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$EVWUDFW� Health on the Internet is a growing subject and many different
organisations and companies offer customers various kinds of
medical functions on the web. A common service is to offer users
to ask questions and get answers from doctors cooperating with
the health sites. There is however little knowledge of how much
the health sites actually are used, and by whom. Several
authorities and organisations both in Sweden, Europe and in the
USA are investigating whether it is necessary to bring forward a
certificating authority with the right to judge and examine all the
health sites on the web. WHO, the World Health Organisation,
proposed a solution for this, which was refused. Several
organisations have elaborated rules, so called Codes of Conduct,
containing regulations for how health sites should be designed.
These rules are meant to be followed voluntarily by members of
the organisations, and not to be supervised by any governmental
authority. In this essay I have gathered some of this rules to a list
with criteria, which are applicated to a couple of Swedish health
sites offering interaction to the general public. The criteria
examine how the health sites deal with certain important aspects,
concerning integrity of the users, commercial sponsors and
cooperations, how the interaction between the user and the health
sites works, how the material on the health sites is updated,
which sources are used, and how the doctors answering questions
are named.
���The results of my evaluation of the health sites show that there
are several shortcomings concerning how the health sites present
what policies they have for sponsors and cooperators they have,
information of dates and updatings of the material etc. A study
from the National Board of Health and Welfare in Sweden shows
similar results.

Nyckelord: hälsoinformation, webben, utvärdering, kvalitetsmärkning, 
interaktion



,QQHKnOOVI|UWHFNQLQJ

� ,QOHGQLQJ�RFK�EDNJUXQG �������������������������������������������������������������������������������������������
� 6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJDU�����������������������������������������������������������������������������������������
2.1 Syfte ...........................................................................................................................2
2.2 Frågeställningar..........................................................................................................2
2.3 Avgränsningar och tillvägagångssätt..........................................................................2
� 'HILQLWLRQHU ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� 7LGLJDUH�IRUVNQLQJ�RFK�GHEDWW����������������������������������������������������������������������������������
4.1 Bedömning av webbresurser: källkritik på webben ...................................................5
4.1.1 Svårigheter med källkritik på webben: Sponsorer och reklam ..............................8
4.2 Socialstyrelsens utredning av kvalitetsmärkning av hälsosajter i Sverige .................8
4.2.1 Juridiska övervägningar/Socialstyrelsens roll som tillsyningsmyndighet..............9
4.3 Vad skall hälsosajterna innehålla, vad är deras egentliga syfte?..............................10
4.4 Finansiering..............................................................................................................11
4.5 Kvalitetsmärkning....................................................................................................11
4.6 Kriterier för utformning av hälsosajter.....................................................................13
4.6.1 Health On the Net Foundation .............................................................................13
4.6.1.1 HON-principerna..............................................................................................14
4.6.2 Hi-Ethics ..............................................................................................................15
4.6.2.1 Hi-Ethics Ethical Principles .............................................................................15
4.6.3 eHealth Code of Ethics.........................................................................................15
4.6.3.1 eHealth Code of Ethics – de etiska principerna ...............................................16
4.6.4 Ytterligare kriterier...............................................................................................16
4.6.5 Självreglerande verksamhet .................................................................................17
4.7 Vilka använder hälsosajterna?..................................................................................18
� 0HWRG�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5.1 Socialstyrelsens studie..............................................................................................21
5.2 Utformning av kriterier för granskning av hälsosajter .............................................22
5.3 Granskning av hälsosajter ........................................................................................23
5.4 Hälsosajter................................................................................................................24
5.4.1 Urval av hälsosajter..............................................................................................25
5.5 Sammansättning till en egen lista med kriterier .......................................................25
5.5.1 Kriterier ................................................................................................................26
5.5.2 Förklaring och tolkning av listans punkter...........................................................26
5.6 Operationaliserad lista..............................................................................................31
5.7 Granskade hälsosajter...............................................................................................32
5.7.1 Interaktiva hälsosajter: grupp 1 ............................................................................32
5.7.2 Hälsosajter med mindre grad av interaktivitet: grupp 2.......................................33
� 5HVXOWDW����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6.1 Redogörelse för resultaten: kort sammanfattning och inledning..............................36
6.2 Redogörelse för resultaten: fråga för fråga...............................................................38



� 'LVNXVVLRQ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7.1 Jämförelse mellan de båda grupperna av granskade hälsosajter ..............................46
7.1.1           Likheter och skillnader..........................................................................................46
7.1.2           Diskussion kring ägande och trovärdighet ............................................................47
7.1.3           Äkthet och oberoende ...........................................................................................47
7.1.4           Personligt skydd ....................................................................................................48
7.2          Vilka likheter eller skillnader finns mellan resultaten från min undersökning
              och Socialstyrelsens? .................................................................................................49
7.3 I vilken utsträckning säger sig de hälsosajter jag undersöker följa någon av de
              funna kriterierna? .......................................................................................................50
� 6DPPDQIDWWQLQJ �������������������������������������������������������������������������������������������������������
� .lOOI|UWHFNQLQJ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
9.1 Otryckta källor..........................................................................................................54
9.2 Tryckta källor ...........................................................................................................54
9.3 Elektroniska källor ...................................................................................................55
9.4 Granskade hälsosajter...............................................................................................57



1

� ,QOHGQLQJ�RFK�EDNJUXQG

Enligt Veckans Affärer (Sandén 1999) är hälsa det näst vanligaste sökbegreppet på nätet.
Antalet webbplatser med inriktning mot hälsa växer ständigt, och enligt uppgifter från
Infomedicas webbplats har WHO (Världshälsoorganisationen) uppskattat att det finns
närmare en halv miljon webbsidor på nätet som innehåller någon form av
läkemedelsinformation. Det rör sig om allt från hälsokostbutiker till patientorganisationer och
myndigheter (Ekendahl 2000). Enligt Läkartidningen startas det ca 1500 nya hälsosajter varje
månad runt om i världen, och enbart i Sverige har det uppkommit ett tiotal under sista
halvåret 2000 (Olsson 2000). Marknaden för alla dessa webbplatser med hälsoinnehåll över
hela världen beräknas vara värd 1,7 miljarder dollar 2003 (Doktorn kan .comma 2000).

En hälsosajt är en webbplats med hälsoinformation, riktad till en speciell grupp användare,
eller till en bredare allmänhet. Den kan innehålla information om sjukdomar,
läkemedelsinformation, tillgång till sökning i databaser av olika slag eller tjänster som
erbjuder kontakt med läkare och vårdpersonal på olika sätt. I min uppsats handlar det framför
allt om hälsosajter som riktar sig mot allmänheten, och som erbjuder någon form av
interaktivitet.

Svårigheten med alla dessa hälsosajter, som alltid när det gäller material publicerat på
webben, är dock för användaren att avgöra kvaliteten på innehållet, vilka som står bakom och
äger hälsosajten och om det går att lita på det som står där.

Inom biblioteks- och informationsvetenskapen finns en mindre gren som studerar utvärdering
av olika källor, bland annat webbplatser, för att få bra verktyg att arbeta med vid bedömning
av källorna t.ex. vid referensarbetet på ett bibliotek. Källorna består i det här fallet av
hälsosajter.
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� 6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJDU

��� 6\IWH

Syftet med uppsatsen är att granska ett antal svenska hälsosajter med interaktivt innehåll som
vänder sig till en bred allmänhet. Granskningen utförs genom applicering av ett antal ställda
kriterier på hälsosajterna. Syftet är att se ifall de hälsosajter som undersöks följer dessa
kriterier. Mitt resultat ämnar jag också jämföra med ett resultat som redovisats i en rapport
från Socialstyrelsen, som granskat 39 svenska hälsosajter under år 2000. Motivet för en
granskning av de svenska hälsosajterna är att det är viktigt att få en bild av hur verkligheten
ser ut, samtidigt som den verkligheten kan jämföras med kriterier för hur det ERUGH se ut.

��� )UnJHVWlOOQLQJDU

- I hur hög utsträckning uppfyller hälsosajterna de kriterier jag använder mig av, och är det
någon skillnad beroende på hur interaktiva de är?

- Vilka likheter eller skillnader finns mellan resultaten från min undersökning och
Socialstyrelsens?

- I vilken utsträckning säger sig de hälsosajter jag undersöker följa någon av de funna
kriterierna?

��� $YJUlQVQLQJDU�RFK�WLOOYlJDJnQJVVlWW

Jag har valt att fokusera min granskning på svenska hälsosajter som uppfyller två krav. De
skall erbjuda interaktiva tjänster och rikta sig till en bred allmänhet. Jag har alltså inte
granskat hälsosajter som exempelvis enbart vänder sig till en specifik målgrupp, och inte
heller sådana som fungerar enbart som uppslagsverk eller liknande, där användaren inte kan
interagera med hälsosajten.

Jag har även valt att dela upp de hälsosajter jag granskat i två grupper utifrån vilken grad av
interaktion de erbjuder. I den första gruppen ingår hälsosajter som erbjuder renodlade fråga
doktorn-funktioner, medan de i den andra gruppen inte har lika utbyggda interaktiva tjänster.
Fråga doktorn-tjänsterna består vanligtvis av att användaren via ett formulär på webben
skickar in en fråga angående sin hälsa samt eventuellt även vissa personuppgifter. Därefter
besvaras frågan av en läkare eller annan medicinsk personal på hälsosajten, och svaret
presenteras antingen på hälsosajten där vem som helst därefter har tillgång till det, eller
skickas direkt hem till frågeställaren via e-post.

För att få ett verktyg att granska hälsosajterna med har jag använt mig av tre olika
organisationers riktlinjer för hur hälsosajter bör utformas. Deras riktlinjer består av ett antal
kriterier som hälsosajterna bör uppfylla. Kriterierna berör områdena kvalitet, källhänvisning
och datum, reklam, personuppgifter, feedback och risker med webben. Kriterierna presenteras
i detalj i kap. 5.5.2. Dessa kriterier har jag sedan använt mig av för att skapa en konkretiserad
lista med krav och kriterier som jag applicerat på ett antal hälsosajter.
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� 'HILQLWLRQHU

+lOVRVDMW
En webbplats som publicerar hälsoinformation, riktad till en viss grupp eller till en bred
allmänhet, kallas i medier, artiklar, rapporter och andra publikationer varierande för en mängd
olika namn: e-hälsa (Utbult 2000), hälsoinformation via www (Garpenby & Husberg, 2000),
hälso- och sjukvårdstjänster via Internet/via nätet (Socialstyrelsen 2001),  hälsoplats
(Socialstyrelsen 2001), hälsoportaler (Socialstyrelsen 2000b), hälsosajter (Socialstyrelsen
2001) (Socialstyrelsen 2000b), Internetplatser med hälsorelaterat innehåll (Socialstyrelsen
2001), Internetsajt/portal med medicinsk information/rådgivning (Socialstyrelsen 2000a),
näthälsa (Utbult 2000), näthälsoplatser (Socialstyrelsen 2001) (Utbult 2000), webbhälsa
(Socialstyrelsen 2001) (Johansson 2000),  webbplatser med hälsorelaterat innehåll
(Socialstyrelsen 2000b), Internet health sites (Internet Healthcare Coalition 2001), medical
websites (Delamorte 2000), m.fl.

Enligt frilansjournalisten Mats Utbult (2000, s. 17) finns det ännu inget vedertaget etablerat
svenskt ord för olika former av hälsoinformation på nätet. Han har valt ordet ”näthälsa”, då
det är kort och enkelt, och får stå som ett samlingsbegrepp över olika former av
hälsoinformation på nätet. Jag tycker dock att uttrycket näthälsa är lite väl kortfattat och
oklart, det framgår inte att det rör sig om specifika webbplatser, som min studie handlar om.
Jag använder därför hellre ordet hälsosajt.

Svenska datatermgruppen rekommenderar egentligen att man använder ordet webbplats,
framför exempelvis sajt (Svenska datatermgruppen 2001, ”webbplats”). Då det här enbart
handlar om webbplatser med hälsoinformation har jag ändå valt att använda mig av ordet
hälsosajt, då det också är det ord som oftast nämns i debatten.

+lOVRLQIRUPDWLRQ
Med hälsoinformation menas all sorts information som syftar till att stärka hälsotillståndet
hos en individ, förebyggande av sjukdomar, vägledning och råd i frågor som rör hälsa och
välbefinnande samt information om val av produkter och vårdmöjligheter. Informationen kan
ges i form av texter, bilder och ljud, och också innehålla interaktivitet mellan användaren och
webbplatsen (eHealth Code of Ethics 2001).

Enligt Garpenby & Husberg, som författat en rapport kring östgötarnas användning av
hälsoinformation för Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Linköpings
universitet, har begreppet definierats som information som underlättar för individer att förstå
sin hälsa och fatta hälsorelaterade beslut för sin egen eller för sin familjs räkning (Garpenby
& Husberg 2000, s. 2). Man skriver vidare att detta blir aktuellt i tre olika typer av situationer:
´SHUVRQOLJ� KlOVD�� LQNOXVLYH� HJHQYnUG�� PHGLFLQVN� EHKDQGOLQJ� RFK� SnYHUNDQ� DY� OLYVVWLO´
(Garpenby & Husberg, 2000, s.2). Hälsoinformationsbegreppet blir alltså ganska brett och
mer generellt, i jämförelse med begreppet ”patientinformation” som inriktar sig mer på direkt
information lämnad av sjukvårdspersonal vid det specifika, enskilda mötet mellan patienten
och vårdgivaren, där endast den enskilda individens speciella problem står i centrum. Idag,
menar författarna, är det dock svårare att dra gränserna kring vad som är vad, särskilt på
webben, där både allmän och enskild information och rådgivning kan ske, om inte med
samma direktkontakt som i det traditionella vårdmötet. (Garpenby & Husberg, 2000, s.2)
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I en annan rapport från samma huvudman (Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi)
redogörs för begreppet hälsoinformation som ´JHQHUHOO� LQIRUPDWLRQ� RP� KlOVRIDNWRUHU�
VMXNGRPDU� RFK� EHKDQGOLQJVDOWHUQDWLY� VRP� J|UV� WLOOJlQJOLJ� I|U� HWW� VWRUW� DQWDO� PlQQLVNRU´�
(Garpenby & Larsson 1999, s. 9). Man kan alltså säga att begreppet är relativt stort och öppet,
men att det ändå inte innehåller precis vad som helst. T.ex. inbegriper det inte ren
produktinformation eller reklam, som endast är till för att sälja en specifik produkt, eller
marknadsföra ett företag och dess olika produkter.

Skillnaden med hälsoinformation på nätet jämfört med traditionell sådan, eller rådgivning via
telefon eller uppgifter ur en läkarbok, är att systemet är interaktivt och momentant. Det är
globalt och har en mycket hög tillgänglighet. Kapaciteten är enorm och informationen kan
ändras mycket snabbt jämfört med tryckta medier (Socialstyrelsen 2001, s. 1).
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� 7LGLJDUH�IRUVNQLQJ�RFK�GHEDWW

Garpenby & Husberg redogör kortfattat i sin rapport om hur forskningen inom området
hälsoinformation hittills inriktat sig. De studier som gjorts, främst i USA, har huvudsakligen
inriktat sig mot att undersöka en viss grupp av användares  informationssökning och
användning av hälsoinformation, eller enbart tittat på hur en specifik källa använts. Här
handlar det dock inte om hälsoinformation över webben, utan i mer traditionella former
(Garpenby & Husberg, 2000, s. 3). Deras egen undersökning är dock mer helhetsinriktad,
också med en större tyngd lagd mot webbens material. Man studerar ingen särskild kategori
användare eller viss kategori hälsoinformationskälla. Ett delmål har dock varit att särskilt se
hur webbkällor används, då de ansett att det funnits alltför liten kunskap om detta.

Socialstyrelsens granskning av 39 hälsosajter i Sverige under år 2000 är en studie som istället
inriktat sig helt på webbpublicerad hälsoinformation. Man har tagit reda på vilka tankegångar
som finns runtom i världen angående eventuella kvalitetssäkringar av hälsoinformation på
webben, och även studerat hur det ser i Sverige idag. Socialstyrelsens granskning och rapport
redovisas senare i uppsatsen (se kap. 4.2).

��� %HG|PQLQJ�DY�ZHEEUHVXUVHU��NlOONULWLN�Sn�ZHEEHQ

När man bedömer och granskar materialet i alla slags källor och medier talar man om
källkritik. ´.lOONULWLNHQV� XSSJLIW� lU� DWW� NULWLVNW� JUDQVND� RFK� EHG|PD� WURYlUGLJKHWHQ� RFK
NYDOLWHWHQ� L� GHQ� LQIRUPDWLRQ� GX� ILQQHU�´� (Björkman & Ohlsson 2000, s. 21). Traditionell
källkritik grundar sig på ett antal punkter, Leth & Thurén  kallar dem tid, beroende, äkthet
och tendens (Leth & Thurén 2000, s. 23-30). För material på webben är det extra viktigt att
beakta dessa saker, och det har skrivits en del om den problematik som uppstår när man skall
avgöra exempelvis vem som författat och står bakom en text eller när informationen är
uppdaterad m.m. Mycket av litteraturen är normativ, det ställs ofta upp punkter som antingen
läsaren eller skaparen av en webbplats bör följa för att tillfredsställa de speciella behov som
uppstår vid publicering på webben. Ett bra och användbart exempel på en sådan lista finns i
Leth & Thuréns bok Källkritik för Internet, s. 139-141. Jag har inte använt mig av dessa råd
specifikt själv i min uppsats, men kan rekommendera dem för den intresserade.

Ytterligare aspekter som gör webben till ett svårare medium att utöva källkritik på är
exempelvis den blandning av text, bilder, ljud, film, samt uppbyggnaden av hypertext och
möjligheterna till interaktion mellan webbplatsen och användaren. Ett annat problem är
sökmaskiner som letar upp sidor utan sammanhang, som tycks sakna samhörighet med andra,
d.v.s. tagna ur sitt sammanhang (Alexander & Tate 1999, s. 15). Vid andra källor och i andra
medier som vi använder oss utav när vi söker information är det dessutom ofta någon som har
granskat och sållat den information som finns tillgänglig, på gott och på ont. Vi har vant oss
vid att det är så när det gäller dessa källor, men på webben är fallet annorlunda (Björkman &
Ohlsson 2000, s. 20). Särskilda aspekter för källkritik på webben har beskrivits av Alexander
& Tate:
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��� $FFXUDF\ – vem som helst kan publicera material på webben, och det är inte heller
 alltid namnet står utsatt, eller stämmer. Ofta är det svårt att bestämma vem som har
det egentliga ansvaret för innehållet på en webbplats/webbsida.

��� $XWKRULW\ – i traditionella medier finns ofta en instans för granskning av materialet,
t.ex. av en redaktör, faktagranskare eller av förläggaren eller den som
publicerar/distribuerar materialet. Detta saknas vanligtvis i webbkällor.

��� 2EMHFWLYLW\ – ofta saknas exempelvis vilket syfte personen eller organisationen har
med materialet, vilket ger en god ledtråd om objektivitet, även om organisationens
namn verkar erkänt och välformulerat. Ytterligare en aspekt är av extra vikt vid
webbkällor, det är ofta ännu svårare att avgöra kommersiella inslag, reklam, sponsorer
etc.

��� &XUUHQF\ – det saknas riktlinjer för hur datum skall inkluderas på en webbplats, i
enlighet med hur det ser ut i tryckta källor, t.ex. en boks publiceringsår etc. Materialet
på en webbplats kan dessutom ändras i en mycket högre takt än i traditionella medier.

��� &RYHUDJH – webbkällor saknar ofta innehållsförteckningar, index eller ett förord eller
liknande där det i korta drag redogörs för vilket innehåll som täcks, samt till vilken
målgrupp innehållet vänder sig till. (Alexander & Tate 1999, s. 2, 10-14).

Dahlström skriver att en av de kanske främsta uppgifterna för både förlag och bibliotek är att
utgöra ett slags kvalitetsfilter även när det gäller information på webben. ´0nQJD�HIWHUO\VHU
DNW|UHU��RIWD�GH�VWRUD�QDWLRQDOELEOLRWHNHQ��VRP�HOHNWURQLVNW�WLOOKDQGDKnOOHU�JDUDQWHUDW�µUHQD¶�
WYlWWDGH�RFK�IHOIULD�PDVWHUNRSLRU�DY�H�GRNXPHQW�´�(Dahlström 1997, 3.1 Kvalitet i utbudet?).

För att underlätta svårigheterna att urskilja vad som är ”riktig” information och vad som är
reklam etc. på webben finns det idag vissa hjälpmedel, t.ex. att bibliotekarier listar
kontrollerade källor eller att hälsoorganisationer utvärderar medicinska webbplatser. Sådana
initiativ kan dock endast täcka en mindre del av allt material som finns tillgängligt på
webben, och de garanterar heller inte alltid att materialet verkligen är bättre en de webbplatser
som inte listats. (Alexander & Tate 1999, s. 2-3).

I min uppsats granskar jag ett antal principer skapade av just organisationer inom
hälsoområdet, som ger råd och riktlinjer till skapare av hälsosajter om hur de bör utforma
hälsoinnehållet och presentera sitt material. Jag ställer även upp en egen lista med punkter att
ställa mot hälsosajterna för att se i hur stor utsträckning de lever upp till kriterierna.

Det bästa sättet att kontrollera trovärdighet och bedöma om materialet är riktigt är att själv
kontrollera det, enligt Björkman & Ohlsson (2000, s. 21). Detta kan göras genom att ställa
materialet mot ett antal källkritiska principer. Det går dock inte att säga vad som är en ”bra”
och vad som är en ”dålig” webbplats utan att veta i vilket syfte den kommer att användas av
användaren, och vilket syfte skaparen av webbplatsen haft när han eller hon skapat den.
(Alexander & Tate 1999, s. 5).

Att försöka objektivt bestämma vad som är bra respektive dåligt är inte aktuellt eller
intressant vare sig det gäller webbplatser eller traditionella källor. Det går dock att ställa vissa
kvalitativa aspekter på materialet. Dahlström har listat ett antal kriterier för bedömning en
webbplats kvalitet som ger en god fingervisning om vad som är viktigt att tänka på vid
källkritik på webben jämfört med traditionell sådan:
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�� 2PIDWWQLQJ��EUHGG��GMXS��WLG� - Hur pass mycket omfattar materialet? Vilken nivå
ligger det på? Hur pass väl täcker dokumentet ämnesområdet?

�� $XNWRULWHW�- Vem är det som uttalar sig och med vilken auktoritet?
�� 7LOOI|UOLWOLJKHW - Hur pass tillförlitligt är innehållet?
�� 2PVWlQGLJKHWHU�- Varför skapades dokumentet, i vilket syfte? I vilket sammanhang?
�� 0nOJUXSS�- Till vem riktar sig dokumentet?
�� $XNWXDOLWHW�- När skapades dokumentets innehåll? När uppdaterades det senast?
�� /LYVOlQJG�- Är innehållet av tillfällighetskaraktär eller mera beständigt?

(Dahlström 1997, 4. Några allmänna bedömningskriterier).

