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En snabbt ökande kunskaps-
tillväxt i kombination med nya
informationsvägar är en realitet
för den moderna medicinska or-
ganisationen. Det finns starka
incitament att ta fram ny kun-
skap och att publicera denna,
vilket ställer den enskilda läka-
ren och grupper av läkare inför
nya utmaningar. 

I denna artikel redogörs för
situationen bland svenska läka-
re i tre specialiteter – allmänme-
dicin, oftalmologi och ortopedi –
när det gäller preferenser avse-
ende informationskällor, erfa-
renheter av informationsin-
hämtning och möjligheten att
avsätta tid till att söka och in-
hämta ny information. Av un-
dersökningen framgår bl a att
användandet av Internet för me-
dicinsk informationssökning är
vanligare bland sjukhusläkarna
än bland allmänläkarna.

Läkare i klinisk verksamhet behöver
olika typer av information, alltifrån in-
dividrelaterade uppgifter till mer gene-
rell information om medicinsk utveck-
ling [1]. Under 1990-talet har Internet i
allt större utsträckning kommit att an-
vändas till att sprida medicinskt relate-
rad information [2]. Förekomsten av
elektroniskt förmedlad information har
beskrivits som den kanske viktigaste
förändringen inom hälso- och sjukvår-
den under senare år [3]. Den medicins-
ka faktadatabasen MARS (Medical Ac-
cess & Result System) är ett försök att i
svensk miljö möta efterfrågan på data
som beskriver sjukvårdens resultat och

att via elektroniska medier förmedla
underlag som stöd för läkare. 

Den redovisade undersökningen ge-
nomfördes som en del i ett större upp-
drag från Socialstyrelsen till Centrum
för utvärdering av medicinsk teknologi
(CMT) vid Linköpings universitet att
utvärdera den medicinska faktadataba-
sen MARS. Utvärderingen finns utgi-
ven i rapportform [4].

METOD
Underlaget till artikeln är en enkät-

undersökning (postenkät) riktad till 900
svenska läkare som genomfördes i
februari 1998. Läkargruppen omfattade
ett slumpmässigt urval av ortopeder,
ögonläkare och allmänläkare (ST-läkare
samt specialistkompetenta upp till och
med 65 års ålder) som drogs från ett na-
tionellt register över svenska läkare som
administreras av Läkemedelsstatistik
AB. Inom varje specialitet drogs 300 lä-
kare, och efter korrigeringar på grund av
avvikelser från uppställda kriterier (så-
som annan tjänst, pensionär etc) åter-
stod 887 personer. Svarsfrekvensen för
hela läkargruppen var 75 procent (all-
mänläkare 68 procent, ögonläkare 77
procent och ortopeder 79 procent). 

Genom enkäten samlade vi in uppgif-
ter om typ av arbetsenhet och tjänst samt
hur länge den svarande (exklusive ST-lä-
kare) varit specialistkompetent. Inom de
sjukhusbaserade specialiteterna avsågs
med arbetsenhet universitetsklinik, läns-
sjukhus, länsdelssjukhus, privat mottag-
ning eller annan. För allmänläkarna av-
sågs vårdcentral med 1–2, 3–4, 5 eller
flera läkarbefattningar samt privat famil-
jeläkarmottagning eller annan. 

Vi bad även läkarna rangordna vär-
det av ett antal olika typer av informa-
tionskällor som räknades upp i enkäten,
samt ange den totala tid de kunde avsät-
ta för informationsinhämtning inom
och utom tjänsten. Läkarna fick även
lämna sin syn på om möjligheterna att
avsätta tid till informationsinhämtning
ökat eller minskat. Den tredje sektionen
i enkäten ägnades åt frågor i anslutning
till den medicinska faktadatabasen
MARS. I frågorna angående informa-
tionskällor och innehållet i MARS an-
vände vi en fyrgradig skala (graderad

från »Mycket viktig» till »Inte alls vik-
tig», respektive »Mycket värdefull» till
»Inte alls värdefull») samt ett svarsal-
ternativ »Ingen uppfattning». 

