex vidare
utveckling av funktionalitet, innehåll och tjänster som ämneslistor, sökfunktion, träfflista) samt kontinuerlig anpassning av layout.
Exempel på faktorer som påverkar personalkostnaderna finns i Tabell 8.
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Tabell 8. Faktorer som påverkar personalkostnaderna (exempel)

7

Total mängd innehåll

Ju mer innehåll från olika källor som biblioteket rymmer, kostnadsfria och betalkällor, desto mer resurser krävs för att följa upp
funktioner, användning och se till att innehållet är uppdaterat.

Kvalitetsbedömning av källor och
dokumenttyper

Krav på att åtminstone delar av innehållet ska vara kontinuerligt
kvalitetsbedömt av ämnesexperter enligt vedertagna kriterier
kräver betydligt mer resurser än om ingen sådan bedömning görs
eller om denna görs endast ytligt eller tillfälligt.

Grad av individuell
/ lokal / regional
anpassning

Om regionala riktlinjer och lokalt framtaget material ska ingå –
vilket kan vara en kritisk framgångsfaktor för ett svenskt hälsobibliotek – krävs bemanning som ser till att materialet är strukturerat
och märkt på ett sådant sätt att det blir sökbart. Detta kräver
mer personella resurser.

Val av flexibel
sökteknik

Det krävs betydligt mer kompetens och resurser om innehållet
ska kunna sökas med goda möjligheter att filtrera (sovra) och där
träffarna kategoriseras, än via en primitiv sökning där träffarna
varken filtreras eller kategoriseras. Goda möjligheter att filtrera
bedöms vara en kritisk framgångsfaktor. Ställer t ex krav på tydlig
metataggning av dokument.

Val av lösning för
behörighetskontroll

En teknisk lösning som endast utgår från IP-adress för allt innehåll
kräver mindre bemanning än mer avancerade lösningar med
lösenord och/eller identitetskort för vissa delar av innehållet.

Ämnesvis strukturering av innehållet

Att indela och komplettera materialet i olika ämnesbibliotek
efter yrkeskategori eller specialitet ökar sannolikheten att vissa
grupper som specialistläkare ska använda tjänsten men kräver mer
resurser.

Ambitionsnivån
för utbildning och
marknadsföring

För att ett hälsobibliotek ska bli använt krävs att det är känt och
att målgrupperna vet hur det kan användas på lämpligaste sätt.
Erfarenheter från Norge pekar på att detta krävs resurser i form
av utbildningstillfällen och annan kommunikation för att få upp
användningen till en kritisk lägsta nivå.

Licenskostnader för betalkällor
Betalkällor avser kliniska uppslagsverk, tidskrifter, databaser och andra prenumererade
kunskapsresurser. I fråga om betalkällor behöver ett hälsobibliotek kontinuerligt kartlägga, utvärdera och välja potentiella källor som kräver licens. Avtal behöver upprättas,
övervakas och förnyas, och upphandlingsförfrågningar genomföras.
Den skattade kostnaden för licenser för betalkällor som vi har gjort är en
”best guess” med utgångspunkt från:
• aktuella kostnader för nationella avtal i Norge
• EiRAs respektive BIBSAMs avtal för vården och akademin i Sverige
• skattningar av lokala prenumerationer utanför EiRA/BIBSAM.
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Uppskattningen på 107 miljoner kr (sid 106) bygger på ett urval av tidskrifter, databaser
och kliniska uppslagsverk, enligt nedanstående tabell som endast utgör ett exempel på
urval av källor.

Tabell 9. Exempel på urval av källor som ligger till grund för kostnadsberäkning.
Uppslagsverk

7

Internationellt uppslagsverk 1
Internationellt uppslagsverk 2
Anatomisk atlas
Svenskt uppslagsverk
Tidskrifter
New England Journal of Medicine
BMJ Full Collection (25 titlar)
JAMA Full Collection (10 titlar)
The Lancet (4 titlar)
Elsevier-paket
Oxford University Press Medical Collection, paket
Skandinaviskt paket (ca 40 titlar)
Databaser
Cochrane Library
Joanna Briggs Institute
PsycINFO
Embase
Martindale

Osäkerheten i vår preliminära uppskattning är stor, av skäl som beskrivs under rubriken
Bakgrund och läsanvisning.
Licenskostnaderna för betalkällor påverkas bland annat av:
•• Antalet betalkällor. Ju fler kliniska uppslagsverk, tidskrifter och databaser som hälsobiblioteket innehåller, desto större blir givetvis licenskostnaden. Prisskillnaderna
mellan olika källor är stora.
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•• Graden av tillgång för hela befolkningen. Den intresserade allmänheten, patientorganisationer, enskilda patienter och anhöriga kan fungera som pådrivare för praxisförändringar. Ju fler som har fri tillgång till evidensbaserade källor, desto större är
sannolikheten att denna information används. Erfarenheter från Norge visar att merkostnaden för att öppna resurser i hälsobiblioteket för hela befolkningen inte är stor.
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•• Resultatet av framtida upphandlings- och inköpsprocesser. Förlagen erbjuder inte
bara enskilda produkter, som enstaka tidskrifter, utan även tidskriftspaket. Modellerna för prissättning varierar.
En del av kostnaderna för betalkällor enligt tabell 9 gäller nationell tillgång till mer
ämnesspecifika vetenskapliga tidskrifter som erbjuds i större så kallade tidskriftspaket.
Det handlar om totalt 250 tidskrifter i dessa paket, som tillsammans enligt en grov
uppskattning kan totalt kosta 27–28 miljoner kr i Sverige. I dessa paket ingår välkända
tidskrifter som är inriktade på olika medicinska specialiteter. Idag betalar vården cirka
11 miljoner kr för dessa paket via EiRA-avtal.
Skulle man av ekonomiska skäl tvingas avstå från dessa paket helt och hållet i ett
nationellt hälsobibliotek, förlorar alltså dessa specialister inom olika professioner tillgång
till ämnesspecifikt material i fulltext utanför sin arbetsplats. SBU bedömer att detta
innebär förlust av ett mervärde och inte alls är optimalt, även om det är genomförbart.
Eiras, Bibsams och sjukhusbibliotekens representanter i förstudien anser att ett hälsobibliotek med bara ett fåtal tidskrifter skulle framstå som stympat.
I fråga om databaser har vi föreslagit att utöver Cochrane Library och Joanna Briggs
Institute även inkludera PsycINFO (psykologi, beteendevetenskap, psykiatri och sociologi), Embase (mer farmakologi och bättre sökmöjligheter på läkemedel än PubMed
samt fler europeiska tidskrifter) och Martindale (internationell läkemedelsdatabas
inklusive naturläkemedel och alternativmedicinska medel, vaccin och vitaminer), vilka
sammanlagt kanske kunde kosta 7 miljoner kr. Även om PsycINFO i viss mån överlappar PubMed, och även om Embase i större utsträckning gör detta, innehåller de också
unikt material. Att inte ta med dessa databaser skulle innebära lite sämre täckning på
ovanstående områden.
En del av kostnaderna som avser licenser enligt tabellen belastar idag landstingen
och universiteten, via EiRAs och BIBSAMs avtal. Andra betalkällor som har inkluderats
i beräkningen ligger idag utanför dessa avtal, men köps i vissa fall direkt av ett sjukhusbibliotek eller en organisation. Användningen av samtliga dessa källor kräver anslutning
till landstingens eller universitetens nät.
En kartläggning av bibliotekens inköp visar att vården och akademin i dag använder
uppskattningsvis 25 miljoner kr på specifika källor som kan bli aktuella för nationell
tillgång via hälsobiblioteket.
Men vår beräkning av kostnader i driftsfas har tagit hänsyn till att vissa av dessa
källor via ett svenskt hälsobibliotek skulle öppnas för en betydligt bredare användning.
För några utvalda betalkällor skulle kanske ingen inloggning krävas, vilket skulle inne-
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bära fri tillgång för hälso- och sjukvårdspersonal (liksom inom forskning och undervisning) även när användarna inte är inloggade på landstingens (eller universitetens)
nät (exempelvis hemifrån eller på resor), för privata vårdgivare, patientföreningar och
brukarorganisationer, massmedia och allmänhet.