Andra viktiga kriterier gäller form och struktur. Dessa gäller bl.a. sökmöjligheter,
användarvänlighet (struktur och gränssnitt), sökbarhet inom webbplatsen, användning av
ikoner, kartor, plug ins och extraprogram samt utskriftsvänlighet. (Dahlström 1997, 4. Några
allmänna bedömningskriterier).

Leth & Thurén beskriver källkritik på webben ur ett journalistiskt perspektiv. Syftet med
källkritik menar de är att finna de källor som ger de bästa kunskaperna om verkligheten, det
gäller oavsett om det handlar om traditionell källkritik eller källkritik på webben (Leth &
Thurén 2000, s. 17). De skriver att sanningsenlig journalistik skall syfta till att beskriva
verkligheten och sanningen så som den ser ut, d.v.s. enligt den kännedom vi har om
verkligheten just nu, i denna stund. När något är oklart, eller vetenskapen är oenig, måste
detta också framhållas. Paralleller med detta kan dras till hälsosajterna i min undersökning.
Deras innehåll och deras läkare bör på samma sätt som journalisten som beskrivs ovan, alltid
redogöra för vetenskapliga, erkända fakta, och när det råder ovisshet, eller när en alternativ
ståndpunkt vill föras fram, som strider mot den vedertagna, bör detta alltid nämnas, och
redogöras för. Båda sidor av ett vetenskapligt resonemang och tänkande är således
nödvändiga (Leth & Thurén 2000, s. 20).

Leth & Thurén utvecklar också resonemanget om källkritiska aspekter speciellt för webben.
Ytterligare tre aspekter redovisas:

����9lUOGVELOG�RFK�NXQVNDSVV\Q�VRP�WHQGHQV�- alla källor på webben äger ett visst mått av
tendens, detta beroende på att det är så vitt skilda människor som tar del av informationen.
Alla är färgade av den kultur, religion, etnicitet, världsbild och kunskapssyn som finns i
den del av världen man befinner sig i och tillhör. Detta varierar inte bara mellan
världsdelar och länder etc. utan också inom ett land eller t.o.m. inom en stad. (s. 30-31)

����7URYlUGLJKHW �� för att avgöra om en webbplats är trovärdig måste man överväga om
innehållet är opartiskt, objektivt, saknar dolda motiv, uppvisar kvalitetskontroll, samt
erbjuder så mycket information som möjligt om vem/vad som står bakom innehållet:
författarnamn, titel, ställning, organisationstillhörighet, sidans tillkomstdatum samt hur
man kan nå författaren/ansvarig för webbplatsen. (s. 31)

����.lOODQV� I|UXWVlWWQLQJDU� RFK� HJHQVNDSHU� - inga källor är fullkomliga, detta är särskilt
relevant för webbens omätliga utbud. Viktigt är att ställa krav på källorna att de redovisar
efter vilka kriterier och enligt vilka principer de bedriver sin verksamhet. (s. 33-34)

Vidare kvalitetsstärkande skriver de är om källan/innehållet genomgått någon slags
kvalitetskontroll, d.v.s. att flera har tagit del av och godkänt innehållet. Detta kan jämföras
med de hälsoorganisationers principer jag granskar senare i uppsatsen. Där ställs ett antal
kriterier på hälsosajter som ansluter sig till organisationerna, och vissa organisationer tänker
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sig även fungera som en kontrollinstans, d.v.s. att man ser efter så att de anslutna
hälsosajterna följer kriterierna, för att sedan kunna ”stämpla” hälsosajterna som ett mått på
deras kvalitet.

����� 6YnULJKHWHU�PHG�NlOONULWLN�Sn�ZHEEHQ��6SRQVRUHU�RFK�UHNODP
På webben är det ännu svårare än i traditionella medier att avgöra vilket inflytande sponsorer
m.fl. har på innehållet på webbplats, på vilket sätt objektiviteten bibehålls eller påverkas av
sponsorernas egenintressen etc.  Detta är dock även av olika stort intresse eller betydelse
beroende på i vilket syfte informationen används, eller vad det är för typ av material. T.ex. är
det kanske av mindre intresse när man vill köpa hemelektronik än när man vill kurera sig mot
en sjukdom och vill ha läkemedelsinformation. (Alexander s. 18f)

D aspekter för källkritik som Alexander & Tate redovisar rör framför allt amerikanska
förhållanden, men jag anser ändå att det kan appliceras i ett ickenationellt perspektiv, inte
minst då amerikanska webbplatser fortfarande är i majoritet och ständigt dyker upp vid
sökningar, och dessutom haft stort inflytande på övriga webbplatser, bl.a. i Sverige.

En mycket viktig aspekt för källkritiskt tänkande är webben som gigantisk marknadsplats.
Här kan allt säljas, allt går att marknadsföra etc. De ekonomiska vinningarna bakom viss
informationsspridning är viktigt att ha i åtanke (Leth & Thurén 2000, s. 17).
Hälsofrågor är ett område som ökar stadigt och där många söker råd och nya kunskaper om
sjukdomar och sin hälsa. Här är det ofta också extra viktigt att det går att särskilja vilken
information som syftar till vad och vilka som står bakom informationen.  Det finns
information från både den etablerade, vedertagna hälso- och sjukvården, och från alternativa
behandlingsmetoder, naturläkemedel etc. (Leth & Thurén 2000, s. 15).

��� 6RFLDOVW\UHOVHQV�XWUHGQLQJ�DY�NYDOLWHWVPlUNQLQJ�DY�KlOVRVDMWHU�L
6YHULJH

I takt med den alltjämt ökande tillkomsten av hälsosajter av olika karaktär, har många ställt
sig frågan om det inte borde gå att på något sätt märka upp dem som är seriösa och innehåller
trovärdig hälsoinformation. I Sverige har Socialstyrelsen fått fler och fler frågor från
allmänheten om tillförlitligheten på olika hälsosajter, och vad som görs från myndigheternas
sida inom området (Socialstyrelsen 2001, s. 1). Det har därför beslutats att tillsätta en
arbetsgrupp för att utreda behovet av tillsyn inom området. Man vill också se hur mycket det
faktiskt finns, hur stort utbudet av hälso- och sjukvårdstjänster är på nätet, och se efter hur
patientsäkerheten fungerar. Därefter ämnar man ta ställning till och föreslå hur
Socialstyrelsen skall följa utvecklingen inom området, och behovet av en eventuell
kvalitetsmärkning av hälsosajterna (Socialstyrelsen 2001, s. 1). För att kunna ge ett utlåtande
har utredningsgruppen granskat 39 svenska hälsosajter, studerat en utav dem mer noggrant,
deltagit i konferenser samt anordnat en hearing i ämnet där såväl aktörer på marknaden som
ämnessakkunniga och myndighetsrepresentanter deltagit. I arbetsgruppens rapport framhålls
bl.a. att det finns en del goda exempel på hälsosajter med tillförlitlig information, men att
man inte generellt kan säga att all hälsoinformation på nätet är tillförlitlig.
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Den granskning av hälsosajter som gjorts utgick från ´HWW�WlPOLJHQ�VOXPSYLV�XUYDO��GlU�GRFN
DOOD� GH� VW|UUH� KlOVRSODWVHUQD� IDQQV� PHG�� (Socialstyrelsen 2001, s. 3). Tyvärr har
arbetsgruppen inte redovisat vilka 39 hälsosajter man har studerat, man har heller inte sparat
dessa uppgifter för framtida användning (Wallin 2001). Urvalskriterierna var dock att de
skulle vara på svenska, innehålla hälsoinformation riktad mot en bred allmänhet, samt
innehålla någon form av interaktivitet, t.ex. ”fråga doktorn”-tjänster. Undersökningen är av
karaktären ́RULHQWHUDQGH�NDUWOlJJQLQJ´ (Socialstyrelsen 2001 s. 3). Resultaten visade att de
flesta hälsosajterna skötte sig bra, men att det ändå fanns vissa brister. Bl.a. saknades ofta
tydliga uppgifter om vem som finansierar verksamheten, referenser till vetenskapliga källor,
etiska regler och kvalitetskriterier, uppdateringar samt namn och yrke på de personer som
lämnar svar på webbplatserna (Socialstyrelsen 2001 s. 3-4).

En ny kartläggning av de svenska hälsosajterna föreslås utföras under augusti 2001
(Socialstyrelsen 2001, s. 13).

Arbetsgruppens resultat har visat att det finns behov av någon sorts kvalitetsmärkning,
certifiering eller motsvarande bedömning, för att underlätta värderingen av all
hälsoinformation som finns på webben, men att en enbart svensk certifiering skulle ha ett
begränsat värde. Istället vill man följa utvecklingen inom framför allt EU och Norden för att
se vad som kommer att hända där. De uppgifter Socialstyrelsen istället kan tänkas fortsätta
arbeta med rör information till allmänheten, om vikten av att granska all hälsoinformation
kritiskt och vilka risker det finns med att t.ex. beställa läkemedel per postorder. Detta, skriver
de, skulle också kunna tas med i den redan existerande broschyren ´'LQ� WU\JJKHW� RFK
VlNHUKHW�VRP�SDWLHQW´ som vänder sig till allmänheten (Socialstyrelsen 2001, s. 12-13). Man
vill också arbeta med att ta fram kvalitetskriterier för utformning av hälsosajter, som ett stöd
till branschen.

Arbetsgruppen föreslår också att det inom Socialstyrelsens Tillsyningsavdelning skall finnas
särskilda rutiner för regelbunden och systematisk granskning av svenska hälsosajter som
omfattar interaktivitet och riktar sig till allmänheten. Arbetsgruppens rapport har, enligt
Birgitta Wallin på Tillsyningsavdelningen, lett fram till att verksledningen beslutat i enlighet
med utredningens förslag (Wallin 2001).

����� -XULGLVND�|YHUYlJQLQJDU�6RFLDOVW\UHOVHQV�UROO�VRP�WLOOV\QLQJVP\QGLJKHW

I Socialstyrelsens slutrapport (2001, s. 11) beskrivs Socialstyrelsens roll som
tillsyningsmyndighet och vilka svårigheter det finns med att dra gränser för vad som gäller för
material på webben. Socialstyrelsen har till uppgift att syna all hälso- och
sjukvårdsverksamhet inom Sverige, oavsett vem som står bakom den eller till vem den riktar
sig, detta gäller både individer och verksamheter. Undantag gäller för Försvarsmaktens
verksamhet, samt för verksamhet som har sin utgångspunkt utanför Sveriges gränser, oavsett
om den medicinska utövaren är svensk och informationen riktar sig till svenskar. Därför är
det svårt att bedöma t.ex. fall där dataservern finns i ett annat land och yrkesutövaren i
Sverige, eller tvärtom, skriver man (Socialstyrelsen 2001, s. 11). För webben gäller följande:

(Q�OHJLWLPHUDG� OlNDUH�HOOHU�DQQDQ�\UNHVXW|YDUH�VRP�WLOOK|U�KlOVR��RFK�VMXNYnUGVSHUVRQDOHQ
RFK� VRP� EHGULYHU� QnJRQ� IRUP� DY� VMXNYnUG� Sn� ,QWHUQHW� JHQRP� V�N�� KlOVRVDMWHU� RPIDWWDV� DY
6RFLDOVW\UHOVHQV� WLOOV\Q��6RP�DOOPlQ� I|UXWVlWWQLQJ�KlUI|U�JlOOHU�DWW� QlWKlOVRSODWVHUQD� ULNWDU
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VLJ� WLOO�HQVNLOGD�SHUVRQHU�RFK�DWW�XW|YDUHQ�Sn�QnJRW�VlWW�JnU� L�GLDORJ�PHG�GHQ�HQVNLOGH�RFK
VWlOOHU�GLDJQRV��JHU�UnG�RP�YLVV�EHKDQGOLQJ�HOOHU�G\OLNW��0DQ�EUXNDU�VlJD�DWW�YHUNVDPKHWHQ
VNDOO�YDUD�LQWHUDNWLY.(Socialstyrelsen 2001, s.11).

Däremot gäller deras tillsyn inte för verksamheter som inte förmedlar vård till en enskild
patient på något sätt. De som ger vård och behandling på webben skall även utföra sitt arbete
på samma sätt som vid vanlig behandling, d.v.s. utgå från beprövade erfarenheter, föra
patientjournal samt anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen. Man poängterar också att det
inte går att frånsäga sig sitt yrkesmässiga ansvar genom någon form av friskrivningsklausul
(Socialstyrelsen 2001, s. 11).

��� 9DG�VNDOO�KlOVRVDMWHUQD�LQQHKnOOD��YDG�lU�GHUDV�HJHQWOLJD�V\IWH"

Det finns en viss oro bland aktörerna inom hälsobranschen att personer som använder webben
för att söka information om sjukdomar etc. skulle låta bli att gå till en vanlig läkare och få en
riktig bedömning av sin hälsa efter en undersökning, och istället nöja sig med att låta sig bli
kurerad över nätet (Johansson 2000). Visserligen påtalar de flesta hälsosajterna att de inte är
några alternativ till ordinär sjukvårdskontakt, utan ett stöd. ´'HW�KDQGODU�RP�LQIRUPDWLRQ��LQWH
RUGLQDWLRQ´, som Dennis Upah, operativ chef på drKoop.com, säger i en intervju i Veckans
Affärer (Sandén 1999). Han är övertygad om att bättre informerade patienter också gagnar
läkarna. De får också en viss avlastning, eftersom de ofta inte har mer än 3-7 minuter per
patient säger han. Hälsosajterna erbjuder därför kompletterande information som patienterna
inte hinner få under det ordinarie läkarbesöket. Upah tror att läkarna egentligen uppskattar
webben, och att det bara är svaga läkare som känner sig hotade av mediet för att det kan
förändra maktförhållandet mellan läkaren och patienten (Sandén 1999).

Socialstyrelsen anser också att hälsosajterna kan vara ett bra instrument för att stärka
patienternas ställning gentemot vårdpersonalen, samt att de kan vara ett sätt för patienter att
komma i kontakt med andra som har liknande problem. Informationen på webbplatserna är
ofta är lättillgänglig, men risken är ändå ´DWW�HQ� MlNWDG�SHUVRQ�Q|MHU� VLJ�PHG� ¶ZHEEKlOVDQ¶
RFK�DYVWnU�IUnQ�ULNWLJD�OlNDUEHV|N´, att man kan strunta i att gå vidare och ta kontakt med en
läkare som på plats kan göra en undersökning och bedöma hälsoläget (Johansson 2000).

Det diskuteras också kring det ökade utbudet av hälsoinformation på webben. En del menar
att producenterna av sådan information ofta framhåller olika orsaker till en ökad efterfrågan
efter just sådan information, när de egentligen har stora egenintressen i att producera
information på webben (Garpenby & Husberg 2000, s. 32). Man diskuterar huruvida behovet
av hälsoinformation via webben egentligen är alls så stort, eftersom användarna både är
osäkra på mediet och på kvaliteten på innehållet. Man tror att det ökade utbudet av
hälsosajter, främst skapade av offentliga organisationer, snarare är en följd av att dessa känt
sig tvingade att haka på samma trend som de kommersiella företagen i takt med den ökande
konkurrensen, samt för att bota bristerna i den egna tillgängligheten. (Garpenby & Husberg
2000, s. 37)

Det finns flera olika anledningar till att man väljer att först fråga en läkare över nätet istället
för att gå direkt till sin husläkare eller närmaste vårdmottagning. En sådan anledning kan vara
att de frågor man undrar över är tabu, eller för att det helt enkelt är pinsamt att fråga sin



11

vanliga läkare. En annan anledning kan vara att man vill ha en ”second opinion” från någon
annan, efter att man fått ett utlåtande från sin vanliga läkare (Utbult 2000, s.20f).

En holländsk rapport om patienten och Internet, som refereras av Socialstyrelsen menar att
det finns fyra problem i samband med uppmuntrad användning av webben: 1) Alla har inte
tillgång till webben, och alla vet inte heller hur man använder sig av mediet, 2) Inte all
information som är av vikt för patienten finns på webben, 3) Alla vet inte hur man skiljer
mellan tillförlitlig och otillförlitlig information på webben och 4) Alla vet inte hur man skall
förfara med den mängd produkter och tjänster som finns tillgänglig på webben. Därför skall
man i samarbete med regeringen och eventuellt privata eller offentliga företag skapa och
marknadsföra en egen hälsoportal, med information om bl.a. vilka risker som finns med olika
webbtjänster inom området hälsa (Socialstyrelsen 2001, s. 5f).

��� )LQDQVLHULQJ

Bland alla de som publicerar hälsoinformation på webben finns olika sätt att finansiera
verksamheten. Flera av de stora hälsosajterna både i Sverige och internationellt har
kommersiella egenintressen eller finansierar sin verksamhet till olika stora delar med
reklamintäkter. Dagens Medicin skriver i en artikel att flera av de svenska hälsosajterna
planerar att börsintroduceras inom en snar framtid, och vill expandera utomlands. Eventuellt
kommer de också att gå samman, eller kanske bli uppköpta av amerikanska företag för att
kunna växa snabbare (Öhman 2000). Samtidigt rapporteras om alltfler ekonomiska bekymmer
och nedskärningar bland webbhälsoföretagen, eftersom de helt enkelt inte hittat bra sätt att
finansiera sin verksamhet med. Folk vill få information och ställa frågor och svar på dessa,
gratis, de vill inte betala för dessa tjänster eller köpa kosttillskott och andra hälsoprodukter
över nätet (Johansson 2001c).

��� .YDOLWHWVPlUNQLQJ

En debatt har den senaste tiden pågått både i Sverige och utomlands huruvida det skall finnas
någon form av kvalitetsmärkning eller certifiering av hälsosajterna. Vissa menar att det
kanske egentligen inte alls är nödvändigt med kvalitetsmärkningar av webbens hälsoinnehåll,
och påpekar att vi hittills klarat oss bra utan sådant när det gäller andra medier, t.ex. tidningar,
tv-program, böcker m.fl. Även i dessa medier förekommer att felaktiga uppgifter ges och att
användarna kan vilseledas av såväl reklam som inaktuella uppgifter (Delamorte 2000). Det
stora flertalet av de studier och initiativ jag studerat framhäver dock vikten av någon slags
kvalitetsmärkning för hälsosajter och hälsoinformation på webben.

WHO, Världshälsoorganisationen, hade önskemål om att skapa en form av kvalitetsstämpling
genom att använda sig av en toppdomän, .health, som enbart hälsosajter godkända av WHO
skulle få använda sig av. De fick dock avslag, med motiveringen att det skulle vara alltför
riskfyllt att låta en enda enskild instans få vetorätt över flera tusen webbplatser runt om i
världen (Illman 2000).

I Sverige utreds just nu av Socialstyrelsen ifall det är nödvändigt med en särskild
kvalitetssäkring för svenska hälsosajter. Sin slutsats beräknar de lägga fram under hösten
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2001 (Johansson 2001a). DN:s Astrid Johansson tycker dock att det är fel att enbart ha
svenska regler för svenska hälsosajter, detta bör istället ske och gälla globalt. Socialstyrelsen,
menar hon, kan heller inte fungera som någon certifierande instans då det skulle strida mot
deras uppgift som tillsyningsmyndighet (Johansson 2001b).

Under en hearing som Socialstyrelsens arbetsgrupp för hälsa på nätet höll i september 2000
presenterade Ragnar Levi, informationschef och medicinsk fackredaktör på SBU (Statens
beredning för medicinsk utvärdering), fyra strategier för att förbättra kommunikationen
mellan producenter och mottagare/användare av informationen, genom 1) utbildning, 2)
självreglering, 3) granskning och 4) tillsyn. Samtliga dessa är nödvändiga för att forma en
helhet. De flesta medverkande höll med om att en slags frivillig certifiering i kombination
med mer information till allmänheten var att föredra framför ´WYLQJDQGH� UHJOHULQJ� RFK
NRQWUROO´ (Socialstyrelsen 2001, s. 3), samtidigt som det är viktigt med internationell
samverkan. Man diskuterade även vikten av åtgärder som underlättar åtkomsten av relevant
information från seriösa aktörer, och det erinrades om att ´GHW� ILQQV� P\FNHW� DWW� OlUD� IUnQ
ELEOLRWHNVYlVHQGHW��VRP�KDU�OnQJ�HUIDUHQKHW�DY�DWW�J|UD�LQIRUPDWLRQ�WLOOJlQJOLJ�I|U�DOOPlQKHW
RFK�SDWLHQWHU´� (Socialstyrelsen 2001, s. 3).

Inom EU anses att frågor som rör hälsa och sjukvård i första hand skall skötas av
medlemsländerna. Men p.g.a. webbens globala karaktär är det dock önskvärt med en
kvalitetssäkring på internationell nivå. Socialstyrelsen rapporterar att EU tillsammans med
medlemsländerna och den privata sektorn skall upprätta en uppsättning kvalitetskriterier för
hälsorelaterade webbplatser, som skall vara klar senast vid årsskiftet 2001/2002
(Socialstyrelsen 2001, s. 8).

I Europa finns samarbetsprojektet TEAC Health, som står för: Towards Evaluation and
Certification of Telematics Services for Health (TEAC Health 2001, Towards Evaluation And
Certification of Healthcare applications in Europe).

TEAC Health är en underavdelning inom företaget Multimedia som arbetar med att producera
och sälja medicinska databaser, samt erbjuder konsulttjänster inom området. Deras
huvudkontor ligger i Finland. För att göra användarnas och kundernas användning av webben
som källa för hälsoinformation säkrare, har man startat TEAC Health för att utreda vilka
möjligheter det finns att validera hälsoinformation på webben inom EU (TEAC Health 2001,
Towards Evaluation And Certification of Healtcare applications in Europe). De utreder
behovet av en certifiering av webbplatser med hälsoinformation på webben. De har kommit
fram till att någon form av certifiering av hälsoinformation på webben är nödvändig. Man
föreslår ett system baserat på olika nya metoder såsom ”Code-of-Conduct”, etiska regler som
en aktör är villig att följa, ”Hotlines”, kontaktpunkter som användare kan utnyttja för
klagomål, ”Filtering”, att på teknisk väg filtrera bort viss information, alternativt bara släppa
in ”godkänd” information, samt ”Labelling”, regler från någon form av certifieringsinstans för
hur information om hälsa och olika servicegivare på nätet bör utformas (Forsström 1999, s.
31ff). Man har inte tagit ställning till om systemet skall vara frivilligt eller
myndighetsreglerat.

TEAC Health har utvecklat något som de kallar för ”Frameworks and Standards”, för hur
principer och kriterier bör utformas. Det är alltså inte en klar kriteriesamling, utan snarare en
modell för hur en sådan kan se ut, vad den kan grundas på. En bas för hur kriterier bör
utformas föreslår de skall byggas på bl.a. en godkännande instans och en certifierande instans,
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med ämnesexperter som övervakar godkännandet av hälsosajterna, samt mekanismer för
kommunikation mellan den godkännande instansen och hälsosajterna, inklusive uppföljning.
Det skall även finnas en utarbetad metod för hur regler, s.k. Codes of Conduct”, bör skapas
och utvecklas fortlöpande, och ett samarbete med andra aktörer världen över för utbyte av
erfarenheter och eventuellt mötas i ett gemensamt, globalt initiativ (Forsström 1999, s. 40).

