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Bakgrund 

Som medicinsk bibliotekarie på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, (ett mellanstort sjukhus med 
ca 320 bäddar), har jag funderat mycket kring min egen roll som handledare och stöd 
gentemot forskare, studenter och personal. Hälso- och sjukvården ska bedrivas utifrån 
vetenskap och beprövad erfarenhet och det snabba och ökande kunskapsflödet ställer höga 
krav på den enskilda läkaren, barnmorskan och kirurgen (för att nämna några), vilka fattar 
medicinska beslut varje dag. Det ställer även krav på mig som bibliotekarie att vara ett så bra 
stöd som möjligt i den evidensbaserade vården.  

Vrinnevisjukhuset i Norrköping är nu inne i en akademiseringsfas och biblioteket kommer få 
en ny lokal placerad i ett nybyggt Clinicum, ett medicinskt simuleringscentrum där 
vårdpersonal inom alla professioner får utveckla sina färdigheter. Fler läkarstudenter 
kommer antas till Universitet i Linköping vilket betyder fler VFU-platser på sjukhuset och fler 
forskare och handledare kommer knytas till Vrinnevi. 

I min ansökan om resestipendium från Svensk Biblioteksförening skrev jag bland annat att 
jag vill utveckla min roll som forskarstöd och min ambition är att arbeta fram strategiska mål 
för att utveckla bibliotekariens (min) roll som stöd för personal och studenter som vill göra 
förbättringsarbeten och forska vidare. Att vara delaktig på konferensen EAHIL med tema 
Research-minded: supporting, understanding, conducting research tänkte jag kunde ge mig 
en djupare förståelse av bibliotekens roll som forskarstöd. Jag har valt att presentera tre 
olika workshop som jag deltog i under EAHIL 2015 som gav mig mest. Men först lite kort om 
konferensen. 

EAHIL 2015 - European Association for Health Information and Libraries 

Syftet med denna konferens-workshop är att utrusta deltagarna med större förståelse för, 
och ge praktiska färdigheter i forskningsansatser och metoder. Att tillskansa sig en djupare 
förståelse och erfarenhet av forskning gör bibliotekarier bättre rustade att stödja forskare, 
kliniker och studenter. Det hjälper oss även att vara reflexiva i vår egen praktik. Att engagera 
sig analytiskt och kritiskt och att använda ett evidensbaserat arbetssätt utvecklar vår 
kompetens. Dessa kunskaper blir också nödvändiga för att mäta och visa effekterna av våra 
tjänster.1 Nytt för i år är att EAHIL slås samman med ICAHIS och ICLC.  

Universitetsbiblioteket i Edinburgh 

 
                                                                 
1 https://eahil2015.wordpress.com/about/ 
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Workshop 1: Keeping up to date the new way: Apps, Content Curation & Aggregation Tools 

Syftet med denna workshop var att deltagarna skulle tillskansa sig en omfattande 
uppdatering av de många möjligheterna som finns för medicinska bibliotekarier att hålla sig 
uppdaterade inom den medicinska vetenskapen och de senaste forskningsrönen (även inom 
vår egen profession biblioteks- och informationsvetenskap). Och därtill förmågan att 
förmedla/dela och publicera förvärvad kunskap vidare till kollegor. Att stödja och underlätta 
för kliniker och forskare i deras utbildning och lärande är en av de viktigaste uppgifterna för 
en medicinsk bibliotekarie. För att vi ska kunna göra den medicinska personalens vårdvardag 
mer effektiv behöver vi också känna till metoderna och verktygen. Men det finns inte ett 
verktyg som passar alla. Det handlar om att veta vad användaren behöver för att kunna 
matcha rätt verktyg och även visa på att det finns alternativ.  