Alternativa modeller för ett svenskt kliniskt uppslagsverk
En betydande del av kostnaden för betalkällor kan komma att gälla kliniska uppslagsverk. Det kan finnas viktiga skäl att inkludera ett svenskt kliniskt uppslagsverk i
ett hälsobibliotek. Dels kan det medicinska innehållet i vissa fall behöva anpassas till
svenska förhållanden, på områden där svenska riktlinjer, svensk behandlingstradition
eller Sveriges utbud av diagnos- och behandlingsmetoder avviker i något väsentligt
avseende från andra länders. Dels kan engelska språket upplevas som ett hinder för en
del användare, inte minst i situationer där vårdgivaren behöver ett snabbt svar på en
klinisk fråga och där man inte har det engelska fackspråket helt aktuellt. Detta kan gälla
exempelvis för vårdpersonal som har fått sin utbildning i annat land där engelska inte
har så stor plats i undervisningen, men också för många som har utbildats i Sverige. Att
situationer där vårdpersonal föredrar svenska inte är helt sällsynta har framkommit både
i våra fokusgrupper och i de intervjuer vi har gjort.
Kostnaden för ett svenskt kliniskt uppslagsverk kan dock bli hög jämfört med en del
andra källor, bland annat för att Sverige är ett litet språkområde och marknaden därmed
ganska begränsad. Även om det i dagsläget finns några svenska kliniska uppslagsverk
och handböcker att välja bland, finns en risk att den leverantör som väljs för nationell
tillgång i ett hälsobibliotek blir helt dominerande och att konkurrenterna slås ut. Man
kan hamna i något av en monopolsituation där den kvarvarande leverantören drastiskt
höjer priset. En plötslig prishöjning inträffade hos Helsebiblioteket.no. Resultatet blev
då att Helsebiblioteket tvingades ta bort denna källa och nöja sig med att endast ha kvar
de engelskspråkiga uppslagsverken i sitt nationella utbud – något som väckte en hel del
protester, särskilt från läkare som vant sig vid att använda det norska verket. Sverige bör
försöka undvika att hamna i en sådan situation.
Alternativ till att ingå ett tidsbegränsat avtal med en leverantör av ett svenskt uppslagsverk är att köpa loss innehåll från en leverantör, ombesörja eventuell översättning
till svenska och skapa en särskild redaktion på hälsobiblioteket som därefter tar över
ansvaret för fortsatt anpassning och uppdatering av hela materialet. Detta är en mycket
omfattade och resurskrävande uppgift men denna lösning har man valt i Danmark.
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Tabell 10 beskriver för- och nackdelar med tre olika modeller för att inkludera kliniska
uppslagsverk i ett hälsobibliotek. Ännu en möjlighet (som inte har utretts här) är att en
svensk redaktion skapas som tar fram ett nytt innehåll helt från grunden och sedan
förvaltar detta.
Tabell 10. Tre modeller för uppslagsverk i hälsobiblioteket
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1. Ingå avtal om tillgång till uppslagsverk för en viss period
Fördelar:
”Vanlig modell”, enkel/känd inköpsprocess
Avtalet täcker även uppdatering och underhåll
Kräver inte mycket administration, stor redaktion eller avancerad teknisk infrastruktur
Förutsägbara kostnader under avtalsperioden
Om engelskspråkig resurs: Kan vara billigare på grund av stor marknad.
Nackdelar:
Om utländsk resurs: Inte anpassad till svenska förhållanden. Annat språk än svenska
är för några i målgrupperna ett tänkbart hinder för användning.
Brukarna vänjer sig vid ett verktyg, kan skapa protester om avtal inte förnyas.
Leverantör kommer i en position där man kan kräva ett betydligt högre pris
vid förnyelse av avtal.
Begränsad möjlighet till att påverka innehåll och metoder (och därmed kvalitet?)
2. Köpa och översätta internationellt uppslagsverk
från engelska till svenska
Fördelar:
En solid utgångspunkt för en svenskspråkig resurs
Kan få med ett etablerat och erkänt varumärke ”på köpet”
Internationella uppslagsverk ofta utvecklat av stora redaktioner, några med
goda metoder
Nackdelar:
Innehållet är inte anpassat till svenska förhållanden. Kan bli svårt att behålla det
ursprungliga varumärkesnamnet om innehållet genomgår stora ändringar
vid översättning och anpassning till svenska förhållanden.
Översättning och anpassning av innehållet kräver stora resurser
Kräver en egen organisation som kan stå för vidareutveckling och uppdatering
Kan ställa större krav på teknisk infrastruktur och kompetens (jfrt med alternativ 1)
3. Köpa svenskt innehåll för vidareutveckling
Fördelar:
En solid utgångspunkt för ett svenskspråkigt, ”svensk-anpassat” uppslagsverk
God möjlighet för att säkra en god metod och hög kvalitet
Nackdelar:
Kräver en egen organisation som kan stå för vidareutveckling och uppdatering
Kan ställa större krav på teknisk infrastruktur och kompetens (jfrt med alternativ 1)
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Kostnader för sökfunktion, ämnesord och IT
Konsulttjänster ingår i IT-kostnader, och inte i posten personalkostnader. Kostnadsuppskattningarna för sökfunktion och ämnesord är mycket osäkra. En del av orsaken
till detta är att leverantörer av sökteknik har helt olika prissättningsmodeller. En stor
utmaning i den norska upphandlingen av sökfunktionen för några år sedan var att få
leverantörerna att lämna priser enligt samma prismodell.
Uppskattningarna av kostnader för sökfunktionen bygger på siffror från det norska
Helsebiblioteket. De bygger på antagandet att det svenska hälsobiblioteket inte kommer
att innehålla mycket mer information än den norska. Siffrorna inkluderar arbete och
funktionalitet för leverantörer i samband med omräkning av söktermer (SVE/ENG –
ENG/SVE). Däremot ingår inte det arbete som har gjorts internt av Helsebibliotekets
personal.
Uppskattningar av kostnader för ämnesord inklusive mappning är mycket grova.
Här saknar vi empiriska data att utgå från. Vi vet att det kan innebära en stor utmaning att använda ämnesordssökning av webbplatser som inte själva har angett ämnesord.
Således finns en betydande osäkerhet i dessa siffror.
Kostnader för sök och ämnesord påverkas bland annat av:
• Behovet av teknisk anpassning. En så kallad open source-lösning kräver större egna
investeringar i teknisk anpassning, support och uppdatering, medan detta brukar
ingå i kostnaden för sökmotorer som säljs under licens.
•• Sökfunktionens egenskaper och prestanda. Sökmotorns snabbhet, möjlighet till
relevanssortering och stöd för användning av olika söktermer bedöms vara kritiska
framgångsfaktorer. Enterprise-sökning, som sker i ett lokalt index, är snabbare än
federerad sökning som kräver att externa resurser är uppdaterade.
Kostnadsuppskattning för CMS/webbplatsen och behörighetslösningen inkluderar den
tekniska implementeringen under uppbyggnadsfasen, samt den tekniska förvaltningen
därefter. Kostnaden under uppbyggnadsfas är högre eftersom hela infrastrukturen då
sätts på plats. Dessutom utvecklas en funktionalitet som utgör stommen i hälsobiblioteket. Kostnaderna beskriver hårdvara, licenser och arbete.
Kostnadsuppskattning för behörighetshantering avser en lösning som baseras på
IP-adresser och/eller användarnamn och lösenord. På sikt kan det finnas önskemål om
autentisering med hjälp av så kallade smarta kort, men i estimaten finns inga kostnader
för sådan kortlösning inkluderad.
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Finansiering
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Det blir ytterst en fråga för de båda huvudaktörerna staten och huvudmännen att
ta ställning till hur ekonomiska medel ska tillföras, men det bör finnas intresse för
samfinansiering hos båda dessa parter. Finansieringen bör innebära ett långsiktigt
åtagande, förslagsvis 5–6 år.
Värdmyndigheten skulle tillhandahålla kringservice och viss sakkompetens vilket
bör innebära att myndigheten bör få kompensation för overheadkostnader. Hälsobiblioteket upphandlar sedan IT-kompetens för utveckling av gränssnitt och sökfunktioner
medan Infrastrukturmyndigheten tillhandahåller drift.
När det gäller upphandling och inköp av källor så fattar såväl EiRA och BIBSAM
som hälsobiblioteket självständiga beslut. I de fall man är överens om att en källa ska
vara nationellt tillgänglig så bör alla parter kunna bidra till finansieringen. I annat fall
gör EiRA upphandling för landstingens och kommunernas räkning och BIBSAM för
akademins räkning.