��� .ULWHULHU�I|U�XWIRUPQLQJ�DY�KlOVRVDMWHU

I detta kapitel redovisar jag för tre av de samlingar med kriterier som jag funnit. De tre som
jag valt att använda mig av är HON-principerna, HiEthics och eHealth Code of Ethics, vilkas
principer redogörs för här. En sammanställning av de tre modellernas kriterier till en egen
lista görs i kapitel 5.5.
Samtliga modeller som jag har använt mig av har det gemensamt att de är skapade av
producenter och ägare av hälsosajter runt om i världen. Det är alltså organisationer som har
gått samman för att utarbeta riktlinjer för hur deras respektive verksamheter bör utformas för
att ge så bra service som möjlighet för användarna. Genom att utarbeta gemensamma
riktlinjer vill man föregå med gott exempel och så att säga förekomma snarare än att
förekommas. Det är med andra ord inga oberoende organisationer eller myndigheter av olika
slag som utarbetat de kriterier jag använder mig av. Socialstyrelsen t.ex. har ännu inte kommit
fram till om de eller någon annan myndighet i Sverige skulle kunna ha en sådan roll som
samordnare och avgöra hur hälsoinformationen på webben bör utformas. Det är heller inte
självklart att de skulle kunna fungera som en kvalitetsmärkare och bedömare av de olika
hälsosajterna, för att godkänna vilka som lever upp till olika ställda krav som då skulle vara
aktuella. Jämför med diskussionen ovan i kapitlet om Socialstyrelsens roll som
tillsyningsmyndighet (kap. 4.2.1). Health On the Net Foundation drivs i samarbete med flera
myndigheter och sjukhus etc. i Schweiz, men det är fortfarande de hälsopublicerande
medlemmarna på webben som är kärnan (Health On the Net Foundation 2000, About Health
On the Net Foundation. Our Beginnings).

Samtliga organisationer uppmanar de som följer deras principer att följa allmänna principer
för patientinformation och att följa god etik m.m. Jag jämför dock ej kriterierna med hur
allmänna råd för patientinformation bör utformas, d.v.s. sådan information som inte enbart
presenteras på webben. Detta anser jag skulle ta alltför stort utrymme och tid, och inte heller
rymmas inom ramen för den här magisteruppsatsen. För fortsatt forskning kan dock
rekommenderas att även ta del av och redogöra för dessa aspekter, för att ge ytterligare tyngd
och djup i resonemanget och sammanställningen av kriterier att applicera på hälsosajterna.

������ +HDOWK�2Q�WKH�1HW�)RXQGDWLRQ

Health On the Net Foundation är en organisation som bildades i samband med en konferens i
Schweiz 1995. Konferensen hette 7KH� 8VH� RI� WKH� ,QWHUQHW� DQG� :RUOG�:LGH� :HE� IRU
7HOHPDWLFV� LQ� +HDOWKFDUH. En önskan som framkom under konferensen var att det skulle
finnas en samlad enhet som kunde marknadsföra ett effektivt och tillförlitligt sätt att använda
sig av ny teknologi för telemedicin inom vården runt om i världen (Health On the Net
Foundation 2001, About Health On the Net Foundation. Our Beginnings). Idag anses de vara
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det största, mest kända organet för att marknadsföra kvalitet på hälsoinformation på webben
(Forsström 1999, s. 30).

Själva principerna, the HON Code, kom till 1996, p.g.a. att man kände ett behov av att bättre
kunna urskilja allt material som finns på webben, få en tydligare bild av kvaliteten och
innehållet på dessa webbplatser, samt vilka som står bakom dem. Principerna består av
riktlinjer som var och en är fri att följa, för att visa att man tar ett ansvar inför användarna av
webbplatsen, tydligt visar vilka som ligger bakom den och vad som är syftet med den, etc.
(Health On the Net Foundation 2001, Initiatives & Services). Syftet med principerna är, enligt
dem själva, att ”öka kvaliteten på hälsoinformation tillgänglig på nätet”. Systemet är
självreglerande och frivilligt. (Health On the Net Foundation 2001, How it started).

������� +21�SULQFLSHUQD

HON handlingssätt (HONCode) för medicinsk och hälsoinformation på nätet. Principerna
finns översatta till svenska på deras webbplats (Health On the Net Foundation 2001,
Principer).

1) All medicinsk/hälsoinformation erbjuden och presenterad på denna sida är given av
personer med kvalificerad medicinsk utbildning, ifall ej ett klart utlåtande är givet att
informationen härleder sig från en individ/organisation utan kvalificerad
medicinsk/vårdutbildning.

2) Informationen på denna server är till för att stödja, ej ersätta, relationen mellan
patient/klient och hans/hennes vårdande läkare.

3) På Web-servern bibehålles de individuella patienternas och klienternas uppgifter och
identitet konfidentiellt. Ägaren av Web-servern är underställd de krav, som lagen om
intimitetsskyddet för medicins/hälsoinformation ställer i de länder där Web-servern eller
dess speglare är lokaliserad.

4) De referenser till datakällan, som informationen på Web-sidan baserar sig på, presenteras
i mån av möjlighet, och även specifika HTML-linkar till datan utgives. Datumet för den
senaste modifikationen av data kommer att visas klart (t.ex. i nedre delen av sidan).

5) Alla påståenden, som är relaterade till nyttan/egenskapen av en specifik behandling,
kommersiell produkt eller service, baserar sig på opartiska fakta såsom står beskrivet i
princip 4.

6) Web-sidans designer strävar till att erbjuda informationen på klarast möjliga sätt och
erbjuder kontaktadresser åt klienten med ytterligare information och stödkällor. Web-
mastern anger sin e-post adress genomgående på alla Web-sidor.

7) Eventuellt stöd för Web-servern kommer att presenteras tydligt, såsom t.ex kommersiella
och icke-kommersiella organisationer, vilka erbjudit penningstöd, service eller material
för sidan.

8) Ifall reklam utgör källan för penningstödet, kommer det tydligt att presenteras och ägaren
beskriver kort dessa reklamprinciper på Web-sidan. Allt reklam- och kommersiellt
material kommer att visas åt klienten på ett sätt och med ett innehåll som kan tydligt
särskiljas från det ursprungliga materialet, skapat av den som underhåller servern.
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������ +L�(WKLFV

Hi-Ethics (Health Internet Ethics) är en sammanslutning mellan 18 av de största och mest
kända hälsosajterna i USA. De har tillsammans utarbetat 14 principer för att öka kvaliteten på
deras webbplatser, gällande sekretess, konfindentialitet, kvalitet på innehållet, reklam,
relationer till användarna etc. Verksamheten är självreglerande. Genom att följa dessa
principer skapar man hälsosajter vars mål är att erbjuda information med hög kvalitet och
etiska standarder, tillförlitlig och uppdaterad information, säkerställd sekretess och att man
har vidtagit särskilda åtgärder för att skydda den personliga integriteten hos användaren.
Medlemmarna planerar att ha genomfört anpassningar för att efterleva principerna under
första kvartalet av 2001� (HiEthics 2001, Health Internet Ethics. Ethical Principles For
Offering Internet Health Services to Consumers).

������� +L�(WKLFV�(WKLFDO�3ULQFLSOHV

Kort övergripande presentation över innehållet i Hi-Ethics lista:

1) Privacy policy
2) Enhanced Privacy Protection for Health-Related Personal Information
3) Safeguarding Consumer Privacy in Relationships with Third Parties
4) Disclosure of Ownership and Financial Sponsorship
5) Identifying Advertising and Health Information Content Sponsored by Third Parties
6) Promotional Offers, Rebates, and Free Items or Services
7) Quality of Health Information Content
8) Authorship and Accountability
9) Disclosure of Source and Validation for Self-Assessment Tools
10) Professionalism
11) Qualifications
12) Transparency of Interactions, Candor and Trustworthiness
13) Disclosure of Limitations
14) Mechanism for Consumer Feedback

(HiEthics 2001, Health Internet Ethics. Ethical Principles For Offering Internet Health
Services to Consumers)

����� H+HDOWK�&RGH�RI�(WKLFV�

The Internet Healthcare Coalition är ett samarbete mellan en mängd olika aktörer som
producerar och publicerar hälsosajter. Både kommersiella och icke-kommersiella företag,
organisationer och myndigheter ingår, vilka alla har som mål att skapa kvalitativ
hälsoinformation på nätet. Koalitionen eftersträvar inte några statliga, övergripande lagar med
förordningar och kontroll, som man tycker hindrar mediets användning, utan vill ha en
öppnare hållning (Internet Healthcare Coalition 2000, Statement of Purpose). Det skall dock
finnas hjälpmedel och riktlinjer för såväl producenter av hälsoinformation på nätet som
konsumenter, som talar om hur kvalitativ, etisk och trovärdig hälsoinformation bör utformas.
Detta oavsett vem som står bakom informationen, det skall vara samma kriterier för både
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statliga myndigheter och privata, kommersiella företag med egenintressen, såsom
läkemedelsbolag. Användaren som besöker hälsosajten måste alltid, oavsett aktören bakom
den, kunna känna sig säker på att informationen på den följer etiska riktlinjer. Därför har man
utarbetat en vägledning för etiska principer på webben: The eHealth Code of Ethics (eHealth
Ethics Initiative 2000). Denna vill man sedan sprida till både aktörerna på marknaden och till
besökarna av hälsosajterna.

Etikreglernas mål är att: ´7KH�JRDO�RI� WKH�H+HDOWK�&RGH�RI�(WKLFV� LV� WR�HQVXUH� WKDW�SHRSOH
ZRUOGZLGH�FDQ�FRQILGHQWO\�DQG�ZLWK�IXOO�XQGHUVWDQGLQJ�RI�NQRZQ�ULVNV�UHDOLVH�WKH�SRWHQWLDO�RI
WKH� ,QWHUQHW� LQ�PDQDJLQJ� WKHLU�RZQ�KHDOWK�RI� WKRVH� LQ�FDUH�´ (Internet Healthcare Coalition
2000, Mission Statement).

������� H+HDOWK�&RGH�RI�(WKLFV�±�GH�HWLVND�SULQFLSHUQD

��� &DQGRU
Disclose information that if known by consumers would likely affect consumers’
understanding on use of the site or purchase or use of a product or service

��� +RQHVW\
Be truthful and not deceptive

��� 4XDOLW\
Provide health information that is accurate, easy to understand and up to date. Provide the
information users need to make their own judgements about the health information,
products, or services provided by the site

��� ,QIRUPHG�&RQVHQW
Respect users right to determine whether or how their personal data may be collected,
used, or shared.

��� 3ULYDF\
Respect the obligation to protect users’ privacy.

��� 3URIHVVLRQDOLVP�LQ�2QOLQH�+HDOWK�&DUH
Respect fundamental ethical obligations to patients and clients. Inform and educate
patients and clients about the limitations of online health care.

��� 5HVSRQVLEOH�3DUWQHULQJ
Ensure that organisations and sites with which they affilitate are trustworthy.

��� $FFRXQWDELOLW\
Provide meaningful opportunity for users to give feedback to the site. Monitor their
compliance with the eHealth Code of Ethic

(eHealth Ethics Initiative 2000, eHealth Code of Ethics)

������ <WWHUOLJDUH�NULWHULHU

Förutom de ovan nämnda samlingarna med kriterier finns det även andra organisationer,
företag etc. som har startat olika projekt för att skapa kriterier för hur hälsosajter bör
utformas.
T.ex. redovisar en artikel i BMJ, British Medical Journal 1999 en undersökning där 29 olika
sådana initiativ funnits. De flesta av dem innehöll mer eller mindre liknande kriterier, som
artikelförfattarna kunde placera i ett antal kategorier. Bland dessa återfinns bl.a. regler för
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kvalitet och trovärdighet, uppdaterad information, källhänvisningar och angivelse av
författare till informationen, användarvänlighet (lätt att använda), samt mekanismer för
feedback från användaren. Man skriver att det som framför allt kommer att behövas nu är en
samling med konkreta, lättförståeliga kriterier avsedda för allmänheten, som alla förstår och
kan ta del av, för att själva kunna fatta riktiga beslut när de söker hälsoinformation på webben
(Kim, Eng, Deering & Maxfield 1999).

I Storbritannien driver Help For Health Trust ett center för vårdinformationskvalitet, CHiQ:
The Centre for Health Information Quality, www.hfht.org.chiq, som utvecklat kriterier för
god kvalitet på hälsoinformation överhuvudtaget, inte bara webbpublicerad sådan.
Övergripande anser de att hälsoinformationen skall vara evidensbaserad, lätt att ta till sig, och
ha utformats i samverkan med patienter. De arbetar i nära samarbete med olika
patientorganisationer i Storbritannien (Socialstyrelsen 2001, s. 10). Deras modell bygger
framför allt på att användarna involveras och att informationen anpassas för målgruppen. Den
skall vidare vara tillförlitlig, uppdaterad och lätt att ta till sig (readability). Sådan information
som följer dessa guidelines kan både få en ”kvalitetsmärkning” och eventuellt göras
tillgänglig via webbplatsen NHS Direct Online (CHiQ 2001, Guidelines for producing and
maintaining patient information on conditions and treatments).

I Storbritannien verkar också British Healthcare Internet Association, BHIA, som tidigt
skapade en standard för hur medicinsk information bör publiceras på webben. Man menar
samtidigt att sådana standarder står och faller med deras användarvänlighet, de måste fortsätta
utvecklas i samma takt som webben och webbens innehåll utvecklas för att fortsätta vara
relevanta, varför man inte ser sina egna kriterier som några slutgiltiga regler. Kriterierna
innehåller bl.a. regler för vilken målgrupp man vänder sig till, att denna skall vara väl
definierad, vem som lämnar informationen, källhänvisningar, uppdateringar, m.fl. (BHIA
2001, Quality Standards for Medical Publishing on the Web).

Även Nordiska ministerrådet har utrett en eventuell Svanmärkning av hälsosajter (Doktorn
kan .comma 2000). Nordiska legemiddelsnemnden har även diskuterat en strategi som går ut
på att tilldela ett kvalitetsemblem till de informationsgivare som tillfredsställer vissa
fastställda kriterier för kvalitetssäkring. Emblemet skall symbolisera nordiskt samarbete och
visa användaren att informationen är utgiven i Norden. Systemet skall vara frivilligt
(Socialstyrelsen 2001, s. 5).

����� 6MlOYUHJOHUDQGH�YHUNVDPKHW

Enligt TEAC Health är de modeller som oftast ställs upp som möjliga vägar för att öka
kvaliteten på webbens hälsoinformation sådana som går ut på att de som tillhandahåller
informationen själva rättar sig efter och går med på vissa frivilliga kriterier. Det är alltså inte
någon kontrollerande, statlig övergripande enhet som skall kontrollera och godkända samtliga
hälsosajter, utan de som går med på kriterierna får själva se till att uppfylla dem (Forsström,
1999, s. 31f). Visserligen finns det dock inga hinder för att oseriös information fortfarande
finns tillgänglig, de som publicerar sådan kan ju helt enkelt välja att bortse från dessa
kriterier. De som valt att rätta sig efter dem kan dock visa upp det, och därigenom också visa
användaren att informationen på hälsosajten lever upp till fastställda kriterier för att öka
kvaliteten:
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6HOI�UHJXODWLRQ� LV� DQ� DFWLYLW\� FDUULHG� RXW� E\� WKH� FRQWHQW� SURYLGHUV� DQG� XVHUV�� ,WV� DLP� LV� WR
SURPRWH�VDIH�DQG�HIILFLHQW�XVH�RI� WKH� ,QWHUQHW��6HOI�UHJXODWLRQ� LV�RIWHQ� IDOVHO\�UHJDUGHG�DV�D
WHFKQLTXH�WR�WDFNOH�LOOHJDO�DQG�KDUPIXO�FRQWHQW��+RZHYHU��VHOI�UHJXODWLRQ�KDV�QRW� WKH�SRZHU
RI� ODZV� DQG� LW� LV� QRW� IHDVLEOH� WR� WDFNOH� LOOHJDO� FRQWHQW� ZLWK� VHOI�UHJXODWLRQ�� 3URVHFXWLQJ
SURYLGHUV�RI�LOOHJDO�FRQWHQW�LV�WKH�WDVN�RI�QDWLRQDO�JRYHUQPHQWV��(Forsström 1999, s.31).

Man beskriver dessa kriterier eller modeller som flexibla verktyg som är lätta att anpassa och
möta för den som producerar information på webben. De är också lätta att reglera och man
kan lätt skapa nya, till skillnad mot standarder eller lagar. De kan också specialiseras på olika
delområden. Man har utstakat några förslagsvisa områden som man tänker sig att de kan bli
användbara inom, t.ex. patientorganisationer, läkemedelsbolag och för olika etniska och
religiösa grupper. För minoriteter och grupper med specialintressen kan de få stor betydelse
för att försäkra dem om att deras speciella behov och önskemål tillgodoses. Bedömningen är
att den här typen av modeller kommer att öka stort i framtiden (Forsström 1999, s.31f).

TEAC Health diskuterar också någon form av märkning i två nivåer, av de hälsosajter som
lever upp till principerna. Den första nivån innebär att hälsosajten tagit del av och vill leva
upp till principerna, medan den andra nivån innebär att hälsosajten granskats av TEAC och
funnits leva upp till principerna (Forsström 1999, s.38).

��� 9LOND�DQYlQGHU�KlOVRVDMWHUQD"

Under år 2000 genomfördes en undersökning kring användningen av och förtroendet för olika
informationskällor för hälsa, med tonvikt på användningen av webbresurser, bland
befolkningen i Östergötland. Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, vid
Hälsouniversitetet Linköping, har fått i uppdrag av Landstinget i Östergötland att genomföra
flera projekt kring hälsoinformation. Ett projekt handlar just om att undersöka vilka källor för
information om hälsa som används mest. Man har också velat titta på hur stort förtroendet är
för de olika hälsokällorna, och framför allt hur förhållandet är mellan användning av och
förtroende för information från webben i jämförelse med traditionella vårdkontakter,
läkarbesök, Apotek etc. Man har sett att hälsoinformationen har ökat i volym väldigt på
sistone, men tror inte att man kan generalisera alltför mycket kring allmänhetens sätt att söka
hälsoinformation. Påståenden som att dagens patienter är mer medvetna och ställer högre krav
stämmer inte helt, menar man. Framför allt finns det liten kunskap om vilken
hälsoinformation allmänheten egentligen använder, hur man tar till sig den, och hur den
påverkar individerna (Garpenby & Husberg 2000, s. 1).

Själva grunden för undersökningen är en postenkät, som har genomförts i samarbete med
Statistiska centralbyrån, till 1000 personer i ålder mellan 18 och 85 år. Enkätsvaren är
fördelade över olika kategorier såsom ålder, kön, utbildning, hälsostatus etc. Efter att bortfall
beräknats och materialet justerats, har man kunnat dra vissa slutsatser. Tydligast är att
användningen av nätet som källa för hälsoinformation är mycket liten. Det är i princip bara de
yngre i undersökning som någon gång använt webben för att söka information om hälsa.
Förtroendet för mediet som källa för hälsoinformation samt efterfrågan efter mer sådan
information är också mycket liten. Detta tror man hänger samman med att det är så få som
egentligen använt webben för ändamålet. Därför tror användarna antagligen inte heller att
information på webben kan vara bra eller trovärdig, fastän de egentligen inte har använt sig av
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sådan information i någon större utsträckning, eller inte alls. Förtroendet för mediet är som
störst (om än inte särskilt stort egentligen) bland de yngre i undersökningen, och i viss mån
också bland dem med högre utbildning (Garpenby & Husberg 2000, s.20f, 33).

Det låga användandet av webben och förtroendet  för mediet står i viss kontrast till att
svenskarna överlag har ganska god tillgång till nätet. I undersökningen framgick att 48% av
de svarande hade tillgång till webben hemifrån eller från jobbet. Siffran var dock något
missvisande, eftersom det var stora spridningar mellan åldersgrupperna. Medan siffran bland
de yngre männen i undersökningen låg på 80% var den bland de båda äldsta åldersgrupperna
(65-74, 75-85) mellan 0 (!) och 12% för båda könen (Garpenby & Husberg 2000, s. 28).

Garpenby & Husberg skriver vidare att ´bYHQ� RP� VYHQVNDUQD� lU� IOLWOLJD� DQYlQGDUH� DY
,QWHUQHW� KDU� YL� EHJUlQVDGH� NXQVNDSHU� RP� KXU� YDQOLJW� GHW� lU� DWW� EHIRONQLQJHQ� V|NHU
KlOVRLQIRUPDWLRQ�YLD�QlWHW´ (2000, s. 28). Intresset för webben och dess användningsområden
verkar dock vara av aldrig sinande karaktär, så förhoppningsvis kommer det bli fler och fler
studier av detta, inte minst med tanke på de många aktörerna på marknaden med egna
vinstintressen i bagaget.

En landsomfattande SIFO-undersökning som gjorts på uppdrag av hälsosajten Doktor Online
visar dock en annan bild av svenskarnas inställning till hälsosajter. I undersökningen framgår
att 34% av befolkningen kan tänka sig att ställa frågor till en läkare över nätet. Antalet som
gjort det är dock mycket mindre, det är endast 3% av dem som uppgivit att de har tillgång till
webben som har använt mediet för att konsultera läkare (Doktor Online 2000).