Guus van den Brekel som var workshopledaren började med att presentera sig och sedan 
gick vi laget runt, alla presenterade sig och beskrev varför de var på just denna workshop. 
Därefter höll han en kort introduktion kring vikten av att hålla sig uppdaterad i vårt yrke och 

sedan guidade han oss bland 
olika medicinska appar 
(BrowZine, Docnews, Read 
by QxMD och Docphine) som 
vi sedan gruppvis fick 
utvärdera och bedöma 
utifrån ett schema med olika 
kategorier, som tex 
registreringsprocess, User 
Interface, Performance, 
Access full text, Share 
Options, Search Options, för 
att nämna några. Därefter 
presenterade varje grupp 
sina scheman och vi korade 
den bästa appen – 

BrowZine! Under gruppdiskussionen kom även många andra samtal upp som kändes 
värdefulla. Det var intressant att höra vilka problem de tampas med på andra universitet och 
sjukhus i andra länder. Guus van den Brekel var en mycket karismatisk gruppledare och 
berättade sedan vidare om egna favoritverktyg som tex RebelMouse, som vi gruppvis fick 
tillfälle att testa och diskutera.   

RebelMouse är ett verktyg där du kan presentera och samla alla dina interaktioner i sociala 
medier som Facebook, Instagram, Flickr etc och hashtaggs som sedan skapar en dynamisk 
plats på några sekunder. RebelMouse visar världen vad du bryr dig om just nu och 
uppdateras automatiskt när du delar. Verktyget kan beskrivas som en social blogg i realtid 

Foto: Guus van den Brekel 
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där du också kan skapa nyhetsbrev och artiklar 
som publiceras på sidan. Som forskare kan det 
vara bra att skapa en RebelMouse som visar din 
forskning och vilka artiklar du läser och blir 
inspirerad av, vilka forskare du citerar och vilka du 
blir citerade av.  Guus van den Brekel har själv 
hjälpt till att skapa en RebelMouse till de forskare 
han möter i sitt arbete på Universitetet i 
Gröninge. Ett annat alternativ är att göra en sida 
för sin arbetsplats. En RebelMouse för biblioteket 
där du tex samlar alla bilder och artiklar som blivit 
taggade med universitetets namn. Där kan då 
personalen, studenter, forskare och de som är 
intresserade ta del av alla bilder och information 
på arbetsplatsen. Guus van den Brekel är 
informations-specialist som inriktad sig på 2.0-verktyg för bibliotekarier. Han har skapat en 
RebelMouse för Groninge Universitet där han jobbar på Central Medical Library – 

 Groninge Universitets RebelMouse. (https://www.rebelmouse.com/Bibliothecaris/)  

 

Workshop 2: Social Network Analysis – what, why and how? 

Denna workshop blev mer en föreläsning av Dr Louise Cooke. Deltagarna fick en förståelse 
av vad Social Network Analysis (SNA) är och vad det kan användas till och vi fick en 
introduktion i dess begreppsvärld och teorier. Vidare identifierade och exemplifierade hon 
under vilka omständigheter och i vilka professioner SNA kan användas. 

Vad är då Social Network Analysis? Det är mer än Facebook berättade Dr Cooke och menade 
att SNA är en metod och dess metodik är unik då den fokuserar på relationen mellan enheter 
snarare än enheters egenskaper. Hon visade fler exempel på nätverk som finns överallt i vårt 
samhälle – tunnelbanans alla banor, sammankopplingar i trafiknätet, terrorism-nätverk, 
osv… Det handlar om att analysera relationer mellan människor i syfte att förstå dess 
kopplingar till varandra. Inom medicin kan det handla om att kartlägga mönster mellan 
mänskliga sexuella relationer för att spåra sexuellt smitsamma sjukdomars ursprung. För 
forskare kan det handla om att utforska citeringsmönster och för en forskare inom 
humaniora kan det handla om att systematiskt kartlägga en författares relationer för att få 
en inblick i vem som blivit påverkad av vem och författarens intention. 

Hur kan bibliotekarier använda sig av denna metod i den egna verksamheten? Tyvärr hann vi 
inte med någon diskussion under denna workshop, men förutom det självklara 
användningsområdet att vi kan bidra med kunskap om SNA så tänker jag mig att det också 
kan vara intressant för en bibliotekarie att analysera det egna nätverket. Varför ser just mitt 

https://www.rebelmouse.com/Bibliothecaris/
https://www.rebelmouse.com/Bibliothecaris/
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nätverk ut som det gör och vad kan jag göra för att förändra det? Ett bra sätt att utöka sitt 
nätverk är ju att knyta kontakter på just konferenser. Det är under fikapausen det händer. 

