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Vi var så heldige å motta stipend fra SMH for å delta på EAHIL-konferansen i Basel 17-20. juni i år. Tema 

for konferansen var “Bridge, Act, SharE, Learn”, og hovedvekten av sesjonene var organisert som 

workshops eller paneler med diskusjon. Dette fungerte stort sett veldig godt; det var nyttig og 

inspirerende å dele erfaringer og samarbeide med bibliotekansatte fra andre land. Sammen med Jane 

Burns fra Irland deltok vi også selv med en workshop om Graphic medicine som fagressurs for 

bibliotekansatte. 

Katrine Aronsen har tidligere skrevet et innlegg til SMH-bloggen om sine inntrykk fra EAHIL. Videre har 

Irene Hunskår delt sine erfaringer  fra samme konferanse. Vi vil derfor fokusere på en av de andre 

workshoppene som omhandlet strategisk bibliotekutvikling og dele erfaringer fra vår workshop. 

 

Strategisk bibliotekutvikling  

En av de mest inspirerende workshoppene Anja deltok på var “Meaningful and strategic alignment: A 

roadmap for library success” av M.J. Tooey fra Maryland University, Baltimore. Hun begynte med å 

spørre deltakerene om vi likte strategisk planlegging. Responsen var delt; noen syntes det var en god 

anledning til å løfte blikket og se de store linjene, mens andre syntes det alt for ofte bare ble store 

visjoner og tomme ord. Det var nettopp sistnevnte scenario som skulle til livs i denne workshopen. 

Hvorfor blir det ofte slik? 

Tooey ville ta oss bort fra tankegangen om at biblioteket vet best: Strategisk utvikling må ta høyde for 

både institusjonens prioriteringer, brukernes behov og ekspertisen til de bibliotekansatte. Vi diskuterte 

ulike metoder for “strategisk lytting”, blant annet i fokusgruppeintervju, åpne innspillsmøter, 

spørreundersøkelser med mer. Når man så har funnet ut litt mer av universitetsledelsen sine føringer og 

tilpasset sin strategi til den, samt hørt på ha ulike brukergrupper har behov for og ønsker seg av 

biblioteket  – hva nå? 

Et konkret og nyttig verktøy for å komme fra visjon til realisering er i følge Tooey å jobbe med SMARTE 

mål (SMART goals). Med andre ord skal målene man setter seg skal være Specific Meanignful Attainable 

Relevant og Timely. I grupper fikk vi til å oppgave å jobbe fram SMART-goals for utvalgte, overordna 

tema og diskuterte etterpå i plenum hva vi hadde kommet fram til.  

Veldig nyttig prosess, der jeg virkelig fikk et helhetlig bilde av hvordan man effektiv kan jobbe med 

strategisk utvikling av bibliotektjenester. Tooey har publisert en artikkel i JEAHIL basert på denne 

presentasjonen om strategisk bibliotekutvikling. 

 

https://twitter.com/jmburns99
https://twitter.com/jmburns99
https://www.conftool.com/eahil2019/index.php?page=browseSessions&downloads=show&form_session=89&mode=list&presentations=show
https://www.conftool.com/eahil2019/index.php?page=browseSessions&downloads=show&form_session=89&mode=list&presentations=show
https://smhbloggen.wordpress.com/2019/08/06/eahil-2019-noen-inntrykk/
https://smhbloggen.wordpress.com/2019/09/06/eahil-i-basel-17-20-juni-2019/
http://ojs.eahil.eu/ojs/index.php/JEAHIL/article/view/328
http://ojs.eahil.eu/ojs/index.php/JEAHIL/article/view/328


Graphic medicine: Samarbeid på tvers 

Vi vil nå fortelle litt mer om worshopen vi holdt sammen med Jane Burns – om Graphic medicine. 

Samarbeidet med Jane kom til da vi møttes på EAHIL i Dublin i 2018, hvor vi holdt en presentasjon om 

Graphic medicine som ressurs i medisinutdanninga. Jane var tilstede på presentasjonen og ble inspirert 

til å utforske denne tematikken videre. Hun hadde akkurat startet på en PhD innen Medical humanities, 

og bestemte seg for å fokusere på Graphic medicine. Kort sagt er Graphic medicine bruk av tegneserier 

og tegning for å bedre læring, empati/innlevelse og pasientkommunikasjon hos studenter og ansatte 

innen medisin og helsefag. Anja har skrevet et innlegg på fagbloggen vår om Graphic medicine som 

mulig fagressurs innen medisin- og helsefag, med noen definisjoner av feltet og eksempler på hva som 

gjøres internasjonalt. 

 

 Ivrige deltakere på workshoppen er i gang med siste tegneoppgave.  