Utbult beskriver i sin bok 1lWKlOVD�� ,QWHUQHW�SDWLHQWHU� P|WHU� VXUIDQGH� GRNWRUHU� ±� XSSVWnU
NRQIURQWDWLRQ�HOOHU�VDPDUEHWH" olika typer av användare som har utbyte av hälsosajter. Han
redogör för något som han kallar för ”gemenskapernas näthälsa” alternativt
”nätgemenskaper” (Utbult 2000, s. 21f, 45). Dessa består av hälsosajter skapade av olika
patientgrupper eller anhöriga till personer som lider av någon gemensam sjukdom. Dessa har
glädje av att kunna utbyta erfarenheter med varandra eller gemensamt föra fram sin
sjukdomsgrupp i ljuset och även stödja och underlätta läkarnas fortbildning inom området
(Utbult 2000, s. 22). I Sverige finns olika sådana här nätgemenskaper berättar Utbult, som
antingen stöds och organiseras av en patientförening eller organisation, eller drivs av
privatpersoner. Hälsosajterna betyder mycket t.ex. för patienter som nyligen drabbats av en
sjukdom och inte känner till särskilt mycket om den. På hälsosajten och av dess andra
användare kommer den drabbade snabbt i kontakt med andra med samma problem som kan
stödja den nyligen drabbade patienten, och ge information om sjukdomsförloppet,
behandlingar och andra för patienten viktiga saker. Ofta har patienten inte haft möjlighet att
kunna få svar på alla frågor om sin sjukdom av sin läkare, eller inte vetat vilka frågor man vill
ställa i den aktuella vårdsituationen, utan kommer underfund med dessa först i efterhand. Då
kan det vara lättare att studera vilken information som finns på webben i första hand, istället
för att ta kontakt med en läkare igen. De patienter som använder sig av sådana här
nätgemenskaper menar också att de blivit stärkta av sin ökade kunskap om sjukdomen i det
fortsatta mötet med läkare och vårdpersonal, enligt Utbult (2000, s. 45).  
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� 0HWRG

Min uppsats innehåller en granskning av svenska hälsosajter och en undersökning av hur de
lever upp till ett visst antal ställda kriterier. Man kan här tala om en utvärderingsstudie, som
utvärderar svenska hälsosajter av en viss typ (se nedan). Angela Zetterlund beskriver i sin
licentiatavhandling 8WYlUGHULQJ� RFK� IRONELEOLRWHN�� (Q� VWXGLH� DY� XWYlUGHULQJHQV� WHRUL� RFK
SUDNWLN�PHG�H[HPSHO�IUnQ�IRONELEOLRWHNHQV�I|UlQGULQJV��RFK�XWYHFNOLQJVSURMHNW olika typer av
modeller och strategier för utvärdering (Zetterlund 1997, s. 42f). En typ av modell som kan
användas vid en utvärderingsstudie omnämns som produktinriktade strategier. Denna typ
inriktar sig mot att utvärdera en verksamhets resultat eller produkt, där oftast effekterna av
dessa blir de centrala. Man talar om måluppfyllelsemodeller, där man vanligtvis frågar sig om
de uppställda målen inom verksamheten blivit uppfyllda (Zetterlund 1997, s. 42). De resultat
som fås genom en sådan strategi är ämnade att användas för att förbättra den verksamhet man
har utvärderat, och jämföra olika verksamheter med varandra. Jämförelser görs genom
fristående bedömningskriterier eller standarder (Rombach & Sahlin-Andersson 1995, s. 17).
Det riktas dock en del kritik mot sådana ansatser, där man bl.a. anser att man alltför mycket
inriktar sig på delområden som är lätta att mäta och kvantifiera, och inte tar hänsyn till mer
kvalitativa delar: ́ 0nOHQ� EU\WV� QHG� L� PlWEDUD� HQKHWHU� RFK� PlWV� VHGDQ� YLD� ROLND� WHVW´
(Zetterlund 1997, s. 43). I modern utvärderingsforskning framhävs vikten av att utvärdering
skall ses som ett samspel mellan den verksamhet som utvärderas, den som utför
utvärderingen, och den som har beställt den. Man skall även fånga upp vilken kontext och
vilket perspektiv som färgar utvärderingssituationen. Utvärderingen blir alltmer komplex och
omfattande (Rombach & Sahlin-Andersson 1995, s 19). Den här typen av utvärdering är
typisk för den offentliga sektorn under 1990-talet.

Den tidigare måluppfyllelseutvärderingen var präglad av optimism och en stor ambition att
förändra och förbättra samhället. Under tiden har dock utvärderingsprinciperna inriktat sig
mot att utföras av oberoende forskare, för att inte påverkas av en enskild utvärderares
intressen, då det handlar om utvärdering inom en verksamhet. (Rombach & Sahlin-Andersson
1995, s. 17f).

Min metod bygger på en slags kombination av den produktinriktade strategin och den
teoriinriktade ansatsen (Zetterlund 1997, s. 42f). Den teoriinriktade ansatsen beskrivs som
ytterligare ett sätt att gå tillväga och behandla en utvärdering. Här har man en teori som grund
för utförandet av och innehållet i utvärderingen, ofta en programteori som inbegriper och
förklarar verksamhetens innehåll och organisation. Förtjänsterna av att använda sig av en
sådan modell, istället för exempelvis utvärderingar grundade på mer godtyckliga  och
förenklade modeller, beskrivs vara att: ´GHQ�JHU�YlJOHGQLQJ�RFK�VW\U�YLONHQ�LQIRUPDWLRQ�VRP
VNDOO� LQI|UVNDIIDV�� JHU� HWW� UDVWHU� I|U� KXU� LQVDPODGH� XSSJLIWHU� VNDOO� WRONDV� RFK� DQYLVDU� HWW
SHUVSHNWLY�XWLIUnQ�YLONHW�YlUGHULQJDU�RFK�EHG|PQLQJDU�NDQ�J|UDV�´ (Zetterlund 1997, s. 45)
En extra fördel med modellen anges vara att om den görs av utomstående forskare kan den
fungera som en motvikt till andra bilder av verksamheter (Zetterlund 1997, s. 45). Jag väljer
att arbeta utifrån ungefär sådana premisser som ovan beskrivits eftersom jag inte tycker att
användningsområdena för de övriga nämnda strategierna stämmer överens med min uppsats
syfte. Jag anser inte att min uppsats syftar till att varken förändra eller förbättra en verksamhet
såsom ofta är fallet i t.ex. de nyttoinriktade strategierna, eller till att utvärdera en verksamhet
kvalitativt och behandla själva processen i utvärderingen, som görs i de produktinriktade
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strategierna där själva genomförandet av utvärderingen är det primära (Zetterlund 1997, s
44f).
En målinriktad utvärdering, av typen produktinriktad, kan dock kompletteras med en konkret
identifiering och rekonstruktion av de mönster av händelser och åtgärder etc. som bidragit till
att verksamheten ser ut på ett visst sätt, och därmed även får vissa resultat i en utvärdering.
Man kan då åskådliggöra eventuella konsekvenser i verksamheten som påverkar resultatet
och är en följd av hur verksamheten bakom är uppbyggd. Peter Stevrin redogör för detta i sin
bok 8WYlUGHULQJ� I|U� I|UlQGULQJ där han menar att man genom detta förfaringssätt får ´HQ
EHW\GOLJW� ElWWUH� I|UVWnHOVH� I|U� GH� PHNDQLVPHU�� VRP� OLJJHU� EDNRP� HIIHNWHUQD� RFK
NRQVHNYHQVHUQD� L� VWlOOHW� I|U� DWW� EHWUDNWD� YHUNVDPKHWHQ� VRP� HQ� VRUWV� ¶EODFN� ER[¶�´� (Stevrin
1991, s. 10). I mitt fall är det dock svårare att göra en sådan helhetsbedömning, då jag inte har
resurser att granska även de aktuella hälsosajternas inre verksamhet och bakomliggande
struktur. Jag har därför fått rikta in mig på att enbart granska hur de uppfyller vissa krav,
medveten om att en mer komplex och övergripande studie över hälsosajterna antagligen hade
varit ännu mer intressant och givande ur resultatsynpunkt.

I min uppsats studeras ett antal svenska hälsosajter utifrån vilken hög grad de uppfyller ett
antal ställda kriterier. Kriterierna är hämtade från tre olika modeller för rekommendation av
hur hälsosajter bör utformas, så kallade principsamlingar som redogörs för i kapitel 5.5.1 –
5.5.3.1). Med andra ord skulle man kunna säga att min teoretiska grund för uppsatsens
utvärdering är de tre modellerna, som tillsammans har fått utgöra grunden till en egen
formulerad lista med kriterier (se kap. 5.6). Kriterierna har operationaliserats i en samling
frågor som jag undersöker hälsosajterna utifrån (se kap. 5.6.3), med konkreta formuleringar
av vad som skall uppfyllas av hälsosajterna för respektive fråga. Frågorna i sin tur har sin
utgångspunkt i hur jag har tolkat och framställt innehållet i min lista över kriterier som skall
uppfyllas av hälsosajterna, som i sin tur är grundade på de tre modellernas kriterier. Min
teoretiska referensram utgörs av den egna sammanställda listan med kriterier.

��� 6RFLDOVW\UHOVHQV�VWXGLH

Socialstyrelsen har under det senaste året tillsatt en arbetsgrupp som utreder vilka behov det
finns för kvalitetsmärkning av svenska hälsosajter. De har även granskat ett antal svenska
hälsosajter, och planerar att genomföra ytterligare en sådan undersökning inom kort. Jag har
tagit del av hur deras undersökning har gått till, vilka frågeställningar och problem man haft
och hur man gått tillväga metodiskt för att granska hälsosajterna. Min egen uppsats liknar
också i mycket Socialstyrelsens studie, jag väljer att granska samma sorts hälsosajter som de
har gjort etc. Skillnaderna består av vilka frågeställningar som valts, och ytterligare aspekter
på kriterier för hur hälsosajter och webbplatser i stort bör utformas. Dessutom har jag som
studerande på Bibliotekshögskolan en annan infallsvinkel, mitt mål är att se ifall hälsosajterna
följer de kriterier som finns, de som jag hittat och formulerat, och inte att kritisk granska eller
värdera dem utifrån det medicinska innehållet.

Fastän Socialstyrelsens studie i mycket liknar den studie jag själv gör, har jag inte tyckt att det
har varit något problem, snarare tvärtom. Eftersom det här är ett ämnesområde med en
otroligt snabb utveckling, där nya företeelser ständigt dyker upp och organisationer och
myndigheter nu försöker skapa någon sorts ordning på webben, är det av stor vikt att det
skrivs och tas reda på mycket om ämnet, kontinuerligt, även av folk utanför ”branschen”. På
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Bibliotekshögskolan finns en annan utgångspunkt att gripa sig an problemen utifrån. Här
finns erfarenheter av och stora kunskaper i hur material bäst skall presenteras, framställas,
ordnas och anpassas olika användares behov. Dessa kunskaper är av mycket stor vikt vid
publicering av hälsomaterial på webben, i synnerhet som den skall vara riktad till en stor
allmänhet. Det påtalas också i Zetterlunds avhandling om vikten av att en utomstående
granskar en verksamhet, som kan bidra med såväl nytänkande som förändring (Zetterlund
1997, s. 45).

��� 8WIRUPQLQJ�DY�NULWHULHU�I|U�JUDQVNQLQJ�DY�KlOVRVDMWHU

I min uppsats koncentrerar jag mig på att formulera vilka kriterier man kan ställa på en
hälsosajt, vid en bedömning. Kriterierna grundar jag framför allt på tre olika internationellt
utarbetade kriteriesamlingar, The HON Code (Health On the Net Foundation), eHealth Code
of Ethics samt HiEthics. Dessa är samtliga erkända och vedertagna av en större grupp
organisationer och webbplatser i Europa och USA. Förutom dem finns det ytterligare initiativ
som jag även tagit del av (se kap. 4.6.4). De flesta av de regelsamlingar som jag funnit bygger
till stor del på samma grunder, det är ungefär samma saker som ansetts som viktiga att
kontrollera. Därför har jag valt att samla de mest förekommande kriterierna ur de tre ovan
nämnda till en gemensam lista, där jag sammanfört reglerna efter vilka delområden de åsyftar.

För att få en fungerande samling med kriterier som är applicerbara på de hälsosajter jag vill
undersöka, har jag sedan preciserat kriteriernas innehåll i ett antal frågor. Frågorna är binära
och bygger på att de studerade hälsosajterna i undersökningen antingen innehåller det som
frågan eftersträvar eller inte. Innehållet i frågorna grundas på de kriterier jag har listat utefter
de funna principerna, och är alltså formulerade på ett sådant sätt att de lätt skall kunna ställas
till de undersökta hälsosajterna. Därför kan det verka som om frågorna ibland är trubbiga
redskap för att undersöka hur de svenska hälsosajterna ser ut, men det beror på att de annars
hade varit svåra att arbeta med. Det hade varit problematiskt att undersöka ifall en hälsosajt
lever upp till ett kriterium eller inte enbart på vagt formulerade grunder, såsom kriterierna
ofta ser ut i de listade samlingarna med principer från HON Foundation, eHealth Code of
Ethics och HiEthics (se respektive kapitel nedan, kap. 5.5.1, 5.5.2 och 5.5.3). Istället har jag
valt att vara övertydlig kring exakt vad som skall uppfyllas av hälsosajterna på de respektive
frågorna, samt hur bedömningen grundar sig. Där de olika hälsosajterna av någon anledning
inte kan besvara någon utav frågorna anges detta med ett kryss (x) samt kommenteras
resultatredovisningen. Svaren sammanställs i en tabell och därefter diskuteras och analyseras
resultaten.

Eftersom det är jag själv som utformar frågorna och utvecklar principerna som de bygger på,
med hjälp av de använda kriteriesamlingarna, och även besvarar frågorna och undersöker och
bedömer om de lever upp till kriterierna, finns det anledning att poängtera att de resultat som
jag kommer fram till kan innehålla en viss grad av subjektiva värderingar och inslag. Detta är
ofrånkomligt när man gör en bedömning själv och inte utgår från någon annans teorier. Min
operationaliserade lista utgår visserligen även den från kriterierna i de tre samlingarna med
kriterier från HON Foundation, eHealth Code of Ethics och HiEthics, men det är ändå jag
som tolkat deras kriterier och överfört dem till min egen samling med kriterier. Min teoretiska
referensram är de uppställda kriterierna såsom jag tolkat dem. Därför kan inte heller
resultaten ses som slutgiltiga eller fria från subjektiva tolkningar, och skall redovisas med ett
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visst mått av försiktighet. Jag ämnar heller inte diskutera någonting om de granskade
hälsosajterna är bra eller dåliga i vida termer. Det enda som kan diskuteras är ifall de
uppfyller mina ställda kriterier och frågor i olika hög grad, utifrån hur jag har redovisat att
kraven skall uppfyllas (se nedan om den operationaliserade listan, kap. 5.6, samt i
resultatdelen, kap. 6). Jag har dock försökt vara tydlig med att formulera hur hälsosajterna
måste uppfylla de kriterier jag ställt samman, genom att både ha specifika krav att arbeta med
för att se ifall hälsosajterna uppfyller frågorna i den operationaliserade listan, och även ha
bestämda delar av hälsosajterna som granskningen skall ske inom. Diskussion kring detta
redogörs för i följande kapitel (kap. 5.3).

De kriterier jag utformat bygger inte på att någon utav dem tillmäts ett högre värde, samtliga
kriterier är så att säga värda lika mycket. Den ordning de presenteras i hänger inte samman
med att jag vill föra fram någon utav dem extra, utan bygger på hur de olika listorna från
HON-principerna, eHealth Code of Ethics och HiEthics, redovisat sina kriterier och hur jag
har tolkat innehållet i dem och sedan vävt samman dem till en lista.

Det skall också poängteras att det sätt varpå jag bedömt hälsosajterna naturligtvis inte är det
enda och absoluta. Jag har t.ex. inte alls bedömt vilket medicinskt innehåll hälsosajterna har,
eller om de ger en god rådgivning ur hälsosynpunkt. En kompletterande studie kring detta är
önskvärd för att få en mer heltäckande uppfattning om de svenska hälsosajternas kvalitet, och
rekommenderas för framtida forskning. Jag har dock försökt att utforma de kriterier jag
använder mig av så tydligt och konkret som möjligt. Kraven som ställs på hälsosajterna är
mycket strikta och entydiga, vilket underlättar vid bedömningen av hälsosajterna. Detta har
gjort att risken för subjektivitet minskat väsentligt på detta område.

��� *UDQVNQLQJ�DY�KlOVRVDMWHU

För att undersöka om hälsosajterna följer de fastställda kriterierna skall jag studera dem enligt
följande modell: Först och främst granskas deras första sida, samt länkar till information om
policy angående reklam, sponsorer, samarbeten, materialbedömning etc. Dessa länkar skall
finnas på första sidan. Feedbackmöjligheter granskas även här. På första sidan alternativt den
sida som behandlar nyheter eller liknande undersöks källhänvisning, namn på vem som
lämnat informationen, datum samt uppdateringar. Är det en webbplats som tillhör en större,
där hälsosajten fungerar som en underavdelning, studeras även dess huvudsida. På
hälsosajtens avdelning för frågor och svar granskas hur namn och profession anges på dem
som lämnar svar, vilka risker som presenteras att det finns med hälsoinformation webben,
samt hur information om hur insamling och behandling av personuppgifter redovisas och
vilka möjligheter användaren har att påverka hur interaktionen går till. Modellen är avvägd i
enlighet med utformningen av frågorna, som redovisas senare i detta kapitel.

Med definitionen ”i direkt anslutning till” menar jag att informationen skall anges på samma
plats som övriga innehållet, antingen direkt utskrivet, eller angivet i en länk, precis före eller
efter lämnad information. Användaren skall alltså inte behöva leta efter informationen själv,
genom att söka sig tillbaka till första sidan, eller gå via olika länkar och rubriker på egen
hand.
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��� +lOVRVDMWHU

Det finns ingen statistik över exakt hur många hälsosajter det finns i Sverige, men i maj 2000
gissade tidningen Affärsvärlden att det uppskattningsvis rör sig om ett hundratal (Doktorn
kan .comma 2000). Ett tiotal av dessa erbjuder någon form av interaktivitet mellan
användaren och webbplatsen, uppskattar man, som exempelvis möjlighet att ställa frågor till
en läkare eller liknande. Mycket pekar dock på att den här typen av hälsosajter kommer att bli
fler, menar de (Doktorn kan .comma 2000). Med tanke på den uppskattade siffran 1500 nya
hälsosajter varje månad, globalt, lär Sveriges antal hälsosajter säkert fortsätta öka kraftigt
även i fortsättningen (Olsson 2000).

En annan typ av hälsosajter är av typen informationsbaserade, faktasidor med text och
information om sjukdomar etc. ibland med en särskild inriktning mot t.ex. vårdpersonal
(Doktorn kan .comma 2000).

Det är ett väldigt varierat utbud med hälsosajter som finns på nätet, också inom Sverige.
Olika aktörer med olika målgrupper, finansiering och både kommersiella och icke-
kommersiella syften trängs på webben och vill locka besökare till sina webbplatser. Alla
landstingen i Sverige har en egen webbplats, de stora sjukhusen likaså, samt även de större
intresseorganisationerna, föreningar, fackförbund, yrkesorganisationer, läkemedelsföretagen,
samt mer renodlade webbföretag vars enda egentliga verksamhet är just deras hälsosajt och
dess tjänster. Vilka syften man har är också varierande. Vissa hälsosajter är av faktakaraktär,
med mål att ge användaren så mycket information som möjligt om hälsa och sjukdomar, ofta
med innehållet hämtat från någon stor databas. Andra vill kommunicera mer med användarna,
erbjuda dem tjänster (gratis eller mot betalning) såsom kontakt med en läkare eller frågor och
svar på hälsosajten. Man vänder sig också till olika målgrupper, främst antingen till den breda
allmänheten, eller till speciella yrkesgrupper. Den tredje gruppen man kan skönja är de som
riktar sig till en speciell grupp av människor med samma problem eller erfarenheter, t.ex.
personer som råkat ut för samma sjukdom, eller anhöriggrupper (Utbult s. 9ff).

Då min uppsats inte är ämnad att studera och jämföra alla dessa olika typer av hälsosajter, har
jag valt att inrikta mig på enbart en kategori. En jämförelse av samtliga, eller ett urval av
samtliga, skulle heller inte vara tillfredsställande, då de alla verkar på så olika premisser, med
helt olika förutsättningar, finansieras på olika sätt, har olika syften, målgrupper och framför
allt olika innehåll. Istället väljer jag att enbart studera en typ av hälsosajter, nämligen den typ
som inriktar sig mot att användarna på olika sätt kan interagera med webbplatsen. De skall
också vara riktade mot en bredare allmänhet. Det är även denna typ av hälsosajter som
studerats av Socialstyrelsen i deras granskning av hälsoinformationen på nätet i Sverige
(Socialstyrelsen 2001). Jag har dock inte kunnat undersöka exakt samma hälsosajter som
Socialstyrelsen granskat, då uppgifter om dessa saknas (Wallin 2001).

När en hälsosajt erbjuder interaktion och kommunikation mellan sig själv och användaren
betyder det att det finns flera viktiga aspekter att ta hänsyn till vad gäller användarvänligheten
och säkerheten för användaren. Hälsosajten måste vara tydlig i hur interaktionen sker, vilka
villkor som gäller, hur användaren skickar in frågor och personuppgifter samt hur dessa
behandlas, granskas och vilka som har åtkomst till dem. Vidare måste gränssnitt etc. vara än
mer tydligt så att inga missförstånd sker, när användaren också är med och agerar. Skall
användaren skriva in en fråga eller ange något i ett formulär måste detta vara tydligt utformat
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och lätt att använda av användaren, oavsett vem han eller hon är eller vilken den aktuella
situationen är. Av dessa anledningar anser jag att just den här gruppen av hälsosajter är av
extra vikt att studera, hur de följer de aktuella råden och kriterierna för hur hälsosajter bör
utformas. Hälsosajterna kan fortfarande ha olika aktörer bakom sig, olika kommersiella eller
icke-kommersiella syften, men alla måste kunna leva upp till samma kriterier. De skall dock
ha ungefär samma målgrupp, d.v.s. i princip inte någon specifik målgrupp alls, utan vända sig
till allmänheten.

����� 8UYDO�DY�KlOVRVDMWHU

För att få ett antal relevanta hälsosajter att studera har jag på olika sätt sökt igenom vad det
finns för svenska webbplatser med hälsoinnehåll på webben. Jag har sökt i sökmotorer
(främst Google), kataloger (bl.a. Yahoo, Evreka), samt letat i åtskilliga länksamlingar och
listor från olika webbplatser. Jag har därigenom fått en relativt god bild över vilken
fördelning det finns av hälsosajter i Sverige. Naturligtvis är inte min genomgång heltäckande,
men jag tror mig ändå ha fångat de flesta av de större hälsosajterna. Utbudet av de hälsosajter
som erbjuds på webben är minst sagt av varierande karaktär, varför jag valt att studera enbart
en kategori. De hälsosajter jag studerar skall rikta sig till en bred allmänhet och även erbjuda
någon form av interaktivitet mellan webbplatsen och användaren.

Jag har valt att dela upp de funna hälsosajterna som erbjuder interaktivitet i två grupper. I den
första gruppen ingår hälsosajter som innehåller renodlade fråga doktorn-funktioner, d.v.s. att
användaren erbjuds skicka in personliga frågor och få svar av en läkare eller liknande. I
Sverige har jag funnit ett tiotal renodlade sådana hälsosajter med en s.k. fråga doktorn-
funktion. Den andra gruppen innehåller något färre hälsosajter som inte har denna typ av
personliga interaktion mellan användaren och vårdpersonalen på webbplatsen, utan istället
erbjuder interaktiva tester eller diskussionsforum av mer allmän karaktär. De kan också
samarbeta med någon av hälsosajterna i den första gruppen och erbjuda deras fråga doktorn-
funktioner. Jag har valt att studera båda dessa undergrupper, både var för sig, och genom att
jämföra dem på vissa punkter. Att jag har gjort en uppdelning av hälsosajterna beror på att jag
inte vill sammanblanda hälsosajter som inte verkar efter samma premisser, eller har samma
typ av innehåll. En sådan sammanblandning skulle ge ett resultat som inte går att tolka eller
dra några slutsatser utifrån, eftersom de olika hälsosajterna har olika utgångspunkter och
därför inte är jämförbara. En analys av en sådan undersökning skulle till stora delar bli
irrelevant. På vissa punkter går dock de båda grupperna av hälsosajter att jämföra, bl.a. efter i
hur hög grad de redogör för principer för reklam etc. Jag kommer därför att göra vissa
jämförelser mellan de båda grupperna av hälsosajter i de fall det är möjligt och relevant.