Fika paus och Old College, Edinburgh 2015 

 

Workshop 3: Using Action Research in practice 

Hanna Spring guidade oss genom denna workshop och hon utgick från forskaren Jean McNiff 
som definierar Action Research; 

Action research is a term wich refers to a practical way of looking at your own 
work to check that it is as you would like it to be. Because action research is 
done by you, the practitioner, it is often referred to as practitioner based 
research; and because it involves you thinking about and reflecting on your 
work, it can also be called a form of self-reflective practice.2 
 

Med andra ord är det en reflekterande metod där forskningens fokus är den egna 
verksamheten, forskning på ett specifikt handlande. Du som forskare gör en systematisk 
självstudie som är starkt kopplat till det livslånga lärandet.  

Vidare är Action Research, enligt McNiff; 

The basic action principle underpinning action research involves identifying a 
problematic issue, imagining a possible solution, trying it out, evaluating it (did 
it work?), and changing practice in the light of the evaluation. This is what 
many people do in numerous life situations.3 

Det är en utvecklande process där förändring ingår.  

Action Research kan också beskrivas som en alltjämt pågående process där frågor kring olika 
arbetssätt ifrågasätts. Varför undervisar jag på jus detta sätt? Finns det någon studie 
(evidens) som understryker eller bekräftar det sätt jag undervisar på? 

                                                                 
2 McNiff, Jean: Action Research: Principles and practice, 2013 
3 Ibid.  
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Börja med att planera ditt arbete och börja formulera vad du är intresserad av att titta 
närmare på. Välj tex. att titta närmare på hur användarundervisningen ser ut på ditt 
bibliotek. Gå sedan ut i verksamheten och gör det du brukar göra när det gäller 
användarundervisning. Dokumentera sedan, för dagbok under hela processen, och börja 
därefter reflektera kring vad som kan göras annorlunda, nytt och undersök om det finns 
studier som kan bekräfta ditt arbetssätt. Applicera det du lärt dig för att utveckla 
användarundervisningen och därefter fortsätter du med nästa frågeställning.  

Vad finns det för fördelar och vinster med Action Research? Att formulera sitt eget 
arbetssätt kan göra och du får en ”ny” blick på det du faktiskt gör, att få ned det svart på vitt 
kan göra att du ser något nytt. Andra fördelar är att du arbetar i din egen takt, planerar 
arbetsgången utifrån dig själv.   

Vi diskuterade i grupper hur vi kan applicera denna metod i vår vardag vilket inte kändes 
svårt, snarare en perfekt metod att utveckla sitt eget arbete i sin egen takt utifrån de 
förutsättningar man har. En kritisk punkt som dikusterades var metodens validitet och 
reliabilitet, men en studies trovärdighet kan också byggas på ett tydligt syfte och tydliga 
frågeställningar som diskuteras och problematiseras. Om arbetet utförs på en stor 
arbetsplats kan det vara bra att reflektera med en kollega eller en arbetsgrupp och för den 
som arbetar mycket ensam kan det vara en bra idé att försöka kontakta en ”kritisk vän”, 
kanske från ett annat bibliotek. Att dela erfarenheter och idéer gynnar det kritiska tänkandet 
och öppnar förhoppningsvis upp för nya arbetssätt och metoder. 

Läs vidare; 

- Vezzosi, Monica (2006); "Information literacy and action research: An overview and 
some reflections", New Library World, Vol. 107 Iss: 7/8, pp.286 – 301 

- Whitehead, J. (1989); Creating a living educational theory from question of the kind: 
How do I improve my practice?, Cambridge Joural of Education, Vol. 19 Iss: 1, pp.41-
52 

 

Några avslutande ord 

Jag vill tacka Svensk Biblioteksförening för att jag fick möjligheten att komma till Edinburgh 
och delta på EAHIL 2015. Jag tar med mig många lärdomar från de Workshops jag deltog på 
och jag kommer ta med mig nya idéer och tankar som väckts. Jag arbetar nu vidare med min 
ambition att bli ett bättre forskarstöd, stärkt av de nya infallsvinklarna jag fått med mig. Den 
goda stämmingen, alla trevliga, öppna och generösa människor jag mött har berikat både 
mig som person och mitt arbete som bibliotekarie. Jag kan verkligen rekommendera alla att 
ta chansen och åka till EAHIL. 2016 ses vi kanske i Sevilla.         