Vinster med ett hälsobibliotek
Hälsobibliotekets viktigaste funktion är att göra vårdrelaterad information enkelt sökbar. Hälsobiblioteket ska ge tillgång till internationella, nationella, regionala och lokala
källor.
Denna förstudie har visat att samtliga intressenter i hälso- och sjukvården ser en stor
potential med uppbyggnaden av ett nationellt hälsobibliotek. Vare sig man företräder
professionerna (som läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, tandläkare osv), myndigheter,
vårdens ledningsfunktioner, beslutsfattare eller patienter, så inser samtliga intressenter
att de snabbare får tillgång till gällande och mer evidensbaserad kunskap med ett hälsobibliotek. Detta borde kunna leda till bättre och säkrare vård för patienterna.
Det är dock i dagsläget svårt att uppskatta storleken på dessa vinster i vården.
Eftersom kostnaderna för ett hälsobibliotek inte är försumbara så kan det ändå vara av
intresse att visa på några exempel och göra några hypotetiska beräkningar.

Potentiella tidsvinster
Ett hälsobibliotek är tidsbesparande, och kostnaden för att investera i ett hälsobibliotek måste jämföras med kostnaden för ineffektiv informationssökning i vården. Att inte
lyckas hitta relevanta kunskapsdokument, riktlinjer och andra styrdokument när dessa
behövs kan kosta många vårdgivare dyrbar arbetstid.
Antalet läkare, sjuksköterskor, psykologer, tandläkare, tandsköterskor, arbets-
terapeuter, sjukgymnaster och utredare som arbetar i landstingen är enligt SKL cirka
163 000 personer. Detta är sannolikt en underskattning för vissa personalkategorier
eftersom det också finns privatanställda. Om vi antar att var och en i genomsnitt sparar
2 minuter i veckan på att söka i ett hälsobibliotek så blir det per år cirka 217 300 timmar
(163 000 x 2 min x 40 veckor/60 min). Denna tid kan i stället läggas ner på patient-
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arbete. Med en lön på i genomsnitt 200 kr per timme (33 000 kr) motsvarar tidsbesparingen 43,5 miljoner kr.
Ett hälsobibliotek skulle också kunna minska dubbelarbete med externa kunskapskällor. Idag finns det regionala och lokala initiativ att göra information sökbar, vilka i
vissa fall även medger sökning i externa källor. En betydande potential finns i att centralisera denna externa sökning till ett nationellt hälsobibliotek. En viktig fördel med detta
blir att arbetsinsatsen för att hålla länkar till de externa källorna uppdaterade samlas till
ett ställe. På regional och lokal nivå kan man fokusera på att strukturera sin egen information och minska arbetet med att hålla externa källor uppdaterade. Samtidigt skulle
regionala och lokala redaktörer kunna bidra med redaktionellt innehåll för publicering
i Hälsobiblioteket.
Vidare skulle regionalt och lokalt riktlinjearbete underlättas och effektiviseras av
bättre tillgång till evidens och andra vårdgivares riktlinjer.

Möjlighet till säkrare vård, ökad hälsa och
livskvalitet och bättre resursanvändning
Tillgång till viktig kunskap har också ett mycket betydande värde när det gäller att
förbättra vården. Det ekonomiska värdet av ökad kunskap och i förlängningen mer
evidensbaserade vårdbeslut är dock svårt att uppskatta. Det kan finnas möjlighet
att hälsobiblioteket genom bättre kunskapshantering förbättrar vårdens kvalitet och
minskar ineffektiva eller rent av skadliga åtgärder och felaktiga beslut.
Om det blir lätt att hitta relevant kunskap i hälsobiblioteket, förbättras förutsättningarna för evidensbaserat beslutsfattande. Detta skulle i sin tur kunna innebära
minskad risk för olämplig eller skadlig behandling och felaktiga beslut. Kostnaderna
för vårdskador har uppskattats till 4–6 miljarder kr per år. Skulle vårdskadorna som en
följd av bättre kännedom om evidens minska med delar av en procent så skulle kostnadsbesparingarna kunna uppgå till tiotals miljoner kronor per år. Den stora vinsten med
säkrare vård gäller dock inte kostnader utan bättre hälsa.
SBU har i andra sammanhang beskrivit hur vårdens praxis förändras efter det
att myndigheten har förmedlat ny kunskap (29). Praxisförändringarna har i flera fall
inneburit färre onödiga undersökningar, användning av mer effektiva metoder och
utmönstring av icke-evidensbaserade metoder. På motsvarande sätt bör ett nationellt