��� 6DPPDQVlWWQLQJ�WLOO�HQ�HJHQ�OLVWD�PHG�NULWHULHU
För att få en mer konkretiserad lista över kriterier har jag valt att sätta samman de tre listorna
med kriterier som redovisats i kap. 4.6. Jag väljer att sätta samman de tre organisationernas
kriterier till en egen kriteriesamling, för att få mer konkreta kriterier, med mer operationella
kriterier som går att applicera på de hälsosajter som jag skall undersöka. Kriterierna grundar
sig på samtliga punkter från HON-principerna, eHealth Code of Ethics och HiEthics. Att jag
valt att sätta ihop dem till en enda lista beror på att de till stor del tar upp ungefär samma
saker. För mig blir det därför lättare att arbeta med HQ lista istället för tre snarlika när jag
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undersöker de svenska hälsosajterna. I mina förklaringar och tolkningar av de olika
kriterierna hänvisar jag till de enskilda punkter i de tre listorna som jag specifikt grundar
uppgifterna och innehållet på. Även de punkter som kanske inte uttryckligen nämns eller
hänvisas till i min lista, har också legat till grund till listans utförande och innehåll. Dessa
punkters innehåll finns invävda på ett eller annat sätt någonstans bland de listade kriterierna.

Efter redovisning av hur jag tolkar de olika kriterierna och vad jag väger in i begreppen, följer
en operationaliserad sammanfattning av kriterierna. Denna består av mycket konkreta
påståenden och frågor grundade på tolkningarna av kriterierna, som jag ämnar använda som
verktyg för att undersöka om hälsosajterna lever upp till kriterierna.

����� .ULWHULHU

��� .YDOLWHW
,QQHKnOOVPlVVLJW
3URIHVVLRQHOOD�PHGDUEHWDUH

��� .lOOKlQYLVQLQJ�RFK�GDWXP
��� 5HNODP

6SRQVRUHU
bJDUH�DY�ZHEESODWVHQ
6DPDUEHWHQ

��� 3HUVRQXSSJLIWHU
+XU�RFK�DY�YLOND�DQYlQGV�RFK�EHKDQGODV�SHUVRQXSSJLIWHU"
6DPDUEHWHQ�PHG�WUHGMH�SDUW"
$QYlQGDUHQV�LQIRUPHUDGH�VDPW\FNH

��� )HHGEDFN
��� 5LVNHU�PHG�ZHEEHQ

(Q�ZHEEGRNWRU�NDQ�HM�HUVlWWD�HWW�ULNWLJW�OlNDUP|WH

����� )|UNODULQJ�RFK�WRONQLQJ�DY�OLVWDQV�SXQNWHU

Förkortningar av de olika modellerna i den löpande texten:
HON = HON-principerna
EH = eHealth Code of Ethics
Hi = HiEthics Ethical Principles

��� .YDOLWHW
�,QQHKnOOVPlVVLJW�
HON-principerna beskriver i sin 5:e punkt vikten av att informationen om någon produkt,
behandling eller liknande på en hälsosajt skall vara baserade på vetenskapliga, opartiska
fakta. Detta måste framgå tydligt. Hälsosajten måste alltså redovisa varifrån informationen är
hämtad, och tala om för användaren att detta är en erkänd källa. Information om varifrån
informationen kommer anser jag därför genomgående skall redovisas i direkt anslutning till
informationen som ges, alternativt på en central plats på webbplatsens första sida, för att man
skall kunna avgöra att informationen på den är av god kvalitet.
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Uppgifterna om varifrån informationen är hämtad skall alltid anges, oavsett om den är hämtad
utom eller inom webbplatsens organisation. Så fort information om en produkt eller metod
etc. ursprungligen härstammar från en kommersiell källa, eller syftar till att göra reklam för
en viss produkt eller ett visst företag, måste det talas om för användaren av hälsosajten, så att
han eller hon kan skilja mellan kommersiell reklam och opartisk fakta. Skillnaderna i
presentationen i de bägge situationen bör vara mycket tydlig, så att det inte kan råda någon
osäkerhet kring vilken sorts information det är. Dessa saker är av största vikt för att en
användare/patient skall känna att den fått trovärdig vägledning som går att lita på, och inte
luras att använda något preparat som i själva verket inte alls är bra, eller rent av skadligt
(HON 5). Missledande uppgifter skall inte medvetet ges, inte heller sådan hälsoinformation
som man känner till inte är helt sanningsenlig eller kan misstolkas (Hi 7).

Användaren av en hälsosajt måste kunna avgöra själv om informationen på den eller
tjänsterna som den erbjuder är pålitliga och trovärdiga. I begreppet ingår också att användaren
lätt skall kunna se vem som står bakom hälsosajten, eller vilka större ekonomiska intressen
som eventuellt finns bakom den (EH 1).

Då det finns flera åsikter om exempelvis en medicinsk behandling, skall även övriga föras
fram på ett så objektivt sätt som möjligt. Detta gäller framför allt om den åsikt som
hälsosajten står för eller hävdar är kontroversiell (EH 3).

3URIHVVLRQHOOD�PHGDUEHWDUH�
Enligt HON-principerna skall all medicinsk information på hälsosajten vara från personer
med kvalificerad medicinsk utbildning. I annat fall måste det tydligt framgå att det inte är så
(HON 1). Det skall alltid framgå tydligt vem som lämnat vilken information, och vilken
utbildning han eller hon har. Detta skall stå på en tydlig plats i anslutning till frågor och svar,
även på den sidan där det berättas om hur man skickar in frågor till en ”fråga doktorn”-
funktion. Om det inte står angivet på dessa platser måste det vara tydligt utskrivet på
hälsosajtens första sida. Annan information, t.ex. allmänna inslag och nyheter, måste också
innehålla uppgifter om vem som står bakom texten, och vilken utbildning han eller hon har.
Dessa saker kan dessutom vara svåra att kolla upp för användaren, som inte vet om de är
baserade på vetenskapliga, erkända fakta.

När en läkare har gett ett utlåtande om ett hälsotillstånd eller liknande efter en fråga från en
användare av hälsosajten skall det framgå vem läkaren är, vilken inriktning han eller hon har,
så att ”patienten” vet att det är en kunnig person som svarat på frågan. Det får gärna finnas en
kortare beskrivning (ev. med foto) på de olika läkarna där det informeras om vem som svarar
på vad när någon vill skicka in en fråga till hälsosajten(HON 4).

De professionella vårdgivare, som läkare och sjuksköterskor m.fl., skall bistå sina etiska
regler även på webben, och följa samma regler som är givna för dem i deras dagliga, vanliga,
yrkesutövning. De skall också tala om för användarna/patienterna hur mediet fungerar, hur
interaktionen mellan användaren och hälsosajten och dess medarbetare går till och redogöra
för eventuella avgifter etc. (EH 6) (Hi 10) (Hi 11).

��� .lOOKlQYLVQLQJ�RFK�GDWXP
Om informationen hämtats någon annanstans ifrån, t.ex. från en vetenskaplig tidskrift, någon
organisation, företag eller myndighet, skall det tydligt framgå vad för sorts källa
informationen hämtats från. Om det är nödvändigt skall det också förklaras vad den
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organisationen eller det företaget står för, och gärna hänvisa läsaren vidare till
ursprungskällan, med en utförlig referens eller direktlänk. Då kan användaren kolla upp att
informationen är korrekt återgiven, eller åtminstone få en klarare bild över att det är rimlig
information som lämnats på hälsosajten, ifall en ”trovärdig” källa står utgiven som referens
till informationen (HON 4).

Information som är resultat av forskning eller experiment skall tydligt anges med
författarnamn. När informationen kommer från hälsosajtens egna medarbetare skall generell
information lämnas om namn, kvalifikationer, redaktionens grundläggande handlingsprogram
samt även datumuppgifter och eventuella uppdateringar (Hi 8).

Datum för de senaste uppdateringarna av innehållet skall alltid anges tydligt, t.ex. i nedre
delen av sidan (HON 4). Att informationen är uppdaterad skall visas genom att tala om när
informationen är publicerad samt eventuella tidigare publiceringar (EH 3).

Man bör också tala om på vilket sätt man bedömer materialet som tas med på hälsosajten, om
innehållet på den utvärderas, och vilken policy man har (EH 3).

��� 5HNODP
6SRQVRUHU�
Ifall en hälsosajt är kommersiellt understödd, eller oberoende eller opartisk, är av stor
betydelse för hur informationen kan uppfattas på den. Vet en användare att t.ex. något av de
stora läkemedelsbolagen till stor del sponsrat hälsosajten, kan han eller hon ta med det i
beräkningarna och bedömningen av informationen och innehållet. Även om det bara är en
mindre del av innehållet på hälsosajten som härstammar från ett kommersiellt företag måste
det framgå, och tydligt uttalas att det vid den delen rör sig om en annan slags information är
på resten av webbplatsen. Det kan naturligtvis vara svårt att kontrollera huruvida en hälsosajt
även publicerar kommersiellt material åt någon annans räkning, eller till hur stor del man
sponsrats av en annan organisation eller företag, och vilket det i så fall är. Men uppriktig och
direkt information om eventuella finansiella stöd bör redovisas i ett tidigt skede, på en tydlig
plats på hälsosajtens första sida, så att ingen oklarhet råder kring vad för slags information
webbplatsen redovisar, och för vems räkning. Det får inte vara så att en användare tror att en
bild på en produkt innebär att den produkten rekommenderas utav hälsosajtens professionella
läkare etc. för en viss sjukdom, när det i själva verket endast är reklam från ett
läkemedelsföretag eller liknande (HON 7).

All reklam och kommersiellt material kommer att visas för användaren på ett sätt och med ett
innehåll som tydligt kan särskiljas från det ursprungliga materialet, skapat av hälsosajtens
medarbetare (HON 8). Man skall tala om på vilket sätt reklam på hälsosajten kommer att
visas, och vilken inverkan de kommersiella krafterna har på webbplatsens utseende och
innehåll. Har de t.ex. haft rätt att tycka till om informationen som framförs? Har de haft
möjlighet att styra så att deras produkter och reklam ägnas en större uppmärksamhet än annat
på hälsosajten, som hamnar i skymundan på bekostnad av reklamen? Har de haft någon
inverkan på vilken typ av frågor som besvaras på hälsosajten? Även dessa saker kan vara
svåra att kontrollera, ifall det inte tydligt framgår vem som är kommersiell understödjare av
hälsosajten, och vilken inverkan de utövar på den. Detta måste alltså tydligt framgå.

Hälsosajten skall utformas så att det inte är otydligt vad som är reklam och vad som inte är
det. Sponsorer som genom reklam på olika sätt listar produkter eller presenterar information
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på ett ledande sätt skall utestängas från hälsosajten, menar HiEthics. Hälsosajtens policy skall
vara lättillgänglig, lätt att förstå och tydligt visa hur man tar ställning till olika sponsorer och
reklam på webbplatsen. Ifall reklamen är målinriktad, d.v.s. baserad på användarens
personuppgifter, skall det tydligt framgå (Hi 5).

bJDUH�DY�KlOVRVDMWHQ�
Det skall tydligt visas vem som står bakom hälsosajten och äger den, och man skall inte
accepterar att stora företag med stora finansiella egenintressen i hälsosajtens innehåll eller
syfte stödjer sidan ekonomiskt på olika sätt. Alla delägare som äger mer än 10% av
hälsosajten skall tydligt anges (Hi 4).

6DPDUEHWHQ�
Om en tredje part har tillgång till personuppgifter skall användaren informeras om detta. Man
skall också se till att den tredje parten inte på något sätt missköter sitt förtroende och
behandlar personuppgifterna felaktigt. Personuppgifterna får aldrig användas av den tredje
parten för att identifiera personerna (Hi 3).

Ifall hälsosajten har ett samarbete med någon annan organisation, företag, myndighet eller
annan aktör, oavsett om den är kommersiell eller icke-kommersiell, skall det intygas att
samarbetspartnern delar samma etiska och moraliska värderingar, följer samma lagar etc. Det
skall också klart och tydligt framgå om exempelvis en länkning till en annan webbplats ges
för att erbjuda användaren ytterligare information eller om det bara är reklam för den andra
webbplatsen (EH 7).

��� 3HUVRQXSSJLIWHU
+XU�RFK�DY�YLOND�DQYlQGV�RFK�EHKDQGODV�SHUVRQXSSJLIWHU"
Det måste alltid framgå vilka uppgifter som samlas in om användaren, t.ex. vilka sidor på
webbplatsen han eller hon besökt, e-postadress etc. samt vad eller vem informationen är till
för (EH 4). För att skydda den enskilda individen skall man ordentligt se till att ingen
obehörig kan komma över personuppgifter. Detta kan ske med hjälp av kryptering av data,
koder etc. Användaren skall vara garanterad att ingen information skall kunna spåras tillbaka
till honom eller henne (EH 5).

Hälsosajten skall följa de krav och lagar som finns om intimitetsskydd för medicinsk och
hälsoinformation i det land där webbplatsen finns, eller dit den riktar sig, (HON 3).
Patientens/användarens säkerhet vid användning av hälsosajten kan t.ex. bli aktuellt när
frågor skickas till webbplatsen. Sker detta med hjälp av vanlig e-post, med angivande av en e-
postadress dit användaren skickar sin fråga och sedan får ett svar tillbaka från, direkt till den
egna mailen? Eller sker det genom ett slags formulär på hälsosajten där användaren skriver in
endast primära uppgifter såsom kön och ålder? Eller måste även e-postadress eller annan
adress anges? Vilka fler kan läsa informationen om användaren? På vilket sätt presenteras
frågor och svar på hälsosajten? Står användarens namn eller signatur utskrivet etc.?

 Enligt Internet Healthcare Coalition skall det alltid framgå vilka risker som finns med olika
förfaringssätt, och användaren måste alltid ge sitt samtycke till att lämna personuppgifter,
efter att den informerats om vad informationen kommer att användas till, vilka som kommer
att ha åtkomst till den etc. (EH 6).
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6DPDUEHWHQ�PHG�WUHGMH�SDUW"
Om en tredje part har tillgång till personuppgifter skall användaren informeras om detta. Man
skall också se till att den tredje parten inte på något sätt missköter sitt förtroende och
behandlar personuppgifterna felaktigt. Personuppgifterna får aldrig användas av den tredje
parten för att identifiera personerna (Hi 3).

Information som lämnas av en användare om hans eller hennes hälsotillstånd skall bara
användas till det som uppgiftslämnaren har ämnat att de skall användas till. Personliga
uppgifter om hälsotillstånd skall ej lämnas vidare till någon annan utan att uppgiftslämnaren
informerats om detta och vad det innebär, på ett tydligt sätt (Hi 2).

$QYlQGDUHQV�LQIRUPHUDGH�VDPW\FNH�
Användaren har rätt att själv avgöra om han eller hon vill delge hälsosajten personliga
uppgifter. Användaren har också rätt att få reda på, på vilket sätt datainsamling sker, till vad
uppgifterna kan användas, och vilka som har åtkomst till uppgifterna (EH 4).

Det skall tydligt framgå om eller hur hälsosajten samlar in eventuell information om
användaren, hur den används och eventuellt distribueras och används vidare. Användaren
skall kunna ta ställning till om han eller hon vill lämna någon information om sig själv, på
vilket sätt och hur den får användas. Om användaren vill, skall det ges möjlighet att ändra på
lämnade personuppgifter, eller stryka dem helt (Hi 1). Om den policy man använder sig av för
att behandla personuppgifter ändras så att det på något sätt påverkar hur användarens
uppgifter behandlas, skall användaren informeras om detta (Hi 2).

Användaren har rätt att få reda på ifall hälsosajten delar data med någon annan organisation
eller liknande, och i så fall vilken typ av information som man delar, och vilken typ av
organisation det är, vilka syften de har med datainsamlingen. Användaren måste alltid få ge
sitt samtycke till att denna information samlas in (EH 4).

��� )HHGEDFN
Det skall vara lätt för användaren att lämna feedback och komma med klagomål om något på
hälsosajtens innehåll. Hälsosajten skall respektera och lyssna på användarnas åsikter, och
erbjuda sätt att kontakta webbplatsen, ge feedback och ta emot och svara på klagomål från
missnöjda användare (EH 8) (Hi 14). Möjligheter att lämna synpunkter på hälsosajten kan
exempelvis ges genom att det längst ner på första sidan finns en klickbar ruta i stil med
”Lämna feedback här” eller e-postadress dit kan användaren kan vända sig.

��� 5LVNHU�PHG�ZHEEHQ
(Q�ZHEEGRNWRU�NDQ�HM�HUVlWWD�HWW�ULNWLJW�OlNDUP|WH
Användaren skall klart och tydligt upplysas om att hälsoinformation och rådgivning via
webben aldrig helt kan ersätta det traditionella patient-läkarmötet, och att man alltid skall
vända sig direkt till en icke-virtuell läkare för diagnos och rådgivning av specifika
hälsoproblem (Hi 13). Informationen på hälsosajten skall vara till för att stödja, ej ersätta den
vanliga patient/läkarrelationen (HON 2).

Användaren av hälsosajten skall informeras om de risker, ansvarstaganden och förväntningar
som finns när de använder webbplatsen och dess tjänster. Användaren skall alltid upplysas
om eventuella förändringar och risker som sker i samband med att användaren förflyttar sig
inom eller lämnar hälsosajten (Hi 12).
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Om råd och konsultation ges direkt över nätet måste läkaren ha frågat ut om klientens
hälsotillstånd så att den får en så tydlig bild av denna som möjligt. Läkaren måste alltid tala
om när informationen kan ersätta eller när den inte kan eller skall ersätta traditionella
läkarbesök, öga mot öga (EH 6).

��� 2SHUDWLRQDOLVHUDG�OLVWD

Vad som specifikt krävs av hälsosajten för att uppfylla respektive kriterium är kursiverat.

.YDOLWHW
,QQHKnOOVPlVVLJW

1. Anges källa? (Ja/Nej).
.lOODQ�VNDOO�QlPQDV�L�GLUHNW�DQVOXWQLQJ�WLOO�LQIRUPDWLRQHQ�JHQRP�HQ�OlQN�HOOHU�XWI|UOLJ
�UHIHUHQV�

3URIHVVLRQHOOD�PHGDUEHWDUH
2. Anges vem som lämnar svar? (Ja/Nej).

�1DPQ�RFK�SURIHVVLRQ�Sn�GHQ�VRP�VYDUDU�Sn�LQIRUPDWLRQ�YLG�IUnJD�VYDU�IXQNWLRQ�VNDOO
DQJHV� L� GLUHNW� DQVOXWQLQJ� LQIRUPDWLRQ� RP� KXU� IUnJRU� EHKDQGODV�� G�Y�V�� LQLWLDOW�� QlU
DQYlQGDUHQ�VNDOO�VWlOOD�VLQ�IUnJD�

3. Anges det hur interaktionen går tillväga? (Ja/Nej).
'HWWD�VNDOO�DQJHV�L�GLUHNW�DQVOXWQLQJ�WLOO�KlOVRVDMWHUQDV�IUnJD�VYDU�IXQNWLRQHU�

.lOOKlQYLVQLQJ�RFK�GDWXP
4. Anges det vem som skrivit vad? (Ja/Nej).

1DPQ�RFK�\UNH�Sn�YHP�VRP�OlPQDW�LQIRUPDWLRQHQ��RDYVHWW�RP�SHUVRQHQ�YHUNDU�LQRP�HOOHU
XWRP�KlOVRVDMWHQV�RUJDQLVDWLRQ��VNDOO�DQJHV�L�GLUHNW�DQVOXWQLQJ�WLOO�LQIRUPDWLRQHQ�

5. Anges det när informationen är lämnad? (Ja/Nej).
'DWXP�VNDOO�QlPQDV�L�GLUHNW�DQVOXWQLQJ�WLOO�WH[WHQ��GLUHNW�I|UH�HOOHU�HIWHU�

6. Finns tydlig angivelse av senaste uppdateringar? (Ja/Nej).
8SSGDWHULQJVGDWXP�VNDOO�nWHUILQQDV�L�QHGUH�GHOHQ�DY�VLGDQ�GlU�GHQ�VSHFLILND
LQIRUPDWLRQHQ�JHV�

7. Anges det vilken policy man har för vilket material som tas med på hälsosajten och om
det utvärderas och bedöms? (Ja/Nej).
(Q�OlQN�WLOO�KlOVRVDMWHQV�SROLF\�VNDOO�ILQQDV�Sn�I|UVWD�VLGDQ�

5HNODP
6SRQVRUHU

8. Framgår det klart om hälsosajten sponsras? (Ja/Nej).
'HWWD�VNDOO�QlPQDV�Sn�I|UVWD�VLGDQ�

9. Framgår det vilka reklamprinciper hälsosajten har? (Ja/Nej).
'HWWD�VNDOO�VWn�Sn�I|UVWD�VLGDQ�HOOHU�Sn�HQ�VLGD�OlQNDG�WLOO�I|UVWD�VLGDQ�

bJDUH�DY�KlOVRVDMWHQ�
10. Anges det tydligt vem som står bakom och äger hälsosajten? (Ja/Nej).

6NDOO�DQJHV�Sn�I|UVWD�VLGDQ�
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6DPDUEHWHQ
11. Anges vilka samarbeten som finns, samt vilken policy hälsosajten tagit för dessa

samarbeten? (Ja/Nej).
(Q�OlQN�WLOO�LQIRUPDWLRQ�RP�GHWWD�VNDOO�ILQQDV�Sn�I|UVWD�VLGDQ�

3HUVRQXSSJLIWHU
+XU�RFK�DY�YLOND�DQYlQGV�RFK�EHKDQGODV�SHUVRQXSSJLIWHU"

12. Anges vilken information som samlas in om användaren? (Ja/Nej).
'HWWD�VNDOO�VWn�L�GLUHNW�DQVOXWQLQJ�GlU�DQYlQGDUHQ�VNDOO�OlPQD�LQIRUPDWLRQ�

6DPDUEHWHQ�PHG�WUHGMH�SDUW"
��� Anges det om andra har tillgång till information om personuppgifter? (Ja/Nej).

'HWWD�VNDOO�DQJHV�L�GLUHNW�DQVOXWQLQJ�GlU�DQYlQGDUHQ�OlPQDU�LQIRUPDWLRQ�

$QYlQGDUHQV�LQIRUPHUDGH�VDPW\FNH
14. Ges det möjlighet för användaren att ändra den information han eller hon lämnat till

hälsosajten? (Ja/Nej).
'HWWD�VNDOO�UHGRYLVDV�I|U�UHGDQ�GlU�DQYlQGDUHQ�VNDOO�OlPQD�LQIRUPDWLRQHQ�LQLWLDOW�

)HHGEDFN
15. Ges möjlighet att lämna feedback lätt? (Ja/Nej).