Skillnaderna mellan och inom läkar-
grupperna som redovisas i texten har
prövats med χ2-analyser (P≤0,10).

RESULTAT
Informationskällor
Läkarna inom de två sjukhusbasera-

de specialiteterna – ortopedi och ögon-
sjukvård – uttrycker mycket starkare
preferenser än allmänläkarna för tryck-
ta medicinska tidskrifter och nyhets-
brev (Tabell I). Andelen läkare som be-
dömer att tidskrifter är mycket viktiga
är större vid universitetssjukhus än vid
läns- och länsdelssjukhus. 

Vad gäller synen på informationskäl-
lor från myndigheter och offentliga or-
ganisationer finns också skillnader mel-
lan läkargrupperna (Tabell I). Publika-
tioner från Socialstyrelsen och Apote-
ket AB är viktigare för läkare vid läns-
och länsdelssjukhus än för läkare vid
universitetssjukhus (beträffande publi-
kationer från övriga organisationer kan
vi inte se några signifikanta skillnader i
detta avseende). Inom de sjukhusbase-
rade specialiteterna tycks verksamhets-
chefer/chefsöverläkare vara mer intres-
serade av publikationer från Socialsty-
relsen och SBU än andra läkare vid kli-
nikerna; de sistnämnda tillmäter t ex
tidskriftsartiklar större betydelse. 

Inom vårdcentralerna råder i viss ut-
sträckning det omvända förhållandet –
verksamhetschefer/chefsöverläkare är
mindre intresserade än specialistkom-
petenta distriktsläkare av publikationer
från Socialstyrelsen och Läkemedels-
verket (inte heller här kan vi i detta av-
seende se några signifikanta skillnader
beträffande publikationer från övriga
organisationer). 

Förhållandevis få läkare inom de be-
rörda specialiteterna bedömer att tid-
skrifter och produktinformation från  lä-
kemedelsföretag är mycketviktiga in-
formationskällor (Tabell I). Om man dä-
remot undersöker vilka läkare som till-
mäter sådan information en mycket eller
ganskastor betydelse framgår att ögon-
läkare är betydligt mer intresserade än
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ortopeder. Inom de sjukhusbaserade
specialiteterna är det framför allt läkare
vid mindre sjukhus som är intresserade
av information från läkemedelsföretag. 

Internet har slagit igenom som infor-
mationskälla för sjukhusbaserade spe-
cialiteter, men i lägre grad bland all-
mänläkare (Tabell I). Övervikten i detta
avseende är markant för läkare vid uni-
versitetssjukhus; där betraktar omkring
60 procent Internet som mycket viktig
för informationssökning, mot omkring
30 procent inom läns- och länsdelssjuk-
vård. Allmänläkarna saknar dock inte
intresse för IT; omkring 35 procent av
dem uppger att Internet är en ganska
viktig informationskälla. 

ST-läkare använder i mindre utsträck-
ning Internet som informationskälla
jämfört med såväl chefer som andra spe-
cialistkompetenta läkare. Detta kan före-
falla märkligt då yngre i regel är mer in-
riktade mot elektroniska tjänster än
äldre. En förklaring kan naturligtvis vara
tillgängligheten till Internet bland yngre
läkare under utbildning. Bland allmänlä-
karna tycks dock ST-läkare vara något
mer intresserade av att söka information
via Internet än vad chefer och andra spe-
cialistkompetenta läkare är.

Nyttjandet av cd-romskivor är mar-
ginellt, särskilt bland allmänläkare.
Denna typ av informationskälla inklu-
derades i studien eftersom t ex the
Cochrane Library (det kanske främsta
exemplet på evidensbaserad medicin)
hittills varit tillgängligt främst genom
cd-rom. 