hälsobibliotek göra det lättare att hitta och tillämpa evidens, riktlinjer och rekommendationer. Även en liten förbättring av praxis och resursanvändning kan ge stora vinster
i vården i termer av bättre hälsa och ökad livskvalitet för patienterna.

Bättre verktyg i undervisningen och bättre forskningsfrågor
Vidare skulle ett hälsobibliotek kunna bidra till effektivare utnyttjande av såväl undervisningsresurser som kliniska forskningsresurser.
Ett nationellt hälsobibliotek skulle ge vårdpersonal under såväl grund- som vidareutbildning bättre verktyg för att hålla sig uppdaterad om aktuell evidens, vilket är en
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viktig uppgift. Även inom en smal specialitet är det svårt omöjligt att hålla sin kunskap
aktuell. Ett exempel från litteraturen (30): Om en person som utbildar sig inom kardiologisk bilddiagnostik läser 40 artiklar om dagen fem dagar i veckan, skulle det ta över
11 år att bli uppdaterad inom sin specialitet. Men när man är klar med uppgiften, skulle
ytterligare 82 000 relevanta artiklar ha publicerats, vilket skulle kräva ytterligare åtta års
läsning. Ett hälsobibliotek kan inte lösa grundproblemet, men kan underlätta genom att
förmedla aggregerad information, till exempel systematiska översikter.
Det finns slutligen många exempel på att kliniska forskningsresurser skulle kunna
användas mer effektivt om nya kliniska studier fyllde vetenskapliga kunskapsluckor på
ett bättre sätt. Enkel och snabb tillgång till systematiska översikter skulle effektivisera
den kliniska forskningen genom att ge överblick och göra det lättare att hitta forskningsområden där nya studier är värdefulla.
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8. Införande och framtid
Fortsatt arbete
När regeringen har fattat beslut om att inrätta ett nationellt webbaserat hälsobibliotek,
och nödvändiga resurser har tillskjutits, föreslår vi att det fortsatta arbetet ska bestå av
två faser: en uppbyggnadsfas och en driftsfas.
Med tanke på den pågående översynen av myndigheter på hälsoområdet är det i
dagsläget oklart vilken kunskapsmyndighet som kan vara lämpligast att härbärgera ett
hälsobibliotek. Eventuella förändringar i myndighetsstrukturen kommer tidigast att ske
i januari 2015.
Om regeringen vill satsa på ett hälsobibliotek, kan en pragmatisk lösning därför vara
att SBU får ansvara för uppbyggnadsfas av ett hälsobibliotek. Tidplanen måste givetvis
anpassas till krav på omställningsarbete inför en eventuell omorganisation på myndighetssidan, något som i skrivande stund inte är klart. I driftsfas kan sedan ansvaret för
hälsobiblioteket läggas på den kunskapsmyndighet regeringen finner lämpligt.
I driftsfas har vi föreslagit vi att en kunskapsmyndighet med stöd av externa leverantörer ska ansvara för innehållet, utveckling av gränssnitt och tekniska funktioner, medan
den Infrastrukturmyndighet för vården som det sedan tidigare finns förslag om att
inrätta ska ha ansvar för IT-drift.
Arbetet i uppbyggnadsfas omfattar två delar, som delvis löper parallellt:
•• uppbyggnad av organisation och tjänster, med anskaffning av lokaler temporärt,
rekrytering av personal, råd och referensgrupper, bedömning och anskaffning av
källor, design och pilottestning av webbplatsen samt lansering
•• tekniskt införandeprojekt, som bland annat innefattar fördjupad kravanalys, upphandling av webbpubliceringssystem, sökmotor, utformning av Proof-of-Concept,
tester och dokumentation
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Figur 16. Principskiss över införande
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Figur 16 visar en principskiss över införandet. Denna får betraktas som ytterst preliminär tills beslut om resurser har fattats, då man också bättre kan bedöma hur lång tid
olika moment kan ta under de ekonomiska förutsättningar som gäller. En mer detaljerad
införandeplan kan färdigställas relativt snabbt så snart beslut har fattats om att inrätta
ett hälsobibliotek och det står klart vilka resurser som finns tillgängliga.
Enligt skissen beräknas uppbyggnadsfasen kunna ta totalt cirka 18–24 månader
bland annat beroende på omfattning, tillgängliga resurser för rekytering personal,
anskaffnng av lokaler osv.

