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EAHIL 2019 – Noen inntrykk 

Skrevet av Katrine Aronsen, Hovedbibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket – Bibliotek for 

medisin og helse 

 

Tusen takk til SMH for at jeg fikk reisestipend til Årets  EAHIL workshop i Basel, Sveits 17-21 juni. 

Jobber du i bibliotek med medisin eller helsefaglig tilknytning er det bare fordeler med å være 

medlem i EAHIL. Det er dessuten Gratis! Så er du ikke allerede medlem, meld deg inn i da vel! 

På samme vis som SMH bidrar til å knytte kontakter, dele kunnskap og erfaringer innenfor det 

norske fagmiljøet så gjør EAHIL det samme på Europeisk basis, og det er i tillegg en god del deltakere 

fra land utenfor Europa på EAHIL-konferansene. 

Personlig synes jeg at denne EAHIL-konferansen, som de andre jeg har deltatt på scorer høyt på  

relevans, inspirasjon og «matnyttig» - skalen. 

Årets workshop hadde tema Bridge, Act, SharE, Learn, et artig ordspill på arrangørbyen BASEL. 

Naturlig nok, siden dette var en workshop, så var det en forutsetning at deltakerne skulle bidra 

aktivt på sesjonene de deltok på. Med økt egenaktivitet blir det også mer interaksjon mellom 

deltakerne og høyere læringsutbytte, i alle fall opplevde jeg det slik.  

Finne tilgang til fulltekst 

Det var mulighet til å delta på forkurs før selve hoveddelen av workshoppen startet. 

Jeg var med på kurset «How to get the PFD» med Guus van den Brekel og Robin Ottjes fra 

universitetet i Gröningen som kursledere. 

Temaet er jo alltid aktuelt, men har nylig stått høyt på agendaen her hjemme forbindelse med 

forhandlinger med flere store forlag der målet er økt tilgang til forskning via Open access. 

Det var fint å få en gjennomgang av kjente og mer ukjente program og verktøy for å finne open 

access som kopernio, unpaywall, open access button oa. Noen gratis og i økende grad også 

lisensierte produkter.  

Det er en utfordring for sluttbrukeren å navigere i de ulike tilbudene, og også en utfordring for 

bibliotekene å «plukke ut» hvilke verktøy de ønsker å anbefale. 

Universitetet i Gröningen har kjøpt tilgang til programmet «Lean library», som eies av forlaget Sage.  

Produktet hevder å integrere 3 sentrale trinn i prosessen å finne tilgang til fulltekst 

Det endres automatisk til institusjonens versjon av landingssiden bruker befinner seg på 

Det letes etter OA alternativer, og de hentes frem dersom de finnes 

Det vises til bestillingskjema for artikkel hos biblioteket dersom artikkel ikke er funnet gjennom 

institusjonens lenkeserver eller open access  

Lean library gjør det mulig å legge inn meldinger/pop up på valgte nettsider. For eksempel kan det 

være melding på side hos Elsevier for innsending av artikler som gjør oppmerksom på at forfattere 

ansatt institusjon x kan publisere Open access. 

Det er mulig å sette opp at lenke til Pubmed rerutes til egen institusjon sin Pubmed – slik at de får 

«rett» lenke som gir tilgang til institusjonens abonnement. 

Ottjes hadde også med en poster om Lean Library 

 

 

http://eahil.eu/about-eahil/#.XUgSTiBS-F4
http://eahil.eu/about-eahil/membership/#.XUgTECBS-F5
https://eahil2019.net/programme/schedule/
https://www.slideshare.net/RobinOttjes/lean-library-your-library-in-a-browser-experiences-from-the-university-medical-center-groningen-and-university-of-groningen
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Open Science 

Open access og open data er jo svært aktuelle temaer, og som på de aller fleste konferanser som 

arrangeres i bibliotekverdene for tiden så var det også på EAHIL flere workshop, forkurs og postere 

som hadde Open science som tema. 

Jeg deltok på kurset Data management plan in the life sciences som ble holdt av Cecilie Lebrand. 

Kurset hadde fokus på at mange forskere er skeptiske til å dele data på grunn av hard konkurranse i 

forskermiljøene og at de motsetter seg å bli «påført» ekstra arbeid. 