Information genom 
samtal och möten
Diskussioner med kolleger är en

mycket viktig källa för information om
medicinsk utveckling, anser 81 procent
av ortopederna, 76 procent av ögon-
läkarna och 60 procent av allmänläkar-
na. Något fler läkare vid universitets-
sjukhus och länssjukhus än läkare vid
länsdelssjukhus och privata mottag-
ningar betecknar kollegiala diskussio-
ner som mycket viktiga. ST-läkare inom
samtliga tre specialiteter är den grupp
som fäster störst vikt vid diskussioner
med kolleger – vilket förefaller rimligt
eftersom läkare under utbildning måste
skaffa sig kunskaper just genom erfa-
renhetsutbyte med äldre kolleger. Verk-
samhetschefer/chefsöverläkare å andra
sidan tillmäter sådana diskussioner nå-
got mindre värde än andra läkargrupper.

Allmänläkarna fäster relativt sett
störst vikt vid efterutbildning som in-
formationskälla, till och med framför
diskussioner med kolleger. Läkare vid
läns- och länsdelssjukhus värderar
efterutbildning högre än vad kolleger
vid universitetssjukhus och privata mot-
tagningar gör. Läkare inom de sjukhus-
baserade specialiteterna fäster större
vikt vid möten och konferenser än all-
mänläkare;den sistnämnda gruppen
anser möten inom specialitetsförening-
en vara mindre viktiga för information
om den medicinska utvecklingen än or-
topeder och ögonläkare. Inom samtliga
tre specialiteter är ST-läkare den grupp
som tillmäter formella möten vid klini-
ken/vårdcentralen störst betydelse för
information om medicinsk utveckling.

Möjlighet att avsätta tid 
för informationsinhämtning
Läkargrupperna skiljer sig åt vad

gäller möjligheterna att under ordinarie
arbetstid avsätta tid för att hålla sig in-
formerad om utvecklingen inom den
egna specialiteten (Tabell II). Möjlighe-
terna är något bättre för ögonläkare och
ortopeder verksamma vid universitets-
klinik och inom privat läkarmottagning
än för läkare vid läns- och länsdelssjuk-
hus. Av ortopeder och ögonläkare vid
universitetsklinik uppger 6 procent att
de kan avsätta mer än 10 timmar per
vecka;motsvarande andel vid privat
mottagning är 4 procent. 

De tre specialiteterna skiljer sig inte
märkbart åt då det gäller möjligheten att
avsätta tid utanför ordinarie arbetstid
för att hålla sig informerad om utveck-
lingen inom den egna specialiteten (Ta-
bell II). Vid universitetskliniker uppger
dock 13 procent av ögonläkare och or-
topeder att de avsätter mer än 10 timmar
per vecka utom arbetstid; motsvarande
siffra för läkare vid läns- och länsdels-
sjukhus är 3 respektive 1 procent. 

Rimligtvis förklaras detta av univer-
sitetsmiljöns krav på deltagande i forsk-
ning och annan akademisk meritering.
Det bör dock påpekas att inom länsdels-
sjukhus uppger 19 procent av både
ögonläkare och ortopeder att de avsätter
5–10 timmar per vecka utanför ordina-
rie arbetstid för att hålla sig informera-
de om utvecklingen inom sin specialitet. 

En majoritet inom de tre läkargrup-
perna uppger att möjligheterna att av-
sätta tid inom ordinarie arbetstid för att
hålla sig informerad om utvecklingen
inom egen specialitet har försämrats
under de senaste två åren (51 procent
bland ögonläkarna, 56 procent bland or-
topederna och 67 procent bland allmän-
läkarna). Ett fåtal (5 procent bland orto-
peder och allmänläkare, 7 procent bland
ögonläkare) uppger att situationen har
förbättrats, övriga att den är oförändrad.
Ungefär 50 procent i de tre läkargrup-
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Tabell I. Procentuell andel inom respektive läkarkategori som anser att nedanstående källor är
mycket viktiga för att informera sig om utvecklingen av diagnostiska och terapeutiska metoder
inom sitt verksamhetsområde.