Lansering av tjänsten
Nedan ges exempel på aktiviteter för att lansera nationellt hälsobibliotek, driftsfas 1.
Här ges också förslag till strategi även för den fortsatta driften, men de aktiviteter som
blir aktuella efter lansering är beroende av hur väl hälsobiblioteket tas emot och används
av målgrupperna. Därför krävs framtida kompletteringar av lämpliga aktiviteter.
Samtliga målgrupper adresseras oavsett hur hälsobiblioteket organiseras och drivs.

Vision
En vision för hälsobiblioteket är:
Att förbättra beslut som rör vård och omsorg, genom att ge personalen,
beslutsfattarna och på sikt patienterna enkel och snabb tillgång till giltigt,
relevant och användbart kunskapsunderlag.

Målgrupper
Identifierade primära målgrupper är de som bedöms bli aktuella för riktade
kommunikationsaktiviteter under lansering av hälsobiblioteket i driftsfas 1. Här kan det
vara lämpligt att särskilt satsa på tidiga användare, så kallade ”early adopters”, eftersom
dessa kan bana väg för andra grupper. Det kan t ex vara personer som ofta använder
(eller gärna vill använda) nätet för informationssökning redan idag men som tycker att
det tar för mycket tid att hitta relevanta dokument.
Sekundära målgrupper är grupper som inte blir föremål för sådana kommunikationsinsatser under lanseringsfasen men som är användare av hälsobiblioteket.
Målgrupper i driftsfas 2 är grupper som ett utbyggt hälsobiblioteket riktar sig till.
Detta avsnitt omfattar inte aktiviteter för denna eventuella framtida utbyggnad.
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pr im ä r a m å lgrupper
••
••
••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••

Läkare inom primärvården
Verksamhetschefer inom primärvården
Sjuksköterskor/distriktssköterskor inom primärvården
Specialistläkare inom öppenvården
Sjukhusläkare
Sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor inom specialistsjukvård
Tandvården: tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister
Verksamhetschefer/avdelningschefer sjukhus
Ledande beslutsfattare (politiker och tjänstemän) inom hälso- och sjukvården på nationell nivå (t ex departement, riksdag, myndighetsledningar,
SKL, företag)
Yrkesorganisationer inom vårdområdet
Studenter och lärare på klinisk del av vårdutbildningar
Medicinjournalister
Ledande beslutsfattare (politiker och tjänstemän) inom landsting
och regioner
Beslutsfattare vid sjukhus (klinikchefer, sjukhusledningar)
Ledningar för intresseorganisationer,
Opinionsbildare (tankesmedjor etcetera).

8

sekundä r a m å lgrupper
••
••
••
••
••
••
••

Medier
Patientorganisationer
Vårdens branschorganisationer (t ex LIF, Swedish Medtech)
Medarbetare vid myndigheter inom vårdområdet
Administratörer och övriga beslutsfattare inom landstingen
Fack/arbetsgivare inom hälso- och sjukvårdssektorn
Forskningsstiftelser.

m å lgrupper i dr iftsfas 2
••
••
••
••
••

Kommunal vård och omsorg
Apotekspersonal
Folkhälsoarbete
Patienter och närstående
Allmänheten.
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Kommunikationsmål
Kommunikationsmålen ska komplettera de övergripande verksamhetsmål som hälsobiblioteket kommer att sätta upp och som exempelvis avser hur många användare som
ska nås och hur många sökningar som dessa ska göra under det första verksamhetsåret.

8

Kommunikationsmål för lanseringen sätts upp för en tillräckligt lång tidsperiod.
Målen bör vara mätbara och möjliga att utvärdera. De kan indelas i:
• kunskapsmål, det vill säga det vi vill att målgrupperna ska känna till
• attitydmål, det vill säga det vi vill att målgrupperna ska tycka
• beteendemål, det vill säga det vi vill att målgrupperna ska göra.

Kunskapsmål
Anger att X procent av primära målgrupper ska känna till att hälsobiblioteket:
• finns
• utgör en samlad kunskapsbas för hälso- och sjukvården
• genom snabb och enkel sökning ger tillgång till giltig, relevant och användbart
kunskapsunderlag
• innehåller både fritt tillgängliga kunskapsdokument och avgiftsbelagda vetenskapliga
tidskrifter
• är oberoende i förhållande till de källor som ingår i hälsobiblioteket.

Attitydmål
Anger att X procent av primära målgrupper ska tycka att hälsobiblioteket:
• har ett stort värde i det dagliga kliniska arbetet
• har hög trovärdighet då det är ett oberoende, offentligt finansierat initiativ
• snabbt ger en överblick över det område eller det tillstånd som jag söker kunskap om
• har en tilltalande och enkel design
• har gjort det lättare att hitta det som jag letar efter
• har gjort det enklare för mig att hålla mig uppdaterad om ny kunskap.

Beteendemål
Anger att X procent av primära målgrupper ska ha:
• besökt hälsobibliotekets hemsida
• använt söktjänsten i hälsobiblioteket
• använt friköpta resurser
• blivit en regelbunden användare av hälsobiblioteket
• rekommenderat hälsobiblioteket till kollegor och bekantskapskrets
• tipsat redaktionen om buggar och gett förslag till förbättringar.
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Strategier och budskap
Här beskrivs ett antal strategier som kan vara vägledande vid lansering av hälso-
biblioteket och under dess första driftsperiod. Strategierna kan utgöra en grund för de
budskap som förmedlas och de kommunikationsaktiviteter som planeras.