'HW�VNDOO�LQWH�HQEDUW�ILQQDV�HQ�H�SRVWDGUHVV�WLOO�HQ�ZHEPDVWHU��XWDQ�DQJHV�DWW�´KlU�NDQ�GX
OlPQD�IHHGEDFN´��L�HQ�UXWD�OlQJVW�QHU�Sn�I|UVWD�VLGDQ�HOOHU�Sn�VDPWOLJD�VLGRU�

5LVNHU�PHG�ZHEEHQ
(Q�ZHEEGRNWRU�NDQ�HM�HUVlWWD�HWW�ULNWLJW�OlNDUP|WH

16. Ges det upplysning om vilka risker det finns med en webbdoktor? (Ja/Nej).
'HW�VNDOO�DQJHV�L�GLUHNW�DQVOXWQLQJ�GlU�LQIRUPDWLRQ�JHV�RP�KXU�IUnJRU�VYDU�VN|WV��VDPW�L
samband med lämnade svar till en användare.

��� *UDQVNDGH�KlOVRVDMWHU

����� ,QWHUDNWLYD�KlOVRVDMWHU��JUXSS��

Dessa granskade hälsosajter erbjuder så kallade fråga doktorn-funktioner, d.v.s. hit kan
användaren skicka frågor om sin hälsa och få svar över webben, via e-post eller vanlig post
från en läkare eller annan vårdpersonal. Datumet avser tidpunkten för min granskning.

1. $IWRQEODGHW�(http://aftonbladet.se/halsa/) [2001-05-02]
2. $SRWHNHW� (http://apoteket.se) [2001-05-01]
3. $VWPD�FRP (http://www.astma.com/) [2001-05-01]
4. 'RNWRU�2QOLQH�(http://www.doktoronline.se/) [2001-05-01]
5. )ULVNQHW (http://www.frisknet.com/halsasida.html) [2001-05-01]
6. *H�EORG�QX�(http://www.geblod.nu/) [2001-05-01]
7. *OD[R�6PLWK�.OLQH�6YHULJH�(http://www.glaxowellcome.se/start.html) [2001-05-01]
8. ,QIRPHGLFD�(http://www.infomedica.se/) [2001-05-01]
9. ,QWHUQHW�0HGLFDO�&HQWHU�(http://www.internetmedicalcenter.net/) [2001-05-01]
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10. .URSSVMRXUQDOHQ�(http://www.kroppsjournalen.com/) [2001-05-01]
11. /DQGVWLQJHW�+DOODQG (http://www.lthalland.se/se/) [2001-05-01]
12. /DQGVWLQJHW�L�gVWHUJ|WODQG�(http://www.lio.se/) [2001-05-01]
13. /DQGVWLQJHW�9lVWHUQRUUODQG�(http://www.lvn.se/) [2001-05-01]
14. 1HW'RNWRU�VH�(http://www.netdoktor.se/) [2001-05-02]
����3ULPD9L�(http://sverige.primavi.com/) [2001-05-02]
����6MXNJ\PQDVWHQ�FRP�(http://www.sjukgymnasten.com/index2.htm) [2001-05-02]
17. 7DOOPRJnUGHQV�KlOVRPRWWDJQLQJ�(http://www.dalnet.se/~dahlgren/tallmogarden/) [2001-

05-01]
18. :HOOLGR�(http://www.wellido.com/) [2001-05-02]

����� +lOVRVDMWHU�PHG�PLQGUH�JUDG�DY�LQWHUDNWLYLWHW��JUXSS��

D.v.s. granskade hälsosajter som inte erbjuder direkt interaktion av samma slag som de ovan
nämnda (som inkluderar fråga doktorn-tjänster). Dessa hälsosajter har istället andra former av
interaktion, t.ex. diskussionsforum, chat eller samarbetar med någon av de ovan nämnda
hälsosajterna och erbjuder deras fråga doktorn-funktioner. Datumet avser tidpunkten för min
granskning.

1. $YLGD�VH (http://www.avida.se/) [2001-05-02]
2. 'RFFR�(http://www.docco.com/) [2001-05-02]
3. )ULVNDUHOLY�VH�(http://www.friskareliv.nu/) [2001-05-02]
4. +lOVROLQMHQ�(http://www.halsolinjen.nu/) [2001-05-02]
5. 0HGSXOV�FRP�(http://www.medpuls.com/) [2001-05-02]
��� 0LWW�OLY�QX�(http://www.mitt-liv.nu/) [2001-05-02]
��� 061�+lOVD�(http://www.msn.se/halsa/default.asp) [2001-05-02]
��� 3IL]HU�(http://www.pfizer.se/ee/frameset.html) [2001-05-02]
��� 6SUD\�+lOVD�(http://www.spray.se/halsa/) [2001-05-02]
10. 9LWHD (http://www.vitea.se/) [2001-05-02]

Förutom de redovisade granskade hälsosajterna ovan har jag funnit ett stort antal andra
hälsosajter i Sverige som jag av olika anledningar valt att inte undersöka. Det rör sig om
webbplatser som kanske erbjuder full möjlighet till interaktion i samma grad som de ovan
granskade fråga doktorn-hälsosajterna, men inte vänder sig till den breda allmänheten, utan
till folk i branschen, läkare och vårdpersonal. Det finns också flera hälsosajter som vänder sig
till speciella vårdgrupper eller andra kategorier, t.ex. småbarnsföräldrar eller anhöriga till
personer drabbade av någon speciell sjukdom. Flera hälsosajter har jag också valt bort i min
undersökning p.g.a. att de inte innehåller någon form av interaktivitet. Det finns flera
hälsosajter som enbart fungerar som kataloger eller bibliotek med samlat material till andra
webbplatser med olika sorters hälsoinnehåll på webben. Flera stora myndigheters,
organisationers och landstings webbplatser kan placeras i den senare kategorin.

Det urval av hälsosajter som jag granskat är alla av den typen att de innehåller någon form av
interaktivitet med användaren samt riktar sig till en bred allmänhet. Trots mina eftersökningar
och indelningar av hälsosajterna i de två olika undergrupperna av interaktiva hälsosajter, kan
det naturligtvis finnas andra hälsosajter som skulle ha kunnat tillhöra den kategori av
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hälsosajter som jag undersöker, men som jag inte funnit, eller missförstått vilket innehåll de
erbjuder. Urvalet av hälsosajter skall därför inte ses som komplett, och jag ämnar heller inte
dra några slutsatser gällande för alla hälsosajter i Sverige, vare sig överhuvudtaget oavsett
kategori, eller inom den kategori jag valt att studera.
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I min granskning av hälsosajter har jag studerat var och en enligt den modell som beskrivs i
metodkapitlet (se kap. 5.3). Jag har tagit del av vilken information som finns på respektive
hälsosajts första sida, sidan för aktuell information/nyheter då sådan funnits, information om
interaktivitet och personuppgifter, samt hälsosajtens policy för reklam m.m. Jag har besvarat
frågorna i den operationaliserade listan (se kap. 5.6) och gett varje hälsosajt värdet ja eller nej
på respektive fråga, samt i vissa fall avstått från att ge hälsosajten ett värde då jag ansett att en
fråga inte kan besvaras eller är irrelevant för hälsosajten och dess innehåll. Dessa har istället
markerats med ett kryss (x). En hälsosajt har t.ex. fått ett kryss om den saknar uppgift om
policy för reklam och sponsorer. Det gäller bl.a. för de fem kryssmarkerade hälsosajterna i
den första gruppen av hälsosajter, Apoteket, Infomedica samt de tre landstingens hälsosajter
(se tabell 1). Dessa saknar helt uppgifter om ifall hälsosajten sponsras eller inte, samt har inga
uppgifter om vad de har för policy kring reklam tydligt presenterad på hälsosajten, enligt
kraven i den operationaliserade listan. En av tankarna bakom min operationaliserade lista är
just att användaren inte skall behöva leta sig igenom hela hälsosajten för att hitta rätt
uppgifter och information, utan att det skall redovisas klart och tydligt på antingen första
sidan, eller någon direktlänk därifrån. Formellt skulle därmed de fem hälsosajterna få värdet
nej på de frågor som rör reklam och policy. Det är dock inte helt rättvist då det faktiskt ändå
framgår att de inte är sponsrade, just för att det är apotekens och landstingens hälsosajter som
bekostas med statliga medel (Infomedica är en sammanslagning av just apoteken och
landstingen i Sverige). Därför har jag valt att sätta ett kryss på de frågor som rör reklam på de
fem hälsosajterna.

I den andra gruppen av hälsosajter finns ett annat problem som gör att det ibland varit svårt
att besvara vissa frågor. Här finns hälsosajter som inte erbjuder samma slags interaktivitet
som de i grupp 1, och där det inte går att besvara vissa frågor av den anledningen. Här finns
t.ex. hälsosajten Friskareliv.se där interaktionen endast består av tester och möjlighet att
prenumerera på ett nyhetsbrev via e-post. Här är det alltså ingen som svarar på några frågor
från användaren, och det går alltså inte att besvara frågor om ifall det står angivet vem som
lämnar svar (namn eller namn och profession) på frågor som användaren kan ställa till
hälsosajten, eftersom sådan interaktion inte finns. I andra fall kan en hälsosajt få ett kryss ifall
den inte samlar in några personuppgifter om användaren. Exempelvis Hälsolinjens webbplats,
som är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Hjärt-lungfonden. De erbjuder
ingen direkt kommunikation på sin hälsosajt mellan sig själva och användaren, men har,
förutom mindre tester att göra själv, en jourtelefon som man kan ringa till dygnet runt för att
komma i kontakt med läkare. Det kan därför inte anges vilken information som samlas in om
användaren på hälsosajten eftersom den samlas in via telefon istället. Telefontjänsten erbjuds
på deras webbplats. Hälsolinjen faller också under samma kategori som Apoteket, Infomedica
och landstingen ovan, d.v.s. det framgår inte ifall den sponsras eller vilken policy man har för
reklam, men eftersom det är landstinget i Stockholm som äger hälsosajten är den ändå fri från
reklam och sponsorer och finansieras via landstinget.

Jag har inte valt att undersöka i hur hög grad de enskilda hälsosajterna har levt upp till de
ställda kriterierna. Detta har jag inte ansett vara relevant eftersom jag snarare vill se i hur hög
grad de olika kriterierna blivit uppfyllda av hälsosajterna totalt sett. Vill man studera de
enskilda hälsosajternas resultat kan man dock göra detta i tabell 1 och 2 nedan.
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I den första gruppen av hälsosajter är det framför allt inom tre områden hälsosajterna
genomsnittligt fått låga värden i min bedömning. Det gäller för det första information om
hälsosajternas policy för reklam och samarbeten (fråga 7 och 11), för det andra uppgifter om
när informationen uppdateras (fråga 6), och för det tredje vilken information som redovisas
om hur personuppgifter behandlas, samt vilken roll användaren själv har i insamlingen av
dessa (fråga 13 och 14). Däremot har hälsosajterna överlag fått höga värden för frågorna 3, 10
och 12. Dessa frågor berör information om hur interaktionen på hälsosajten går tillväga (fråga
3), tydlig angivelse av vem som äger hälsosajten (fråga 10) samt vilken information som
samlas in om användaren (fråga 12). I övrigt innehåller inte resultatet några större variationer,
på övriga frågor är siffrorna mer spridda och visar inte några tecken på att hälsosajterna följer
kriterierna i vare sig särskild hög eller låg utsträckning.

I den andra gruppen av hälsosajter kan man utläsa en större spridning av i vilken hög grad de
olika kriterierna uppfylls. Ett par av frågorna har inte fått några ja-svar överhuvudtaget, (fråga
6 och 11), medan andra fått väldigt höga resultat på mellan 80-90% (fråga 10, 12 och 15). De
frågor som inte fått några rätt svar, där alltså ingen av de granskade hälsosajterna i gruppen
uppfyllt mina kriterier, rör uppdatering (fråga 6) och tydlig information om vilka samarbeten
hälsosajten har samt vilken policy man har för sådana samarbeten (fråga 11).

Varför hälsosajterna visat sig vara bättre eller sämre på att leva upp till vissa kriterier än
andra kan vara svårt att avgöra. Man kan heller inte säga att ifall det är bättre eller sämre att
vissa kriterier har blivit uppfyllda i hög eller låg grad, då jag inte valt att göra några
värdeskillnader mellan frågorna eller kriterierna som de bygger på.
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 )UnJRU                
 ,QWHUDNWLYD
KlOVRVDMWHU

$ % � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� $QWDO
MD�VYDU

 Aftonbladet Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej �
 Apoteket Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej x x Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej �
 Astma.com Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja �
 Doktor Online Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja ��
 Frisknet Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej �
 Ge blod nu Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej �
 Glaxo Smith Kline
Sverige

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej �

 Infomedica Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja x x Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej �
 Internet Medical
Center

Nej Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja �

 Kroppsjournalen Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej ��
 Landstinget Halland Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej x x Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja �
 Landstinget i
Östergötland

Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej x x Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja �

 Landstinget
Västernorrland

Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej x x Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja�

 NetDoktor.se Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja��
 Prima Vi Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej�
 Sjukgymnasten.com Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej�
 Tallmogårdens
hälsomottagning

Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja�

 Wellido Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej�
 $QWDO�-D�VYDU � �� �� � � � � � � �� � �� � � �� �
Tabell 1: Besvarande av frågorna i den operationaliserade listan. Grupp 1: Hälsosajter, inklusive fråga doktorn-
funktioner.

 �)UnJRU                
�0LQGUH�JUDG�DY
LQWHUDNWLYLWHW

� � & � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� $QWDO
MD�VYDU

 Avida.se Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja ��
 Docco Nej x Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej �
 Friskareliv.se Ja x x Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej �
 Hälsolinjen Nej x x Nej Nej Nej Ja x x Ja Nej x x x Ja Nej �
 Medpuls.com Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja�
 Mitt-liv.nu Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja�
 MSN Hälsa Ja x x Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej�
 Passagen Hälsa Ja x x Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej x x x Ja Nej�
 Pfizer Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja��
 Spray Hälsa Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej�
 Vitea Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej�
�$QWDO�MD�VYDU � � � � � � � � � � � � � � � �
Tabell 2: Besvarande av frågorna i den operationaliserade listan. Grupp 2: Hälsosajter med mindre grad av
interaktivitet.
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Förkortningar av de olika modellerna i den löpande texten:
HON = HON-principerna
EH = eHealth Code of Ethics
Hi = HiEthics Ethical Principals

)UnJD����$QJHV�NlOOD
På den första frågan, om källa anges till informationen på hälsosajterna, antingen med direkt
länk till källan eller med en utförlig referens, har hälsosajterna iden första gruppen fått lika
många ja och nej, medan de i den andra gruppen fått 78% ja-svar. När en fråga fått 50% ja-
svar kan man egentligen inte säga att kraven har uppfyllts särskilt väl av hälsosajterna,
samtidigt som andra frågor har fått ännu färre antal med ja-svar. Kriterierna från HON-
principerna, eHealth Code of Ethics och HiEthics som ligger till grund för frågan poängterar
alla det viktiga med att vetenskaplig och opartisk medicinsk information tydligt skall kunna
särskiljas från reklam och sponsrade inslag. Detta uppbringas om hälsosajten är noga med att
ange varifrån informationen är hämtad, och talar om vilken källa man använt sig av. Att
endast 50% av de granskade hälsosajterna i den första gruppen har levt upp till kraven på
fråga 1 är alltså inte speciellt bra. Råder det minsta osäkerhet kring vad det är för typ av
information som hälsosajten redogör för kan användaren missförstå syftet med informationen
eller vilket sätt den skall tolkas och användas. I värsta fall kan det då bli så att en användare
tror att viss information är menad som medicinska råd för behandling, när det i själva verket
endast är reklam från ett läkemedelsföretag. Det kan då resultera i att användaren felaktigt
kurerar sig själv, såsom det redogörs för och varnas för av HiEthics i deras utveckling av
punkt 7 och 8 (HiEthics 2001, Health Internet Ethics: Ethical Principles for Offering Internet
Health Services to Consumers).

Ett bättre resultat har då hälsosajterna i den andra gruppen med mindre grad av interaktivitet
fått. Endast tre av de 10 granskade hälsosajterna i gruppen är otydliga i sin källhänvisning
eller anger inga källor alls. Hälsosajterna i grupp 2 uppvisar alltså ett betydligt bättre resultat
än de i grupp 1 ovan, där endast hälften av de granskade hälsosajterna levde upp till kraven.
Hälsosajterna i grupp 2 är överlag bra på att redovisa vilka källor man använder sig av, vilket
underlättar för användaren att bedöma tillförlitligheten på informationen.

)UnJD����$QJHV�YHP�VRP�OlPQDU�VYDU"
När det gäller namn och yrke på vem som lämnar svar på frågor från användarna på
hälsosajterna har de granskade hälsosajterna fått ett något bättre resultat. På 60% av dem
anges det tydligt vem som lämnar svar redan i ett initialt skede, d.v.s. där användaren
informeras om hälsosajtens interaktiva fråga doktorn-tjänst. Det är viktigt att information om
vem som lämnar svar redovisas redan innan användaren har skickat in sin fråga, så att han
eller hon är medveten om vem som kommer att svara på frågan. Annars vet inte användaren
vilken hjälp som kan tänkas ge, ifall det är en professionell vårdgivare eller inte som svarar.
Bl.a. i HON-principerna anges att det skall vara personer med kvalificerad medicinsk
utbildning som svarar på användares frågor, och ifall det inte är så måste det framgå tydligt.
Det får också gärna finnas en kortare beskrivning inklusive foto på dem som lämnar svar, så
att användarna får en bild och uppfattning om vem som skall svara på deras frågor (HON 1
och 4). I min undersökning är det framför allt landstingen som inte har angivit tydligt vem
som svarar på frågor från användare. Här har man istället uppgivit att frågan tas om hand om
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landstingens informatörer som sedan distribuerar vidare frågan till den person som bedöms
som lämpligast att besvara frågan. Dessa personer namnges ej (se exempelvis Landstinget i
Östergötland 2001, Frågelåda). En annan hälsosajt som inte lämnar tydliga uppgifter om vilka
som lämnar information, enligt mina krav i den operationaliserade listan, är NetDoktor.se.
Det kan tyckas underligt eftersom NetDoktor.se faktiskt säger sig leva upp till och följa
HON-principerna. Förklaringen är att jag har tolkat deras kriterier och de övriga två, eHealth
Code of Ethics och HiEthics, så att namn och profession tydligt skall skrivas ut, medan
NetDoktor.se endast talar om att frågor besvaras av kunniga läkare: ´0HU�lQ����IUDPVWnHQGH
VYHQVND� OlNDUH�RFK�DQGUD�PHGLFLQVND�H[SHUWHU�VNULYHU��UHGLJHUDU�RFK�XSSGDWHUDU� LQQHKnOOHW
Sn�1HW'RNWRU�VH�VDPW�EHVYDUDU�IUnJRU�IUnQ�DQYlQGDUQD�L�EUHYOnGRUQD�RQOLQH�´ (NetDoktor.se
2001, Vilka är vi?). Detta nämns heller inte på en plats som motsvarar kraven i min
operationaliserade lista.

När det gäller den andra gruppen av hälsosajter med mindre grad av interaktivitet är det
svårare att bedöma hur pass bra hälsosajterna i gruppen lever upp till kraven som ställts
angående vem som lämnar svar på frågor. Detta beror på att flera av dem inte erbjuder den
typen av interaktion där användaren skickar in frågor eller liknande, och det inte heller är en
särskild person som besvarar sådana frågor. Hälsosajterna kan istället erbjuda olika former av
diskussionsforum och chat-möjligheter eller andra former av interaktion. På denna fråga har
jag därför valt att låta några utav hälsosajterna vara utan någon värdering, utan de har istället
fått en kryssmarkering (x). Av dem som dock erbjuder någon form av interaktion där ett
namn på en person som lämnar svar skulle kunna redovisas har dock endast en hälsosajt
angivit detta (Avida.se). Av de övriga granskade hälsosajterna i gruppen har 4 markerats med
ett kryss och övriga 5 redovisar inga tydliga angivelser av namn och yrke på personer som
lämnar svar eller liknande.

)UnJD����$QJHV�GHW�KXU�LQWHUDNWLRQHQ�JnU�WLOOYlJD"
Redovisning av hur interaktionen går tillväga är en av de frågor som hälsosajterna varit bäst
på att tydligt redogöra för, i båda grupperna av hälsosajter med olika former av interaktion.
Kraven för frågan grundar sig framför allt på de båda amerikanska listorna med principer som
även innehåller krav på att det tydligt anges på vilket sätt användaren interagerar med
hälsosajten och ifall det tas ut några avgifter för denna interaktion (EH 6, Hi 10 och Hi 11). I
Sverige är de allra flesta av de granskade hälsosajternas olika typer av interaktion gratis och
utan krav på att användaren skall vara medlem eller några andra krav. Några av hälsosajterna
i den andra gruppen har olika sorters medlemsbaserade tjänster, även de gratis, men erbjuder
inte samma typ av interaktion som de i den första gruppen med fråga doktorn-funktioner. I
USA är situationen förmodligen en annan eftersom man varit noga med att påpeka att det
måste redovisas tydligt vilka krav som gäller för interaktionen, t.ex. om den är avgiftsbelagd
etc.

De hälsosajter i den andra gruppen som markerats med kryss i fråga 2, angående vem som
lämnar svar, har även fått ett kryss för fråga 3, angående hur det informeras om hur
interaktionen går tillväga. Detta beror på att dessa hälsosajter inte har samma sorts interaktion
som de i den första gruppen, och de kryssmarkerade hälsosajterna inte erbjuder en sådan
interaktion som går att bedöma utifrån hur kraven är ställda i den operationaliserade listan.
Detta gäller för hälsosajterna Friskareliv.se, Hälsolinjen och MSN Hälsa. En fjärde hälsosajt
kryssmarkerades dock på fråga 2, men erbjuder ändå  en sådan interaktion som gör att det går
att bedöma hälsosajten för fråga 3. Det gäller hälsosajten Docco som erbjuder e-hälsobrev
som interaktiv tjänst. På fråga 3 är det dock fler av de granskade hälsosajterna i gruppen som



40

innehåller sådan typ av interaktion och kan besvara frågan som även uppfyller kraven. Här är
det endast två hälsosajter som inte uppfyllt kraven (Avida.se och Mitt-liv.nu).

)UnJD����$QJHV�GHW�YHP�VRP�VNULYLW�YDG"
Oavsett om information som lämnas på hälsosajten är hämtad inom webbplatsens
organisation och verksamhet eller utifrån från någon vetenskaplig tidskrift eller forskning
eller från någon annan källa, måste tydlig källhänvisning ges i direkt anslutning till den
lämnade informationen enligt min lista. Detta har endast knappt 40% av de granskade
hälsosajterna i den första gruppen levt upp till respektive 50% i den andra gruppen. Att
hälsosajterna slarvar med att redovisa sina källor är oroande för hur användarna kan komma
att uppfatta informationen. Ifall ingen namngiven person står utskriven som författare till en
text har användaren som läser informationen heller inte någon möjlighet att höra av sig till
författaren ifall han eller hon har åsikter eller frågor om innehållet. Samma principer måste
också gälla för all sorts information på hälsosajten, oavsett om det är sjukdomsinformation,
allmänna inslag eller nyhetsartiklar. Inom den senare kategorin kan det vara av extra vikt att
tala om vem som författat texten, då det annars kan vara svårt för användaren att kolla upp
vilken typ av information det är, om den är baserad på erkänd, vetenskaplig expertis, eller
bara är antaganden tagna ur luften. För de granskade hälsosajternas användare skulle därför
mer information om författarna till textinslag på deras respektive sidor för nyheter och
liknande information av mer allmän karaktär behövas, eftersom det bara var 40% av dem som
uppfyllde frågans krav.