Allmänläkare Ortopedläkare Ögonläkare
(n=202) (n=233) (n=230)

Medicinska tidskrifter och
newsletter i tryckt form 43 70 68
Databaser via Internet 15 40 42
Material utgivna på cd-rom,
t ex The Cochrane Library 4 10 10
Publikationer från Socialstyrelsen,
t ex Socialstyrelsens författningssamling
(SOSFS) och Risk-Ronden 42 16 17
Publikationer från Läkemedelsverket,
t ex Information från Läkemedelsverket 55 7 14
Publikationer från Apoteksbolaget,
t ex Läkemedelsboken 50 9 13
Publikationer från Statens beredning för
medicinsk utvärdering (SBU), t ex
SBU-rapporter 33 16 10
Publikationer från Hälso- och sjukvårdens
utvecklingsinstitut 13 9 5
Tidskrifter och produktinformation från
läkemedelsföretag 6 1 5

Tabell II. Procentuell andel inom respektive läkarkategori med avseende på hur mycket tid inom
respektive utom sin ordinarie arbetstid som man avsätter till att hålla sig informerade om ut-
vecklingen inom sin specialitet.

Allmänläkare Ortopedläkare Ögonläkare
(n=196) (n=226) (n=224)

inom utom inom utom inom utom

5 tim/vecka eller mer 3 20 6 28 8 20
1–4 tim/vecka 45 69 52 61 52 69
Mindre än 1 tim/vecka 52 11 42 11 40 11

Totalt 100 100 100 100 100 100



ANNONS



perna anser att möjligheten att avsätta
tid utanför ordinarie arbetstid för infor-
mationsinhämtning varit i stort sett
oförändrad under de senaste två åren;
mellan 30 och 40 procent anser att möj-
ligheterna har försämrats. 

Kännedom om MARS
Kännedomen om den medicinska

faktadatabasen MARS varierar mellan
de tre läkargrupper som besvarat enkä-
ten. Ögonläkarna tycks genomgående
ha bäst kunskaper om MARS (45 pro-
cent uppger att de känner till faktadata-
basen mycket eller ganska väl; motsva-
rande andel bland ortopeder är 33 pro-
cent och bland allmänläkare 10 procent).
Drygt 40 procent av ortopederna förkla-
rar att de inte känner till faktadatabasen,
vilket är något förvånande med tanke på
att man inom ortopedin mycket tidigt
fick en cd-romskiva i MARS-projektet.
Av allmänläkarna uppger 76 procent att
de inte känner till faktadatabasen. 

En viktig väg för spridning av infor-
mation om MARS går via kolleger på
sjukhus – bland såväl ortopeder som
ögonläkare dominerar denna form.
Många ortopeder har också fått känne-
dom om MARS via Socialstyrelsen och
genom att de själva aktivt sökt efter in-
formation. Ögonläkarna har i mycket
större utsträckning än ortopederna fått
kännedom om MARS via sin speciali-
tetsförening, vilket också kan förklara
varför ögonläkarna totalt sett är bättre
informerade om MARS.

Bland samtliga läkargrupper är det
s k State of the Art-dokument (SotA)
och kliniska riktlinjer som tilldrar sig
störst intresse i MARS (Tabell III). Det
är dock påtagligt färre ortopeder inom
universitetsklinik som ger SotA ett högt
värde jämfört med såväl andra ortope-
der (inom läns- och länsdelssjukvård
samt i privat verksamhet) som ögonlä-
kare (bland ögonläkarna är det inga
större skillnader mellan universitets-
sjukhus, läns- och länsdelssjukhus och
privata mottagningar). 

Verksamhetschefer/chefsöverläkare
inom såväl ortopedi som ögonsjukvård

tilldelar SotA-dokumenten ett högre
värde än övriga specialistkompetenta lä-
kare (denna tendens är mest framträdan-
de bland ortopeder). Eftersom förhål-
landevis få allmänläkare uppger erfa-
renhet av MARS är det svårt att dra någ-
ra långtgående slutsatser om hur denna
läkargrupp värderar de olika inslagen. 