A. Nationell tjänst
Hälsobiblioteket ska fungera som en samlad kunskapsbank för hälso- och sjukvården
och omfattar många källor och databaser. Eftersom det finns andra näraliggande initiativ bör hälsobiblioteket betona det nationella: det omfattar alla nivåer i vården, det är en
samlande tjänst där man kan söka tvärs över kunskapsorganisationer, ämnesområden,
geografiska regioner och fria respektive avgiftsbelagda resurser.
Budskap: Hälsobiblioteket är nationellt – det omfattar hela landet och olika nivåer i vården.

B. Överblick och enkel tillgång
Vården är en mycket kunskapsintensiv verksamhet, där det kan vara svårt för hälso- och
sjukvårdens personal att hitta det de behöver och hålla sig uppdaterad. Personal inom
hälso- och sjukvården har ett allt större behov av någon som samlar ihop, sorterar och
presenterar relevant information. Hälsobiblioteket ska i sin kommunikation förmedla
att tjänsten fyller detta behov genom att ge hälso- och sjukvården överblick och hjälpa
personal att välja relevant information. Viktigt är också att tjänsten även omfattar viktiga nya rön. En betydande medicinsk nyhet i det senaste numret av en världsledande
tidskrift kan vara värdefullt att lyfta fram i hälsobiblioteket.
Budskap: Hälsobiblioteket är en samlad kunskapsbas för hälso- och sjukvården.
Här finns kunskap på ett ställe, oavsett om du söker vetenskapliga översikter, kliniska
riktlinjer eller aktuella behandlingsstudier.

C. Stabilt över tid
Kommunikationen måste visa att detta är en tjänst som man kan räkna med även
framöver, inte någon dagslända som så många andra företeelser på nätet. Att det är en
permanent satsning har betydelse för tjänstens trovärdighet. Här blir också det statliga
engagemanget och huvudmannaskapet viktigt. Målgruppen måste förstå att satsningen
är stabil och att finansieringen är tryggad på lång sikt.
Budskap: Hälsobiblioteket har kommit för att stanna. Det är en långsiktig statlig satsning.
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D. Oberoende av särintressen

8

Hälsobiblioteket ska ha en oberoende roll gentemot myndigheter, vårdens och omsorgens
huvudmän, utförare, kommersiella intressen och andra särintressen hos de källor som
ska ingå i biblioteket. Hälso- och sjukvårdens organisation har blivit alltmer heterogen,
med en större mångfald av aktörer inom hälso- och sjukvårdsproduktionen. Många mindre aktörer har små möjligheter att bygga upp egna strukturer för kunskapsspridning
och ger inte detta prioritet. I kommunikationen kan hälsobiblioteket trycka på att man
är en oberoende samlingsplats öppen för alla, oberoende av organisation, tid och plats.
Budskap: Hälsobiblioteket har en oberoende ställning gentemot alla ingående källor.

E. Kunskap och policy sida vid sida
Hälsobiblioteket gör evidensen tydlig för alla – en gemensam kunskapsbas – och synliggör samtidigt skillnader i praxis. På det sättet kan hälsobiblioteket på sikt bidra till mer
evidensbaserade och enhetliga riktlinjer.
Budskap: Hälsobiblioteket gör det tydligt vad forskningen visar och vad vården vill göra.

F. Kunskap kan höja vårdkvalitet
Idag går det ofta för långsamt innan ny kunskap når ut brett inom hälso- och sjukvården. En samlad kunskapsplats kan i förlängningen bidra till bättre hälso- och sjukvård.
När ny kunskap blir lättare att hitta och får större spridning finns förutsättningar för
högre patientsäkerhet, en mer jämlik vård oavsett bostadsort och vårdgivare samt bättre
förebyggande av ohälsa i befolkningen.
Budskap: Hälsobiblioteket bidrar till att ny kunskap får snabbare spridning i hälso- och
sjukvården. Detta är viktigt för att göra vården ännu säkrare, effektivare och mer jämlik.

G. Möta kunnigare patienter
Den kunskapssökande välinformerade patienten är redan ett faktum. Redan idag
använder många sin surfplatta för att söka på sin sjukdom inför besöket hos doktorn. Ett
problem på nätet är risken för felaktig information, föråldrad information, eller orealistiska förväntningar. Även om patienter och allmänhet inte ingår i målgrupper för hälsobiblioteket i dess första driftsfas, kommer många av användarna att vara patienter och
anhöriga som söker information om sitt eller sina närståendes aktuella sjukdomstillstånd.
Hälsobiblioteket har högt ställda krav på ingående källor, och vissa kunskapsdokument ges ut av organisationer som använder en av hälsobiblioteket ackrediterad process.
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Genom att vara selektivt och hålla fram tillförliga källor kan hälsobiblioteket underlätta
för vården i mötet med patienter/brukare, och bidra till mer välinformerade patienter.
Budskap: Hälsobiblioteket har gjort ett urval. Det blir enkelt för alla att hitta den kunskap
som verkligen gäller.

Aktiviteter
Under tjänstens uppbyggnad och i god tid innan hälsobiblioteket tas i drift behöver
målgruppens intresse börja byggas upp. Så många som möjligt i målgruppen ska ha hört
talas om hälsobiblioteket när det tas i drift. Pre-lanseringen innefattar aktiviteter som:
•

väcker intresse via medier
- regeringens beslut
- vem som får i uppdrag att genomföra detta
- organisationen är på plats och det finns en utsedd chef
- tillsättning av redaktionsråd

•

bygger samarbete med sjukvårdens huvudmän och ämnesexperter

•

deltar i aktuell diskussion, till exempel när man kan visa på nyttan av det
kommande biblioteket i debattartiklar och liknande

•

marknadsför tjänsten till vårdens personal. Redan före driftsstart kan marknadsförings- och utbildningsinsatser genomföras ute i hälso- och sjukvården, t ex med
stöd av sjukhusbibliotek. Genomför egna presentationer och möten på sjukhus,
medicinska fakulteter, och utnyttja andra lämpliga möten och konferenser.