 

Workshop med mye aktivitet 

Vi ønsket å lage en workshop med mye egenaktivitet, hvor deltakerne både kunne lære mer om Graphic 

medicine som fagfelt og sjanger og på samme tid få erfaring med teknikker og format. Workshopen ble 

innledet med en gjennomgang av fagfeltet med eksempler på hva sjangeren rommer og hvilke 

fagområder og helsefaglige yrker den er relevant for.  Videre satte vi fokus på personlige narrativ, med 

mer inngående eksempler på hva tegning kan uttrykke av historier, stemninger og følelser. 

https://www.ntnu.no/blogger/ub-mh/2019/03/07/graphic-medicine-en-ny-fagressurs/
https://www.ntnu.no/blogger/ub-mh/2019/03/07/graphic-medicine-en-ny-fagressurs/


Avslutningsvis åpnet vi for utveksling av ideer om hvordan vi som bibliotekansatte kan bruke sjangeren, 

og hvilken rolle fagbibliotek kan for videre utvikling og tilgjengeliggjøring av fagfeltet. 

Deltakerne ble I løpet av workshopen oppdfordret til å gjøre tre tegneøvelser, to øvelser for å senke 

terskelen for å tegne, og lære enkle teknikker for å tegne ansikt og situasjoner. Den siste var en mer 

inngående øvelse om å tegne en historie i sekvens, ut fra egne erfaringer med helse på godt og vondt. 

Her fikk deltakerne lov til å utfolde seg, og det kom flere vakre og personlige historier fram.  

Vi fikk gode tilbakemeldinger på formatet vi valgte, med hovedvekt på aktiviteter for egen læring. Her 

kan vi vel konkludere med at vi oppnådde det vi ønsket – å introdusere sjangeren men også inspirere til 

egen tegning. Vi tror dette ga deltakerne en helt egen forståelse av mulighetene som ligger i tegning 

innen medisin og helse, og høynet sjansen for at de tok ideene med til sine arbeidsplasser. 

 

                    



 

Eksempler på tilbakemeldinger vi fikk på twitter etter workshopen – med bilder av det de tegnet underveis. 

 

Bibliotekbesøk - godt design for hva? 

Vi jobber til daglig med å utvikle bibliotekets lokaler og tok derfor en tur innom to av avdelingene av 

Universitetsbiblioteket i Basel. Vi besøkte Hovedbiblioteket og det Medisinske biblioteket. 

Hovedinntrykket var elegant og minimalistisk på utsiden, men nokså tradisjonelt og litt gammeldags på 

innsiden. Lokalene omfattet boksamlinger, stille lesesaler med interiør i brunt og hvitt, samt teppegolv. 

Dette er ikke lokaler for diskusjon, spising eller andre aktiviteter – her jobber man! På Hovedbiblioteket 

har de en veldig fin og luftig lesesal, med naturlig lys fra halvkuppelen i taket. Dette ble designet av 

arkitekt Otto Senn på 1960-tallet. De store skrankene både ved inngang og her ved den tidligere 

tidsskriftsamlingen preger fortsatt interiøret - og er fredet. Ikke så lett å endre med andre ord! De hadde 

imidlertid gjort en innsats for å gjøre om et av sine lokaler til et mere aktivt kontaktpunkt for 

henvendelser (som ikke nødvendigvis går på levering eller henting av bøker), med utstillinger, 

populærvitenskapelige magasiner og en liten barnekrok.   

På det medisinske biblioteket hadde de en veldig fin utstilling med faramsøytiske preparater og 

medisinske kuriosa i inngangsområdet (inkludert en tørket alligator!), også synlig fra utsiden pga store 



glassflater. Deretter ble vi møtt av en vegg med låsbare oppbevaringsbokser, noe som ga et sterkt signal 

om å legge fra seg gjenstander man ikke skulle bruke i biblioteket. Det var gjennomgående helt stille i 

lokalet og vi følte at her måtte vi liste oss rundt for ikke å forstyrre. Både arkitekturen og stemingen la 

med andre ord opp til en viss type aktivitet; fokusert, individuell lesing og skriving – uten en lyd. Litt 

annerledes enn vi er vant med fra våre livlige og avslappa biblioteklokaler med mye gruppearbeid, 

aktiviteter og rom for å ta seg en kaffe og matbit! 

 

Universitätsbibliothek Medizin, Basel 

https://eahil2019.net/programme/tours-visits/


Universitätsbibliothek Hauptbibliothek, Basel 

 

Twitter + Konferanser = sant! 

Til slutt vil vi også nevne at Twitter er en god plattform for å følge konferanser – selv når du ikke deltar! 

Vi deltok kun på deler av årets konferanse selv. Siden årets sesjoner i stor grad var lagt opp som 

workshopper blir det jo ikke helt set samme som å være der. Uansett, på flyreisen nedover kunne vi 

iallfall scrolle gjennom dagens tweets, med bilder og må videoer og få et inntrykk av hvilke tema og 

diskusjoner som hadde preget konferansedagen. Og på vei opp igjen kunnev vi se gjennom hvilke 

diskusjoner som hadde gått for seg på de sesjonene vi ikke hadde fått med oss. Enten du er på Twitter 

eller ei kan du søke på hashtag #EAHIL2019 på Twitter og få opp tweets fra årets konferanse. 

 

 

 

 

 

 

 

https://eahil2019.net/programme/tours-visits/
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