)UnJD� �� RFK� ��� $QJHV� GHW� QlU� LQIRUPDWLRQHQ� lU� OlPQDG"� �IUnJD� ��� RFK� )LQQV� W\GOLJ
DQJLYHOVH�DY�VHQDVWH�XSSGDWHULQJDU"��IUnJD���
När det gäller redovisning när informationen är lämnad och uppdaterad visar flera av de
granskade hälsosajterna ett inkonsekvent beteende. 50% av de i den första gruppen respektive
40% i den andra gruppen har tydlig information om när informationen är daterad. Däremot
saknar hela 72% i den första gruppen respektive samtliga (!) i den andra gruppen uppgifter
om när informationen har uppdaterats. Med tanke på vilka faror det kan finnas med att
hälsosajten inte granskar sitt material regelbundet och kanske inte är medveten om att viss
information är inaktuell, är det oroväckande att man heller inte anger när informationen
uppdaterats senast. Användaren har då inga möjligheter att avgöra om informationen
fortfarande är aktuell, om innehållet är trovärdigt, eller om det är för gammalt. Att det är så
viktigt att lämna tydliga uppgifter om när informationen är uppdaterad hänger samman med
att användaren annars inte kan få reda på om informationen har granskats eller utvärderats
sedan den först publicerats på hälsosajten, detta blir naturligtvis ännu viktigare i takt med att
informationen har funnits på hälsosajten en längre tid. För hälsosajternas egen del skulle
sådan osäkerhet bland deras användare mycket väl kunna leda till att flera av deras besökare
väljer att använda sig av nya hälsosajter istället, och att de med dåliga uppdateringar och
datumangivelser tappar användare/kunder. För deras egen skull borde de därför vara betydligt
bättre på att ange dessa saker, kan man tycka.

 Vid en jämförelse mellan resultaten för de båda frågorna för hälsosajterna i den första
gruppen finns det en ytterligare avvikelse som är värd att kommentera.  Tittar man på vilka av
hälsosajterna i gruppen som faktiskt svarat ja på frågan om tydlig angivelse av uppdatering
finns, så är det endast två utav fem hälsosajter som också lämnar information om när
innehållet ursprungligen publicerats på webbplatsen. De två hälsosajter som uppfyller bägge
kraven är Glaxo Smith Kline Sverige och NetDoktor.se.
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)UnJD����$QJHV�GHW�YLONHQ�SROLF\�PDQ�KDU�I|U�YLONHW�PDWHULDO�VRP�WDV�PHG�Sn�KlOVRVDMWHQ
RFK�RP�GHW�XWYlUGHUDV�RFK�EHG|PV"
Ett av de sämre resultaten i min undersökning uppvisar hälsosajterna när det gäller att
redovisa vilken policy man har för vilket material som publiceras och hur det utvärderas och
bedöms. I den första gruppen hälsosajter hade endast 17% av de granskade hälsosajterna
tydliga uppgifter lämnade kring detta länkat från första sidan, det motsvarar 3 hälsosajter av
18 (Infomedica, Kroppsjournalen och NetDoktor.se). I den andra gruppen av hälsosajter med
mindre grad av interaktivitet var resultatet något bättre, här har 30% av de granskade
hälsosajterna uppfyllt kraven på att tydligt ange och redovisa vilken policy man har för
användaren.

De övriga hälsosajterna i båda grupperna kan mycket väl också ha sådana riktlinjer och
principer för vilken sorts information man publicerar och hur materialet granskas, men de
saknar tydlig information om detta presenterad för användarna på framträdande plats, i min
undersökning. När användaren inte informeras om vilken sorts information hälsosajten
redovisar kan han eller hon inte heller avgöra kvaliteten och tillförlitligheten på
informationen. Kvalitet och tillförlitlighet är viktiga delar i de tre listorna med principer som
jag använt mig utav, där kvalitet och uppriktighet ofta nämns som ledord. I min undersökning
har jag preciserat kraven så att hälsosajterna för att uppfylla kriteriet om tydlig angivelse av
dess policy skall redovisas på en sida direkt länkad från första sidan. Bland de granskade
hälsosajterna återfinns väldigt liten information om policy etc. för vilken information som
publiceras, och användarna kan därför inte vara säkra på att innehållet på hälsosajten är
tillförlitligt och vetenskapligt granskat. Om hälsosajterna dessutom inte är tillräckligt tydliga
med att redovisa på vilket sätt informationen skall användas och tolkas, och vilka risker det
finns med att kurera sig själv via webben istället för att ta kontakt med en riktig läkare (se
vidare fråga 16), kan stor osäkerhet råda hos användarna och missförstånd och
komplikationer uppstå. Därför bör hälsosajterna i min undersökning bli betydligt tydligare i
att tala om vad man har för policy och hur man granskar material som publiceras på
hälsosajten.

)UnJD���RFK����)UDPJnU�GHW�NODUW�RP�KlOVRVDMWHQ�VSRQVUDV"��IUnJD����RFK�)UDPJnU�GHW
YLOND�UHNODPSULQFLSHU�KlOVRVDMWHQ�KDU"��IUnJD���
Vilka principer hälsosajterna har för reklam och sponsorer är ytterligare en kategori där de
granskade hälsosajterna i båda  grupperna inte i tillräckligt hög grad redovisar sin policy för
användarna. Även detta område är av stor vikt för hur användaren skall tolka och uppfatta
materialet på hälsosajten samt hur tillförlitlig informationen egentligen är. Hos 39% av de
granskade hälsosajterna i grupp 1 respektive 50% i grupp 2 framgår det tydligt ifall
hälsosajten sponsras, och endast bland 28% i grupp 1 respektive 10% i grupp 2 framgår det
tydligt vilka principer man har för reklam på webbplatsen. Här skall dock tilläggas att de fem
hälsosajterna i grupp 1 som ägs och förvaltas av landstingen och apoteken i Sverige
(Apoteket, Infomedica, Landstinget Halland, Landstinget i Östergötland samt Landstinget
Västernorrland), samt Hälsolinjen i grupp 2, inte värderats eller fått några svar på frågorna 8
och 9. Detta beror på, som nämnts ovan, att det enligt min operationaliserade lista inte
framgår ifall hälsosajterna sponsras, eller anges vilka principer det finns för reklam på dem.
Utifrån detta skulle de sex hälsosajterna därför formellt få ett nej på frågorna om reklam
(fråga 8 och 9). Men eftersom det är just apoteken och landstingen som äger hälsosajterna
framgår det ändå att de inte sponsras eller finansieras med reklamintäkter, då de drivs med
statliga medel. Därför har jag valt att istället sätta ett kryss för de sex hälsosajterna på fråga 8
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och 9. Bland övriga hälsosajter saknas dock ofta uppgifter både om de sponsras eller vilken
reklampolicy de har.

Enligt samtliga principer som ligger till grund för innehållet i den operationaliserade listan
framhävs vikten av att användarna alltid måste kunna avgöra vilken typ av information
innehållet på hälsosajten är. Råder det då oklarheter kring hur hälsosajten finansieras och hur
mycket av innehållet på den som i själva verket är reklam, vet inte användaren hur han eller
hon skall tolka innehållet, eller ifall det går att lita på informationen. Därför anser jag att de
granskade hälsosajterna i min studie måste bli tydligare i att explicit tala om vilka regler man
har för reklam på webbplatsen. Det är viktigt att redovisa även hur reklam etc. presenteras på
hälsosajten, och poängtera att all reklam är tydligt skild från redaktionellt innehåll.
Hälsosajterna bör också presentera ett ställningstagande, på en för användaren tydlig plats (se
den operationaliserade listan), kring hur kommersiella intressen och finansiärer och de som
annonserar inte har rättigheter att påverka innehållet på hälsosajten eller göra så att deras
material får en mer framträdande plats. De skall heller inte påverka de råd som hälsosajtens
medicinska medarbetare ger. (Hi 5).

)UnJD����$QJHV�GHW�W\GOLJW�YHP�VRP�VWnU�EDNRP�RFK�lJHU�KlOVRVDMWHQ"
På frågan om det tydligt framgår vem som står bakom och äger hälsosajten har de granskade
hälsosajterna visast upp ett bättre resultat. 83% i den första gruppen respektive 90% i den
andra gruppen har tydligt angivit vem som äger webbplatsen, i enlighet med hur kraven var
utformade i min operationaliserade lista. Endast på 3 hälsosajter i den första gruppen
respektive 1 i den andra gruppen råder viss osäkerhet kring vem som äger hälsosajten. Det
gäller Astma.com, Frisknet, Sjukgymnasten.com samt Medpuls.com där jag har bedömt att
det inte varit tillräckligt tydligt angivet. På den senare hälsosajten var det vid tidpunkten för
min granskning [2001-05-02] oklart vem som ägde den, då det kunde uppfattas som att det
var ungdomsmottagningarna som var ägare. Dessa är förmodligen bara sponsorer, eller har ett
samarbete med hälsosajten, men det var lite oklart enligt hur mina kriterier är uppställda. I
övrigt tycker jag att de granskade hälsosajterna i båda grupperna i min studie tydligt visar
vem som äger dem.

)UnJD�����$QJHV�GHW�YLOND�VDPDUEHWHQ�VRP�ILQQV��VDPW�YLONHQ�SROLF\�KlOVRVDMWHQ�WDJLW�I|U
GHVVD�VDPDUEHWHQ"
Något som hälsosajterna dock varit sämre på att redogöra för är vilka samarbeten man har
med  andra organisationer, företag eller webbplatser, samt vilken policy man har för dessa
samarbeten. Endast 11% av de granskade hälsosajterna i grupp 1 i min undersökning lever
upp till båda delar inom denna fråga. I den andra gruppen av hälsosajter är resultatet ännu
sämre. Där har ingen (0%) av de granskade hälsosajterna levt upp till kraven som ställts i den
operationaliserade listan. För bägge grupperna av hälsosajter gäller här att de granskade
hälsosajterna mycket väl kan redovisa vilka samarbeten man har, med vilka företag etc., men
inte vilken policy man har tagit för dem. Det hälsosajterna framför allt varit dåliga på att ange
är vilken policy man har för samarbeten, däremot redovisar man oftare vilka de aktuella
samarbetena är, vilka andra företag etc. man samarbetar med. Detta görs oftast med hjälp av
logotyper och länkar till sina samarbetspartners webbplatser, under rubriken ”Våra partners”
eller liknande�(se exempelvis Kroppsjournalen).

)UnJD�����$QJHV�YLONHQ�LQIRUPDWLRQ�VRP�VDPODV�LQ�RP�DQYlQGDUHQ"
Kravet på att tydligt redovisa vilka personuppgifter som samlas in om användaren när han
eller hon skall skicka in frågor till hälsosajternas fråga doktorn-funktioner, uppfylls av 78%
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av de granskade hälsosajterna i grupp 1 respektive 80% i grupp 2. Endast 6 hälsosajter har jag
bedömt vara otydliga i sin information om detta, vilket är ett gott resultat av 28 hälsosajter
totalt. I den andra gruppen av hälsosajter med mindre grad av interaktion har dessutom en
hälsosajt kryssmarkerats, Hälsolinjen, då den inte erbjuder den typ av interaktion där
användaren skickar in uppgifter om sig själv till hälsosajten, och där personuppgifter kan
publiceras på hälsosajten efter interaktionen. Vad som inte framgår är dock hur informationen
behandlas ifall användarens fråga sedan publiceras på hälsosajten så att andra kan del av
uppgifter som användaren lämnat i sin fråga. Oftast innehåller fråga doktorn-tjänsterna någon
form av funktion för att söka upp liknande frågor som tidigare ställts av andra användare med
likartade problem. Användarna av tjänsterna uppmuntras också ofta att först söka efter
tidigare frågor från andra användare, innan man skickar in en egen fråga. Med tanke på att
väldigt många därför kan komma att ta del av personlig information som användaren lämnar
om sig själv i en fråga till hälsosajternas läkare och vårdpersonal, är det av stor vikt att
hälsosajterna är mycket noga med att för det första ange vilken information som samlas in,
och för det andra att redovisa hur innehållet sedan publiceras på hälsosajten, i de fall detta
görs.

)UnJD�����$QJHV�GHW�RP�DQGUD�KDU�WLOOJnQJ�WLOO�LQIRUPDWLRQ�RP�SHUVRQXSSJLIWHU"
När det gäller om hälsosajterna sprider vidare information om personuppgifter till dem man
samarbetar med, anger endast en liten del av de granskade hälsosajterna i min studie ifall
detta sker överhuvudtaget. 28% av hälsosajterna i grupp 1 respektive 30% i grupp 2 redogör
för vilka principer som finns för hur personuppgifter kan spridas etc. Det är oroväckande att
endast 8 utav de 28 granskade hälsosajterna redogör för hur sådant eventuellt samarbete och
spridning av personuppgifter sker, eller vilken policy man har för detta. I t.ex. HiEthics andra
och tredje punkt redovisas för vikten av att de eventuella samarbetspartners en hälsosajt har
följer samma etiska principer och inte missköter sig och använder personuppgifter felaktigt.
Ett misskötande är t.ex. att använda sig av personuppgifterna på ett sätt som det inte var tänkt
av användaren som lämnat personuppgifter, i förtroende till hälsosajtens läkare, för att få svar
på personliga hälsofrågor. Den tredje parten får inte heller använda sig av personuppgifterna i
syfte att identifiera personer eller skicka direktreklam till dem, baserad på uppgifter som
användaren lämnat i förtroende, utan att användaren informerats om detta och gett sitt
samtycke. I USA har det förekommit att en hälsosajt felaktigt spridit personuppgifter vidare
till ett reklambolag som sedan utnyttjade personuppgifterna till exempelvis direktreklam,
något som sedan upptäcktes och rönte stor uppståndelse i massmedia i USA. Hälsosajten
hade dessförinnan även fått mycket kritik för att sammanblanda information och annonsering
(Doktorn kan .comma 2000). I Sverige har det ännu inte upptäckts några bedrägerier inom
branschen gällande felaktig spridning av personuppgifter till obehöriga, såvitt jag har kunnat
se.

)UnJD�����*HV�GHW�P|MOLJKHW� I|U�DQYlQGDUHQ�DWW�lQGUD�GHQ� LQIRUPDWLRQ�KDQ� HOOHU�KRQ
OlPQDW�WLOO�KlOVRVDMWHQ"
Något som ytterst få av de granskade hälsosajterna i den första gruppen har varit tydliga med
att ange är om det ges möjlighet för användaren att ändra eller komplettera den information
man har lämnat till hälsosajten. I den första gruppen har endast 11% av de granskade
hälsosajterna levt upp till de ställda kraven i den operationaliserade listan. I den andra
gruppen av hälsosajter med mindre grad av interaktivitet är resultatet något bättre. Här har
40% av de granskade hälsosajterna levt upp till kraven. Information om hur användaren kan
ändra sina uppgifter skall, enligt mina krav i den operationaliserade listan, redovisas redan då
användaren ämnar skicka in sin fråga och lämna uppgifter om sig själv initialt. Endast 6
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hälsosajter av de granskade, 11%, lever upp till de kraven. Det är Tallmogårdens
hälsomottagning, Internet Medical Center, Avida.se, Mitt-liv.nu, Pfitzer och Vitea. Samtliga
av de andra hälsosajterna har inte informerat om att användaren kan ändra sina
personuppgifter på ett tydligt sätt. HiEthics skriver i sin första punkt att användaren alltid
måste få avgöra själv vilka uppgifter han eller hon vill lämna om sig själv, och även tillåtas
att när som helst göra förändringar i vilka uppgifter hälsosajten skall ha tillgång till,
alternativt kunna stryka sina uppgifter helt och hållet�(HiEthics 2001, Health Internet Ethics.
Ethical Principles For Offering Internet Health Services to Consumers). Resultatet i min
undersökning visar på att större åtgärder bör göras för att underlätta för användarna att kunna
ändra på de uppgifter man lämnar till hälsosajterna, och informeras om att detta är möjligt
redan när man ämnar lämna uppgifter om sig själv. Då vet användaren att han eller hon
faktiskt har en möjlighet att ändra sig ifall man i efterhand är missnöjd med ett svar man fått
eller liknande.

)UnJD�����*HV�P|MOLJKHW�DWW�OlPQD�IHHGEDFN�OlWW"
När det gäller tydlig angivelse av hur användaren kan kontakta hälsosajten ifall han eller hon
har åsikter om materialet eller innehållet på hälsosajten eller bara undrar över något, har jag
valt att precisera mina krav på feedbackmöjligheter på så sätt att det tydligt anges att ”hit kan
du vända dig med dina åsikter” eller liknande redovisas. Det skall alltså inte bara finnas ett
klickbart namn eller ”webmaster” som feedbackalternativ. Trots min specificitet har ändå
61% av de granskade hälsosajterna i den första gruppen respektive hela 90% i den andra
gruppen uppfyllt kravet. Av de övriga 8 hälsosajterna har vissa en understruken ”webmaster”-
länk, medan andra helt saknar möjligheter för feedback. På det hela tycker jag ändå att
hälsosajterna är duktiga på att vara tydliga med vart man som användare kan vända sig om
man har frågor eller åsikter som man vill delge hälsosajtens ansvariga eller dess medarbetare.
På sätt och vis skulle man kunna säga att det är tur att hälsosajterna ändå har varit noga med
detta då flera av de andra kriterierna inte uppfyllts i alls lika hög grad. Men att användaren lätt
kan kontakta hälsosajten för att få svar på saker han eller hon undrar över eller bara yttra sina
åsikter kan inte uppväga andra brister i t.ex. redovisning av hälsosajtens reklampolicy eller
för andra frågor som fått en mycket låg andel ja-svar i min undersökning. Sådana uppgifter
måste det redogöras för tydligt på ett sätt så att  alla användare lätt kan ta del av
informationen utan att behöva leta sig igenom hela webbplatsen eller t.o.m. behöva kontakta
hälsosajten enkom för att få tydliga uppgifter.

)UnJD�����*HV�GHW�XSSO\VQLQJ�RP�YLOND�ULVNHU�GHW�ILQQV�PHG�HQ�ZHEEGRNWRU"
På den sista frågan, om hälsosajterna redovisar vilka risker det finns med läkarkonsultation
över nätet i jämförelse med traditionell rådgivning, har 44% av de granskade hälsosajterna i
grupp 1 respektive 40% i grupp 2 tydligt lämnat information om detta. Det är inte särskilt bra
resultat med tanke på vad som har nämnts tidigare kring exempelvis svårigheter att skilja
reklambaserat innehåll från vetenskapliga fakta (jämför t.ex. med diskussionen för resultatet
för fråga 7 ovan). I eHealth Code of Ethics sjätte punkt redogörs för hur läkare som lämnar
svar på frågor explicit måste tala om när informationen han eller hon lämnar till användaren
kan ersätta eller inte kan eller skall ersätta det traditionella patient-läkarmötet. Att så många
som 10 hälsosajter av 18 granskade inte är tillräckligt tydliga med att redogöra för riskerna
med hälsoinformation på webben enligt mina kriterier är dåligt då det kan leda till att
användare felaktigt tror att svaren från hälsosajtens läkare är tillräckliga, och struntar i att
rådfråga en läkare och låta sig undersökas och få en riktig diagnos ställd av läkaren efter
avslutad undersökning.
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När det gäller de granskade hälsosajterna i grupp 2, med mindre grad av interaktivitet, kan
kanske information om webbens otillräcklighet inte anses som lika nödvändig som när det
gäller hälsosajterna i grupp 1, just eftersom de i den andra gruppen inte erbjuder en lika väl
utbyggd interaktion. Jag har ändå valt att undersöka även detta på dessa hälsosajter då jag
menar att det aldrig kan nämnas för mycket, eller att sådan information aldrig är överflödig,
oavsett hur seriös eller personlig den interaktiva delen av hälsosajten är.

Jämförelse mellan grupp 1 och 2
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 Tabell 3: Jämförelse av antalet ja-svar i procent mellan grupp 1 och 2.

)UnJRU
� � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� ��

,QWHUDNWLYD�KlOVRVDMWHU�
JUXSS��

50 60 94 39 50 28 17 39 28 83 11 78 28 11 61 44

+lOVRVDMWHU�PHG�PLQGUH
JUDG�DY�LQWHUDNWLYLWHW�
JUXSS��

70 10 50 50 40 0 30 50 10 90 0 80 30 40 90 40

Tabell 4: Jämförelse av antalet ja-svar i procent mellan grupp 1 och 2.
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� 'LVNXVVLRQ

Följande kapitel utgör en sammanfattande diskussion kring resultaten från granskningen av
hälsosajterna. Sammanfattande är det på så sätt att resonemanget knyter an till och till viss del
sammanfattar resultatdelen i kap. 6. Därutöver återknyts till erfarenheter som uppfattats ur
den debatt och tidigare forskning som redovisats i kap. 4. Utgångspunkten är dock de
frågeställningar jag använt mig av genom arbetets gång, som utgjort grunden för
undersökningen. Dessa redovisas i kap. 2.2, och för tydlighetens skull har jag även använt
mig av dem i rubriksättningen.

��� ,�KXU�K|J�XWVWUlFNQLQJ�XSSI\OOHU�KlOVRVDMWHUQD�GH�NULWHULHU�MDJ
DQYlQGHU�PLJ�DY��RFK�lU�GHW�QnJRQ�VNLOOQDG�EHURHQGH�Sn�KXU
LQWHUDNWLYD�GH�lU"

Granskningen av hälsosajterna visar på ett skiftande resultat vad gäller i hur hög utsträckning
hälsosajterna uppfyller de ställda kraven i kriterierna. Vissa krav har de flesta hälsosajter levt
upp till, medan det för vissa krav endast har varit ett fåtal eller inga hälsosajter som klarat av
kraven. Ett visst mönster kan skönjas om man studerar tabell 3. Vad resultatet beror på är
svårt att säga i vissa fall. Jag ämnar heller inte gå in i alltför spekulativa resonemang för att
försöka förklara varför resultaten ser ut som de gör. Mer intressant i denna uppsats är att se
om det finns några skillnader eller likheter mellan i hur hög utsträckning hälsosajterna
uppfyller kriterierna beroende på hur interaktiva de är. Detta diskuteras i det följande.
Därefter förs diskussionen mer allmänt kring olika teman som alla knyter an till såväl
kriterierna i undersökningen och intressanta iakttagelser i hälsosajternas resultat, som till det
som framförts i den tidigare debatten och forskningen. Detta gör att den här delen av
diskussionen mer har karaktären av sammanfattande diskussion av resultaten i kap. 6.