Vid tidpunkten för lansering ska intresset för hälsobiblioteket maximeras.
Detta kan göras bland annat genom att arrangera:
•

en större lanseringskonferens. Vid lansering kan en nationell konferens hållas i
samarrangemang av de statliga vårdmyndigheterna, SKL och Socialdepartementet.

•

pressträff med berörda beslutsfattare, aktiviteter som medier kan använda som
bild eller korta filmade inslag.

•• annonsering i tidningar, tidskrifter och med banners på nätet i samband med lanseringen och under de första månaderna.

KAPITEL 8 • INFÖRANDE OCH FRAMTID

123

8

Under första driftsåret bör ytterligare marknadsföring ske
•• på fysiska mötesplatser som Medicinska Riksstämman, Almedalen,
Nationella Patientsäkerhetskonferensen med flera

8

•• via nätet, t ex sociala medier som Facebook, Twitter, LinkedIn och andra
sociala medier. Spridning av nyheter via sociala medier exempelvis när nya källor
tas in i biblioteket. Wikipedia kan vara en annan viktig kanal
•• ute i sjukvården, med stöd av superanvändare vid befintliga sjukhusbibliotek.
Hälsobiblioteket bör också genomföra en riskanalys, som anger några risker för
verksamheten under första verksamhetsåret samt förslag på hur dessa kan hanteras.
Riskerna kan gälla antalet användare eller attityden hos dessa till tjänsten eller till
innehållet.

Framgångsfaktorer
Det finns många faktorer som skulle kunna påverka framgången med ett hälsobibliotek.
Bland de grundläggande framgångsfaktorerna kan nämnas att hälsobiblioteket:
•
•
•
•
•
•
•

fyller en tydlig funktion och löser problem från användarnas synpunkt
byggs upp i dialog med användare i vården
är tillräckligt utvecklad och testad före driftssättning och lansering
byggs ut stegvis i fråga om innehåll, funktioner eller målgrupper, hellre än att
tjänsten försöker täcka för många behov hos olika grupper samtidigt
marknadsförs intensivt och förankras så att tjänsten blir tillräckligt känd
får en stabil och långsiktig finansiering för att skapa en kritisk massa i fråga
om användare, innehåll och funktionalitet
har en redaktionellt oberoende roll gentemot värdorganisationen och finansiärer.
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Expertpanel
Måns Rosén (ordförande)
Lars Agréus, allmänmedicin
Christel Bahtsevani, omvårdnad
Pia Brorsson, intensivvård
Petra Wallgren Björk, sjukhusbibliotek
Eva Joelsson Alm, vårdutveckling
Frida Fick/Linda Lindström, mediaförsörjning
Michael Fored, medicin
Ragnar Levi (projektledare)
Anna Lundén, upphandling för akademin
Lotta Mathiesen (projektsekreterare)
Anneli Mindemo, upphandling för vården
Margareta Möller, sjukgymnastik
Jörgen Nordenström, kirurgi
Helena Ramström, farmaci
Madeleine Rohlin, tandvård
Carl-Olav Stiller, klinisk farmakologi
Lars Wallin, forskningsanvändning
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Nina Rehnqvist, SBU, Stockholm
Mikael Sköld, Ziggy Creative Colony, Stockholm
P-O Tellander, Bibliotek och informationscentral, Falun
Alexia Tonnel, NICE Evidence, Manchester, UK
Alexander Wahl, Nasjonalt Kunnskapssenter for Helsetjenesten, Oslo, Norge
Emma Wallin, Cloud agency AB, Stockholm
Emma Webb, NICE Evidence, Manchester, UK
Annika Wester Ahrnstedt, Inera, Stockholm
André Wognum, wognum.se, Mariefred

127

Tack
Vi vill också tacka följande personer som på olika sätt
bidragit med värdefulla idéer och förslag i förstudien:
Christina Jönsson Adrial

Mia Lundström

Stefan Berg

Ingemar Karlsson

Lars Berge-Kleber

Helena Kettner Rudberg

Britta Berglund

Marie Källberg

Lena Berglund

Anders Nilsson

Alastair Creelman

Anna Peldán

Anna Edvinsson

Karl-Gunnar Pettersson

Arne Filipsson

Per Pohjanen

Marie Folkesson Jonsson

Sara Riggare

Jan-Olof Forsén

Maryanne Rönnersten

Curt Frodlund

Jenny Ström

Pål Frønsdal

David Svärd

Maria Gardsäter

Kristina Söderlund

Agneta Granlund

Jack Zimmerman

Margareta Haag

Caroline van Mourik

Lena Insulander

Jan Wahlström

Anneli Larsson

Joost Werdenhoff

Margreth Jonson Lekare

Ulrika Wiberg

128

Referenser
1. E-resurser per institution [Internet]. Stockholm; Kungliga Biblioteket BIBSAM-
konsortiet [citerad 13-04-22]. Available from: http://www.kb.se/bibliotek/centralaavtal/Biblioteken/E-resurser-per-institution
2. Nationellt hälsobibliotek etapp 1. Slutrapport förstudie. Stockholm: Inera AB, 2011
3. Thomas B. 2012. Vad är ett sjukhusbibliotek? Utredning och förslag rörande
sjukhusbibliotekens verksamhet. [Internet]. Stockholm; Kungliga Biblioteket [ citerad
2013-04-10]. Available from: http://www.kb.se/dokument/Bibliotek/utredn_
rapporter/2012/Vad%20%C3%A4r%20ett%20sjukhusbibliotek,%202012.pdf
4. Förslag till nationell modell för kunskapsstyrning – enligt regeringsuppdrag om att
utveckla modellen för God vård. [Internet]. Stockholm; Socialstyrelsen. [citerad
13-04-22]. Available from: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18636/2012-2-37.pdf
5. Fjärråtkomst till sjukhusbibliotekens resurser. Informationskanalen, blogg.
Aromaa H, Wallgren P. 2013. [Internet]. [citerad 2013-04-17]. Available from:
http://sjukhusbibliotekschefer.wordpress.com/2013/01/15/fjarratkomst-till-sjukhusbibliotekens-e-resurser/
6. Fourie I. Learning from research on the information behaviour of healthcare
professionals: a review of the literature 2004–2008 with a focus on emotion.
Health Info Libr J. 2009 Sep;26(3):p 171–86.
7. Younger P. Internet-based information-seeking behavior amongst doctors and nurses:
a short review of the literature. Health Information and Libraries Journal,
2010 (27), p 2–10.
8. Kloda LA, Bartlett JC. Clinical information behavior of rehabilitation therapists:
a review of the research on occupational therapists, physical therapists, and speechlanguage pathologists. J Med Libr Assoc. 2009 July; 97(3): p 194–202.
9. Antman EM, Lau J, Kupelnick B, Mosteller F, Chalmers TC. A comparison of
results of meta-analyses of randomized control trials and recommendations of clinical experts. Treatments for myocardial infarction. JAMA. 1992 Jul 8;268(2):240–8.
10. McGowan J. Grad R, Pluye P, Hannes K, Deane K, Labrecque M, et al. Electronic
retrieval of health information by healthcare providers to improve practice and
patient care. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3.
Art. No.: CD004749. DOI: 10.1002/14651858.CD004749.pub2
11. Hur söker du kunskap inom ditt yrkesområde? 2012. En undersökning riktad till
personal inom äldreomsorg och psykisk ohälsa gällande hur de söker efter kunskap
relaterat till sitt yrke; Genomförd på uppdrag av Socialstyrelsen. Stockholm: SCB
rapport; 2012.