Så med andre ord en viktig del av jobben er å få med forskerne på laget med gode argumenter 

Lebrand var også opptatt av viktigheten av gode metadata for best mulig gjenfinning av datasettene. 

Forskerne, mente hun, hadde ikke noe forhold til metadata og derfor burde biblioteket hjelpe dem 

på vei så mye som mulig med for eksempel hjelpesider og gjerne ferdige maler. Arkivet datacite har 

for eksempel en «metadata generator». 

Det er i denne sammenhengen også viktig hvilket arkiv institusjonen velger å tilby side forskere og 

hva som ellers anbefales av andre arkiv. 

Det er blant annet viktig at arkivet gir datasettet et DOI 

I forbindelse med deling av data hører det med at forskeren skal lage en data management plan. 

Også her er det mulig å gjøre jobben så enkel som mulig for forskeren. Her er et forsøk på å lage en 

Data management plan generator 

Et interessant moment som jeg ikke har sett så mye omtalt tidligere er hvordan man kan sikre stabil 

og sikker langtidslagring av forskningsdata. Med andre ord noe annet enn gratis lagring i skyen som 

Dropbox e.l. I Sveits tilbys forskerne plass et eget datalagringssystem. 

Engasjer ditt publikum - undervisning 

Egenaktivitet er i fokus når det gjelder både kurs og annen undervisning. 

På workshoppen «Better than presentations» fikk deltakerne være med å teste ulike teknikker som 

speed-dating, fishbowl og brainwriting. Sluttproduktet ble flere forslag til mulige workshops på 

fremtidige EAHIL konferanser 

Flere workshops og postere var innen temaer som er velkjente på EAHIL konferansene som Evidence 

based medicine, systematic reviews etc. 

I workshoppen «Teaching evidence based medicine» med Catherine Pepper et.al var utgangspunktet 

en undersøkelse som var gjort i USA for å sjekke i hvilken grad biblioteket er involvert i å undervise 

EBM. Resultatet viste at det er mer utfordrende enn tidligere for biblioteket å «få plass» til denne 

undervisningen. Det ble henvist til Up to date og lignende oppslagsverk som «fienden» til EBM i det 

at de tilbyr (for) «enkle løsninger»  

Interessant var også et firma basert i UK, Kleijnen systematic reviews ltd, der forretningsideen er å 

tilby «produksjon» av systematic reviews. Dette firmaet stilte både med poster og hadde stand blant 

sponsorene.  

Workshoppen ble avsluttet med en paneldebatt der tema var «shaping and envisioning library 

services for students». Når man skal forsøke å spå om fremtiden er det som kjent vanskelig. Men 

medisinstudenten som deltok hadde et viktig budskap til oss. Hun mente vi ikke ukritisk skulle hoppe 

på alle «motefenomen», men ha fokus på å spørre studentene hva de ønsket seg og hadde behov 

for. Som hun sa: «hva skal vi med 3D printer? På konkret spørsmål om hva hun ønsket seg var det 

visuelle verktøy for å lære anatomi, gjerne med VR teknologi. Her er jo mange av oss et stykke på vei 

https://www.vital-it.ch/research/software/DMPCanvasGenerator
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med verktøy som visual body, complete anatomy og primal pictures. Alle disse leverandørene hadde 

stands som sponsorer.  

Rammen rundt 

Som alltid på EAHIL konferansene er det sosiale en viktig del av opplevelsen. Welcome reception i 

den vakre hagen til historiske Wildtsches haus var verdt å få med seg. Arrangørene sto for 

underholdningen selv med flott minikonsert for fiolin. 

Konferansemiddagen ble holdt i nok en historisk bygning, gildehallen Safran Zunft. Her bidro også 

arrangørene til underholdningen. Vi fikk oppleve tradisjonelt sveitsisk karnevalsband med kostymer, 

trommer og fløyte. 

Basel er for øvrig en passe stor og veldig vakker by som egner seg godt for rusleturer.  

Neste gang EAHIL arrangeres vil være i 2020 i den polske byen Lodz 

Bildene under er hentet fra EAHIL2019 sin hjemmeside

http://eahil.eu/eahil-2020-conference-lodz-poland/#.XUlasiBS-F4
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