SLUTSATSER
I sina huvuddrag överensstämmer

resultaten med tidigare svenska och ut-
ländska studier inom området [5-7].
Man bör dock observera att många stu-
dier av läkares informationsinhämtning
är av äldre datum (1970- och 1980-tal),
dvs före informationsteknologins
egentliga genombrott. Studier från
1990-talet visar dock att de traditionel-
la informationsvägarna (t ex diskussio-
ner med kolleger och medicinska tid-
skrifter) står sig väl [8, 9]. 

Undersökningen speglar de faktiska
skillnader som finns bland svenska lä-
kare då det gäller informationsinhämt-
ning. Dessa skillnader kan hänföras till
såväl tradition, behov, preferenser, prak-
tiska förutsättningar som existerande
hinder. Det är således inte märkligt att
läkare vid universitetssjukhus värderar
tidskriftsartiklar högt; i den miljön finns
ett behov av att läsa vetenskapliga origi-
nalartiklar. Det är inte heller särskilt
konstigt att allmänläkare värderar t ex
publikationer som behandlar läkemedel
(från Läkemedelsverket och Apoteket
AB) högre än ortopeder och ögonläka-
re, eftersom allmänläkare förskriver
stora mängder läkemedel i öppen vård. 

Vad som kan förefalla märkligt är
dock att allmänläkare även värderar
publikationer från Statens beredning
för medicinsk utvärdering (SBU) högre
än läkare inom de två andra specialite-
terna. Det kan dock finnas en förklaring
till detta. Studiet av vetenskapliga origi-
nalartiklar kan ersättas med lämpliga
synteser, t ex SBU-rapporter, och det är
möjligt att allmänläkarna i särskilt hög
grad tvingats effektivisera sin informa-
tionsinhämtning.

MARS är ett försök att samla olika
typer av information och förbättra till-
gängligheten genom modern informa-
tionsteknologi. När undersökningen
genomfördes hade faktadatabasen fun-
nits tillgänglig via Internet i två år, men
Socialstyrelsen hade relativt begränsa-
de resurser för att sprida kännedom om
MARS, särskilt bland allmänläkare,
vilket avspeglar sig i resultaten.

Allmänläkarna använder Internet i
mindre utsträckning än sjukhusbaserade
specialiteter. Vi kan inte med ledning av
undersökningen säga om detta enbart be-
ror på skillnader i tillgänglighet eller om
det finns andra orsaker – uppenbarligen
förekommer skilda åsikter bland allmän-
läkare om värdet av Internet [10, 11]. 

Undersökningen väcker frågor om
hur det totala informationsflödet till lä-
kare ser ut idag och hur detta kan för-
bättras som stöd för medicinskt besluts-
fattande. Den ökade användningen av
elektroniska medier är odiskutabel, men
garanterar inte att information kommer
att nyttjas eller resultera i bättre under-
byggda beslut [12]. Samspelet mellan
tillgång till information och nyttjandet
av information i specifika situationer
inom hälso- och sjukvården är kompli-
cerat och behöver studeras vidare. 
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Tabell III. Procentuell andel inom respektive läkarkategori, bland dem som använt MARS un-
der de senaste 12 månaderna, som anser att nedanstående inslag i den medicinska faktada-
tabasen MARS är mycket eller ganska värdefulla.

Allmänläkare Ortopedläkare Ögonläkare
(n=49) (n=93) (n=125)

Statistik 33 49 40
Verksamhetsöversikter 40 68 48
Material från nationella kvalitetsregister 46 72 38
State of the art-dokument 72 77 89
Kliniska riktlinjer 75 78 84
Patientinformation 49 47 44
Nationella riktlinjer 73 52 68
Författningstexter 44 31 37
Rapporter 47 40 34