129

12. Nolin E, Uggla E. Sjukhusets hjärta?: Informationsbeteenden hos läkare och
sjuksköterskor på Universitetssjukhuset i Lund. [Internet]. Examensarbete Lunds
universitet; 2004. [citerad: 2013-04-17]. Available from: http://www.lu.se/lup/publication/1333802
13. Tengrud K. Synpunkter på tidningen Vetenskap & praxis. Undersökning genomförd våren 2008 av SCB på uppdrag av SBU. Stockholm: SCB; 2008. (beställnings-
nummer 902-17).
14. Findahl O. Svenskarna och Internet 2012. [Internet]. Stockholm: .SE (Stiftelsen för
Internetinfrastruktur). [citerad: 2013-04-17]. Available from: http://www.internetstatistik.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2012/
15. A literature review on health information-seeking behavior on the web: a health
consumer and health professional perspective. Insights into health communication.
Technical Report, 2011. [Internet]. ECDC. [citerad: 2013-04-17]. Available from:
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Literature%20review%20on%20
health%20information-seeking%20behaviour%20on%20the%20web.pdf
16. Nilsagård Y. Lohse G. Evidence-based physiotherapy: A survey of knowledge,
behavior, attitudes and prerequisites. Advances in Physiotherapy 2010 (12),
p 179–186.
17. du Toit M, Rydberg H, Dorthé L. Lära för livet – biblioteksundervisning för tandvårdsstudenters framtida profession? Slutrapport. Malmö: Bibliotek och IT Malmö
högskola; 2012.
18. Tegelberg Å, Wårdh I, Nohlert E, Andersson J-E. Att förstå vetenskap: tandläkares
kunskaper om evidensbaserad vård. Tandläkartidningen. 2006; 98: 52–58.
19. Forsman H. Registered nurses’ research use – a national survey on extent, patterns,
intentions and associated factors in undergraduate education and the first years of
clinical practice [dissertation]. Stockholm; Karolinska Institutet; 2011.
20. Meijers JM, Janssen MA, Cummings GG, Wallin L, Estabrooks CA, Y G Halfens
R. Assessing the relationships between contextual factors and research utilization in
nursing: systematic literature review. J Adv Nurs. 2006 Sep; 55(5):622–35.
21. Nylenna M. Wiring a nation: putting knowledge into action. Lancet. 2010 Mar
20;375(9719):1048–51.
22. DiCenso A, Bayley L, Haynes RB. Accessing preappraised evidence: fine-tuning the
5S model into a 6S model. Ann Intern Med, 2009; 115: JC3-2.
23. Haynes B. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the “5S”
evolution of information services for evidence-based healthcare decisions. Evid Based
Nurs, 2007;10:6–7.
24. NHS Evidence Process and Methods Manual. [Internet]. [citerad 2013-04-17].
Available from: https://www.evidence.nhs.uk/nhs-evidence-content
25. Brouwers M, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, et al. for the
AGREE Next Steps Consortium. AGREE II: Advancing guideline development,
reporting and evaluation in healthcare. Can Med Assoc J. 2010.

130

26. Banzi R, Liberati A, Moschetti I, Tagliabue L, Moja L. A review of online evidencebased practice point-of-care information summary providers. JMIR, 2010, vol 12,
nr 3, E26, P11.
27. Information och dokumentation – Dokumenthantering (Records management)
Metadata för dokumentation (records) – Del 2: Begrepp och stöd för införande
ISO 23081-2:2009, IDT. Stocholm: Swedish Standards Institute. [Internet].
[citerad: 2013-04-17]. Available from: http://www.sis.se/Templates/SIS/Pages/
ProductStandardView.aspx?id=29&epslanguage=sv&pid=STD-70989&icslvl1=SIS_
COMMON_01&icslvl2=SIS_COMMON_01.140&icslvl3=SIS_COMMON_01.140.20
28. Sökmotoroptimering: öppna riktlinjer för webbadministratörer. Google webmaster
Guidelines. [Internet]. [citerad: 2013-04-17]. Available from: http://goo.gl/kAd7G
29. SBU påverkar vården. Ett försök att värdera effekterna av kunskapsspridning.
[Internet]. Stockholm: SBU 2012. [citerad: 2013-04-17]. Available from:
http://www.sbu.se/sv/Om-SBU/SBU-paverkar-varden/
30. Fraser AG, Dunstan FD. On the impossibility of being expert. BMJ. 2010 Dec
14;341:c6815.

131

Bilagor
1. Beslut Socialdepartementet
2. Projektplan SBU; Dnr: KOM2012/62
3. Litteratursökning
4. TNS SIFO; Sammanfattning fokusgruppsundersökning
5. Bedömningsinstrument för kliniska uppslagsverk, SBU
6. Informationshantering inklusive metadata
7. Konceptdesign för ett nationellt hälsobibliotek
8. IT-arkitektur
9. Funktioner och teknik
Maila registrator@sbu.se för att ta del av bilagorna

132