������/LNKHWHU�RFK�VNLOOQDGHU

Då jag i min uppsats granskat hälsosajter av två typer, med olika grad av interaktivitet, är det
naturligtvis intressant att se om det finns några skillnader i resultaten mellan de båda
grupperna av hälsosajter. Utifrån de kriterier som ställts på hälsosajterna i undersökningen har
jämförelser inte alltid varit möjliga att göra. Det gäller framför allt de kriterier som rör hur
hälsosajternas interaktion med användarna redovisas, då det är just interaktionen som skiljer
de två grupperna av hälsosajter åt. När man därefter jämför resultaten för de båda grupperna
ser man att det egentligen inte är några stora skillnader mellan dem. Det är alltså inte graden
av interaktivitet som avgör i hur hög utsträckning hälsosajterna uppfyller kriterierna. Där de
hälsosajter med större grad av interaktivitet presterat sämre resultat i granskningen, har även
de med mindre grad av interaktivitet gjort det, och vice versa. Båda grupperna av
hälsosajterna är med andra ord i princip lika bra respektive dåliga på att uppfylla kriterierna,
och det är inte graden av interaktivitet som avgör om en hälsosajt får ett bra eller dåligt
resultat sett ur ett helhetsperspektiv. De variationer som kan skönjas i tabell 3 rör frågor kring
exempelvis interaktionen som i det här fallet inte avslöjar egentliga skillnader i resultaten, då
det är just interaktionen som skiljer grupperna av hälsosajter åt. Däremot kan man se ett
mönster för i hur hög utsträckning de olika hälsosajterna uppfyller kriterierna i de enskilda
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fallen. De hälsosajter, i båda grupperna, som uppfyller kriterierna bättre respektivfe sämre än
de andra, gör det mestadels genomgående för alla ställda kriterier. Så uppvisar exempelvis
hälsosajten Netdoktor.com ett slående bättre resultat än de övriga i gruppen för hälsosajter
med mer interaktivitet, och Apoteket, i samma grupp, ett tydligt sämre resultat. Även i
gruppen hälsosajter med mindre interaktivitet finns samma tendenser. Återigen, det är alltså
inte graden av interaktivitet som avgör hälsosajternas resultat i granskningen. Snarare är det
den enskilda hälsosajtens egenskaper som är avgörande.

������'LVNXVVLRQ�NULQJ�lJDQGH�RFK�WURYlUGLJKHW

För användarna av hälsosajter är det viktigt att vara medveten om de ekonomiska vinningar
som finns bakom viss informationsspridning. Ett läkemedelsföretag som samarbetar med en
hälsosajt vill naturligtvis att just deras produkter lyfts fram och rekommenderas till
användaren. I min uppsats har jag granskat i hur hög utsträckning hälsosajterna redovisar vem
som äger den, vilka principer för reklam som redovisas, om den sponsras och vilka
samarbeten med tredje part som kan finnas. Dessa punkter skulle kunna påstås utgöra
grunden för trovärdigheten för hälsosajten, förutsatt att hälsosajten redovisar sina
ställningstaganden för de respektive punkterna. Resultatet för appliceringen av den
operationaliserade listan på de granskade hälsosajterna visar tyvärr en nedslående bild av hur
verkligheten ser ut. Ägaren presenteras på de allra flesta av hälsosajterna, men där stannar de
positiva resultaten. Endast knappt hälften redovisar ifall hälsosajten p något sätt sponsras, och
en mycket liten andel eller inga alls redovisar vilka reklamprinciper och vilka eventuella
samarbeten man har. Att dessutom flera av de större svenska hälsosajterna planerar att
börsintroduceras och expandera utomlands stärker intrycket av att hälsosajternas
egenintressen kan överskugga användarnas tillgång till faktagranskad och oberoende
hälsoinformation (Öhman 2000). Börsintroducering och expandering är dock inte det enda
som sker i branschen idag. Flera företag brottas med vissa ekonomiska problem, och
sammanslagningar, men också ekonomiska stöd från exempelvis läkemedelsföretag, är
väntade (Johansson 2001c). När en hälsosajt tvingats till sådana åtgärder kan det vara svårt att
hävda sitt oberoende i informerandet om sjukdomar och behandlingar. Samarbeten med andra
organisationer och företag var en av de punkter som redovisades sämst i min undersökning.
Det kan naturligtvis bero på att man inte reflekterat över nödvändigheten med detta, eller
tycker att de samarbeten man har är harmlösa. Men det kan också bero på att man inte vill
basunera ut vilka egentliga samarbeten som finns alltför högt. Kanske vill man på så sätt göra
det lättare för sig att marknadsföra sig som en oberoende och tillförlitlig källa gentemot
användarna.

������bNWKHW�RFK�REHURHQGH

En hälsosajt som syftar till att stärka patientens insikt i sin egen hälsa och rekommenderar
eller ren information, bör redovisa sådana fakta som är oberoende, allmänt vedertagna och
sanningsenliga. Rättesnöret är att ge den bästa bilden av verkligheten, som Leth & Thurén
uttrycker sig (2000, s. 20). De skall alltid redogöra för vetenskapliga, erkända fakta, eller om
en annan ståndpunkt hävdas av en läkare på hälsosajten, alltid redovisa att den framförda
åsikten inte är praxis. I min undersökning granskas hälsosajterna bl.a. utifrån vilken policy
som presenteras för vilket material som redovisas på hälsosajterna, ifall någon bedömning
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eller faktagranskning görs. Endast ett fåtal av hälsosajterna anger en tydlig sådan policy,
utifrån de krav jag ställt på dem hur detta skall redovisas. Att ingen sådan policy redovisas
borde egentligen vara en tydlig markering för användaren att tänka till kring hälsosajtens
trovärdighet och sanningsgrad i materialet på hälsosajten. När hälsosajterna inte redovisar
detta lämnas användaren till sitt öde och måste hela tiden själv bedöma om det han eller hon
läser eller tar del av på hälsosajten gåt att lita på och använda sig av. Detta ställer höga krav
på användaren, ett större källkritiskt tänkande krävs, som användaren kanske inte är van vid
eller tänker på att använda sig av vid användandet av hälsosajten och dess information.

När det gäller det egna källkritiska tänkandet påminns vi om att vi vid användandet av andra
medier inte heller alltid har några kvalitetsbedömningar och faktagranskningar att lita till. I
t.ex. tv-program veckotidningar kan felaktiga uppgifter ofta hittas. Och användaren kan
vilseledas på olika sätt (Delamorte 2000). Man menar här att det därför inte skulle vara extra
viktigt med kvalitetsmärkning av hälsosajterna bara för att de är åtkomliga via webben. Men
för användarvänligheten och trovärdigheten är dock någon form av kvalitetsmärkning det
alternativ som framför allt framhävs och rekommenderas i den forskning som jag har tagit del
av ( t.ex. Socialstyrelsen 2001, s.12-13). En tydligare redovisning av policy för hur material
bedöms borde därför ha framkommit på det granskade hälsosajterna, ifall de hade tagit till sig
dessa rekommendationer.

Hälsoinformation kännetecknas till viss del också av att det är sådan typ av information där
det för en lekman inte är särskilt lätt att bedöma sanningshalten i infomationen. Man förlitar
sig därför lätt till den professionella utövaren, i det här fall hälsosajten, och förväntar sig att
allt som står där är sant och riktigt. Det är därför en stor förtjänst för hälsosajten att tydligt
redovisa att faktamaterialet är granskat, för att användaren skall få en viss garanti för att
informationen är korrekt och vedertagen.

Till resonemanget om äkthet och oberoende skall också tillfogas nödvändigheten att den
information som ges på en hälsosajt är daterad och uppdaterad. En redovisning av dessa saker
måste också lämnas på hälsosajten för att användaren skall få vetskap om den information
som ges verkligen är korrekt och sanningsenlig även då användaren tar del av den. Är så inte
fallet mister användaren vetskap om att nya rön kanske har blivit gällande, och invaggas i den
falska tryggheten med att tidigare praxis fortfarande stämmer. Detta kan ju t.ex. få
konsekvenser ifall det visar sig att en tidigare rekommenderad medicin plötsligt har upptäckts
ge oönskade bieffekter eller liknande.

������3HUVRQOLJW�VN\GG

En av fördelarna med hälsosajter som källa för hälsoinformation jämfört med traditionella
vårdsituationer är att de utgör en anonym plats för användaren att ta reda på information,
rådgöra med kompetent personal om sin egen personliga hälsa eller annat av privat karaktär.
Det som kan vara känsligt att ta upp med sin husläkare kan patienten istället söka information
om på hälsosajterna. Just av den här anledningen är det viktigt att samma etiska
grundprinciper följs och efterlevs av hälsosajterna som av övrig vårdpersonal i den fysiska
vården. När en läkare via hälsosajten ställer en diagnos på en patient eller på annat sätt
interagerar med användaren, omfattas han eller hon också av samma tillsyn som
Socialstyrelsen utövar på all sådan verksamhet som utövas i Sverige (Socialstyrelsen 2001, s.
11). Det är dock inte uppenbart för användaren att det är på det här sättet, och heller inte vilka
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hälsosajter och vilka tjänster som faktiskt omfattas av den här tillsynen eller vad den innebär.
Därför bör hälsosajten, för tydlighetens skull, redovisa hur personuppgifter samlas in, vilka
personuppgifter det rör sig om, och hur de används eller vilka som har tillgång till dem. Allt
för att användarens personliga integritet skall skyddas. Därutöver skall informeras om webben
som medium och vilka begränsningar det innebär för hälsoinformation och interaktion mellan
patienten/användaren och läkaren/vårdutövaren. D.v.s. att hälsosajten aldrig kan utgöra ett
fullvärdigt alternativ till ett traditionellt patient/läkarbesök. Hälsosajternas information och
tjänster skall istället ses som komplement och ett extra stöd för användaren, ytterligare en
källa för hälsoinformation, men inte den enda eller den allenarådande. Detta måste påtalas för
användaren, så att det inte blir så som vissa inom branschen är oroade över, nämligen att
användaren av hälsosajterna struntar i att uppsöka vanlig läkarvård, och nöjer sig den
information som ges av hälsosajten (Johansson 2000).

�����9LOND�OLNKHWHU�HOOHU�VNLOOQDGHU�ILQQV�PHOODQ�UHVXOWDWHQ�IUnQ�PLQ
XQGHUV|NQLQJ�RFK�6RFLDOVW\UHOVHQV"

Enligt Socialstyrelsens undersökning av svenska hälsosajter i rapporten +lOVD� Sn� QlWHW� ±
UDSSRUW� IUnQ�DUEHWVJUXSS�har de svenska hälsosajterna som granskats inte funnits innehålla
några allvarligare brister. Vilka hälsosajter som arbetsgruppen har studerat har inte
namngivits eller redovisats, varför några exakta jämförelser mellan Socialstyrelsens resultat
och resultatet av min undersökning inte kan göras (Wallin 2001). Typen av hälsosajter är
dock samma som den kategori jag studerat, varför jag har ansett att vissa jämförelser mellan
de båda undersökningarna mycket väl kan göras ändå. En skillnad mellan min undersökning
och Socialstyrelsens är dock att de även har ett rent medicinskt syfte och ställningstagande i
sin rapport. I min uppsats har jag dock valt att inte undersöka, kommentera eller värdera  de
granskade hälsosajternas medicinska innehåll, något som jag heller inte skulle vara kapabel
att göra eftersom jag inte äger några medicinska expertkunskaper.

I både Socialstyrelsens undersökning och i min granskning av de svenska hälsosajterna med
interaktivt innehåll har det framför allt framkommit att det i många fall saknas uppgifter kring
vilka kvalitetskriterier hälsosajterna har. Det har även ofta saknats uppgifter för när
informationen är uppdaterad, samt vilka källor som innehållet är hämtat från. Det är heller
inte alltid tydligt vem som undertecknat material och information på hälsosajterna, vilket
varit särskilt tydligt i min undersökning på frågan om vem som lämnar svar på användarnas
frågor i den andra gruppen av hälsosajter med mindre grad av interaktivitet (fråga 2 i
undersökningen). Däremot är de granskade hälsosajterna i båda studierna tydliga med att ange
vilket företag eller organisation som står bakom och äger den. Vad som dessutom
framkommit i Socialstyrelsens rapport, men som jag inte undersökt, är att det ofta saknas en
tydlig angivelse om vem som finansierar verksamheten. Det saknades på fler än hälften av de
granskade hälsosajterna i deras studie.

Socialstyrelsen har även studerat i hur hög grad hälsosajterna innehöll reklam för specifika
läkemedel eller erbjöd produkter till försäljning. Det senare var vanligt förekommande,
medan speciell läkemedelsreklam eller liknande var mindre vanlig.

Arbetsgruppen har även sökt ta reda på ifall hälsosajterna angivit att deras innehåll är
granskade av någon oberoende instans, d.v.s. har utsatts för någon typ av kvalitetsmärkning.
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Detta har man dock inte funnit bland några av de undersökta hälsosajterna. Till detta kan
tilläggas att den enda hälsosajten i min undersökning där detta nämns är Netdoktor.se, som
säger sig följa och rätta sig efter HON-principerna. Det är dock frågan om ett frivilligt
ställningstagande, och inte så att Health On the Net Foundation har granskat och godkänt
deras medicinska innehåll. Mer om Netdoktor.se nedan.

En annan aspekt som Socialstyrelsen undersökt är ifall de granskade hälsosajterna använt sig
av s.k. ”friskrivningsklausuler”. Detta är ett sätt att frånskriva sig det medicinska ansvaret
mot patienten som en vårdgivare formellt inte har rätt att göra (Socialstyrelsen 2001, s. 11).
Friskrivningsklausuler förekom på några av de undersökta hälsosajterna i Socialstyrelsens
granskning. I min uppsats har jag istället valt att undersöka ifall hälsosajterna redovisar vilka
risker som finns med hälsoinformation och rådgivning på webben. Det handlar inte om att
hälsosajterna skall låta bli att ta ansvar, utan att det skall poängteras att alla råd skall ses som
kompletterande information eller som en första information och inblick i ämnet, och att
patienter alltid skall ta kontakt med en riktig läkare för en att en korrekt diagnos skall kunna
ställas. Vilka risker och begränsningar som finns med webben som källa för hälsoinformation
har enligt mina kriterier redovisats av endast knappt hälften av hälsosajterna, i de grupperna
med olika grad av interaktivitet.

Socialstyrelsen har även tagit upp en del andra aspekter i sin rapport. Bl.a. redogör man för
hur vanligt det är att hälsosajterna har länkar till andra hälsosajter eller hälsoföretag och
liknande, samt ifall hälsosajterna tar betalt för sina fråga doktorn-tjänster. Dessa saker har jag
inte undersökt i min undersökning. Deras slutsats är att det som regel inte tas ut någon avgift
för att få svar på frågor från en läkare eller annan vårdpersonal på hälsosajterna.

Vad som inte framkommit i Socialstyrelsens rapport är hur de granskade hälsosajternas
interaktivitet fungerat, samt hur personuppgifter behandlas. I deras frågeformulär framgår
dock att dessa ämnen har tagits upp till granskning, men att man i rapporten inte har valt att
kommentera resultaten för dem. Man har bl.a. frågat om hälsosajterna erbjuder användaren att
ställa frågor anonymt samt om svaren publiceras på webbsidan med möjlighet för vem som
helst att läsa dem, eller om de enbart skickas direkt till frågeställaren via e-post
(Socialstyrelsen 2000, s. 2).

��� ,�YLONHQ�XWVWUlFNQLQJ�VlJHU�VLJ�GH�KlOVRVDMWHU�MDJ�XQGHUV|NHU�I|OMD
QnJRQ�DY�GH�IXQQD�NULWHULHUQD"

Intressant är att det endast i ett fall bland de granskade hälsosajterna förekom att hälsosajten
själv meddelat att den är medlem av och följer någon utav de använda organisationernas
kriterier. Då två av de tre organisationerna jag har använt mig av vid skapandet av den egna
listan med kriterier hör hemma i USA är det förståeligt att ingen av de granskade
hälsosajterna i Sverige har anammat deras principer och anslutit sig till dem. Däremot faller
det naturligare att studera ifall några utav de granskade hälsosajterna i studien faktiskt är
medlemmar av och följer de kriterier som utarbetats av Health On the Net Foundation, som
har sitt fäste i och verkar i framför allt Europa. Uppslutningen av svenska hälsosajter som
följer deras kriterier i min studie var dock klen. Endast en hälsosajt av totalt 28 granskade
säger sig vara medlem av och följa HON-principerna. Den hälsosajt i Sverige som jag funnit
göra det är Netdoktor.se. Hälsosajten ingår i en rad med hälsosajter runtom i Europa, vars
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första webbplats skapades i Danmark (Netdoktor.dk). Samtliga Netdoktor-hälsosajter i
Europa följer HON-principerna. Ytterligare värt att påpeka i sammanhanget är att
Netdoktor.se är den av de svenska hälsosajterna i min studie som redovisat det bästa resultatet
vid appliceringen av kriterierna i undersökningen. Att den ändå inte har uppnått perfekt
resultat utan fortfarande innehåller brister, beror på att det inte bara varit HON-principerna
som utgjort underlaget för kriterierna, och att det dessutom är hur jag har formulerat att en
hälsosajt måste uppfylla de olika kriterierna som avgjort vilket resultat en hälsosajt fått på de
specifika kriterierna.

Slutligen skall poängteras att den diskussion som redogjorts för ovan bygger på de resultat jag
kommit fram till med hjälp av den operationaliserade listan samt utifrån det sätt jag valt att
undersöka hälsosajterna utifrån, som det redogjorts för i kap. 5.3. Där jag diskuterar huruvida
hälsosajterna är olika bra på att leva upp till kriterierna skall man ha i åtanke att det är på
vilket sätt MDJ har uppfattat innehållet och informationen på de olika hälsosajterna som ligger
till grund för vilket resultat de fått. Någon annan som gör en liknande undersökning och
använder sig av samma eller andra formuleringar och verktyg för att studera hälsosajterna kan
bmycket väl komma fram till helt andra resultat och slutsatser.
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Hälsa på webben är ett ämnesområde som ökat stort under den senaste tiden. I takt med att
fler och fler publicerar hälsoinformation på webben har det också uppkommit frågor kring om
det inte borde finnas någon certifiering eller kvalitetsmärkning av dessa hälsosajter. Samtidigt
finns det liten kunskap om i hur stor utsträckning hälsosajterna egentligen används och av
vilka.

I min uppsats har jag velat undersöka vad det finns för kriterier och modeller för hur
hälsosajter bör utformas. Jag har sedan granskat hur ett antal av de svenska hälsosajterna
uppfyller olika funna kriterier. Tre funna organisationer med liknande kriterier har jag använt
mig av för att skapa en egen lista med kriterier att arbeta med i undersökningen. De tre
organisationerna är the Health On the Net Foundation, eHealth Code of Ethics och HiEthics.
Metoden är en teoriinriktad utvärderingsstudie där de tre olika organisationernas principer är
den teori som själva granskningen av hälsosajterna bygger på.

Utav de tre organisationernas principer har jag sedan vävt samman en egen lista med kriterier
att applicera på ett antal svenska hälsosajter. För att konkret kunna undersöka i hur stor
utsträckning hälsosajterna lever upp till kriterierna har jag sedan skapat en operationaliserad
lista med frågor och krav som hälsosajterna skall leva upp till. Detta har gjorts för att få ett
bättre verktyg att undersöka hälsosajterna än enbart med hjälp av kriterierna så som de är
utformade av de tre organisationerna. Det som undersöks med hjälp av den operationaliserade
listan är frågor kring hälsosajternas interaktion, hur personuppgifter behandlas, vilka
feedbackmöjligheter det finns, vilken policy hälsosajten har för vilket material som den
innehåller, hur reklam och sponsorer på hälsosajten behandlas, samarbeten med andra, samt
hur informationen på hälsosajten innehåller källhänvisningar, datum och uppgifter kring
uppdatering.

Det finns en otrolig mängd med hälsoinformation på webben, varför endast en typ av
hälsosajter har valts ut i min granskning. De hälsosajter jag valt att studera riktar sig alla till
en bred allmänhet, samt erbjuder olika former av interaktion mellan hälsosajten och dess
användare. Dessa har jag sedan valt att dela upp i två grupper beroende på vilken typ av
interaktion de erbjuder. I Sverige har jag funnit och granskat 18 hälsosajter som erbjuder
någon form av fråga doktorn-tjänst, samt 10 hälsosajter som erbjuder mindre former av
interaktion.

De granskade hälsosajternas resultat i min undersökning har diskuterats och i viss
utsträckning jämförts mellan de båda grupperna av hälsosajter samt med resultatet från en
liknande undersökning som utförts av Socialstyrelsen. De brister som framför allt kunnat
konstaterats i min undersökning har gällt bl.a. policy för reklam och samarbeten på
hälsosajten, tydlig information om när innehållet är uppdaterat, källor till informationen på
hälsosajten, samt även att namn på dem som lämnar svar och rådgivning på hälsosajternas
interaktiva delar ofta har saknats. I stora delar har mina resultat stämt överens med de resultat
som framkommit i Socialstyrelsens undersökning, som dock även studerat vissa andra
delområden. Vissa skillnader mellan resultatet för de båda grupperna av hälsosajter i min
undersökning har också kunnat skönjas, dock ej av någon större karaktär eller betydelse. T.ex.
har de hälsosajter med mer utbyggda interaktiva tjänster fått något högre värden för i hur hög
grad det tydligt anges vem som lämnar svar på frågor,  hur interaktionen går tillväga, samt när
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informationen är uppdaterad. De hälsosajter med mindre grad av interaktivitet har däremot
fått bättre resultat angående källhänvisning, möjligheter för användaren att ändra på lämnade
personuppgifter, samt för feedbackfunktioner. Men det är inte graden av interaktivitet som
avgör hur väl hälsosajterna uppfyller de olika kriterierna.

En undersökning av hur svenska hälsosajter uppfyller olika kriterier, på det sätt som jag utfört
den, ger besked om hur just de kriterierna har blivit uppfyllda vid den aktuella
undersökningssituationen. Den kan dock inte förklara eller analysera varför de olika
hälsosajterna uppfyllt vissa kriterier bättre eller sämre. För detta krävs en mer heltäckande
undersökning som även granskar hur de bakomliggande verksamheterna och organisationerna
bakom hälsosajterna ser ut. Jag har därför heller inte valt att studera i hur utsträckning de
specifika granskade hälsosajterna uppfyllt de olika kriterierna.

Det finns även andra svårigheter med att bedöma och utvärdera hälsoinformation på webben.
I såväl Sverige, Europa och i USA debatteras och utreds av olika organisationer och
myndigheter behovet av en eventuell certifiering av hälsosajter. I Sverige utreds av
Socialstyrelsen t.ex. om de eller någon annan myndighet eller organisation skulle kunna verka
som certifierande instans för de svenska hälsosajterna. Socialstyrelsen skall dock fungera som
en tillsyningsmyndighet, varför det troligen skulle vara svårt för dem att även kvalitetsmärka
olika hälsosajter. Samtidigt har rapporterats att WHO, Världshälsoorganisationen, har fått
avslag för sitt förslag att låta alla av dem godkända hälsosajter märkas med
toppdomännamnet .health. Inom EU och även i Sverige fortsätter dock arbetet med att utreda
det eventuella behovet av en kvalitetsmärkning av hälsosajter.
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