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Den 1. januar 2016 gikk de daværende høgskolene i Gjøvik, Sør-Trøndelag og Ålesund inn i 
NTNU. Blant de mange nye mulighetene og utfordringene var det at de samme 
studieretningene befant seg på flere campus og i flere studiebyer. En slik studieretning var 
sykepleie. Det var sykepleierutdanning både i Gjøvik, i Trondheim og i Ålesund. Med tre 
sykepleierutdanninger i tre byer, men under den samme NTNU-paraplyen, ble det ekstra 
viktig for NTNU Universitetsbiblioteket (UB) å yte likeverdige bibliotektjenester til disse 
studentene.   
 

Bakgrunnen for prosjektet 
Astrid Kilvik (Trondheim), Monica Marchant (Ålesund) og Karen Marie Øvern (Gjøvik) skred 
til verket i oktober i 2016. Det ble raskt enighet om å satse på en nettbasert tjeneste. Ikke 
bare ville en nettbasert tjeneste være åpen døgnet rundt, men den ville også kunne være 
tilgjengelig uavhengig av stedstilknytning og om studentene var heltidsstudenter på campus 
eller deltidsstudenter med samlingsbaserte studier. Målet var å lage noe som kunne utfylle 
andre liknende tjenester av mer generell karakter, som for eksempel NTNU Oppgaveskriving 
(tidligere kjent som VIKO) og som kunne gi studentene støtte i søk og bruk av litteratur. Det 
viste seg raskt at det eneste faget som de tre utdanningene hadde felles og til samme tid var 
selve bacheloroppgaven. Tradisjonelt sett hadde dessuten bacheloroppgaven vært den store 
prøven for studentene med tanke på litteratursøk og dokumentasjon, og dermed en 
oppgave som krevde en del undervisning og veiledning fra bibliotekarene.  
 
I forbindelse med fusjonen startet NTNU også arbeidet med å få en ny læringsplattform 
ettersom institusjonene hadde brukt hver sine systemer (Fronter og It’s learning) fra før. 
NTNU landet på Blackboard. Prosjektgruppen bestemte seg for å bygge den nettbaserte 
tjenesten direkte inn i denne læringsplattformen for å gjøre det enklere for studentene å 
oppdage den og å se den i direkte tilknytning til bacheloroppgaven. Blackboard var helt nytt 
for alle, og prosjektgruppen fikk anledning til å gjøre seg kjent med grensesnittet og 
funksjonaliteten som noen av de første på NTNU.   

Produktet 
Sykepleierstudentene ved NTNU har integrert undervisning i litteratursøk og 
søkedokumentasjon, men det var litt forskjellige opplegg i de tre byene. 
Sykepleierutdanningene la vekt på kunnskapsbasert praksis, og studentene hadde fått 
søkeundervisning hvert år av sin utdanning. Likevel gav mange studenter tilbakemelding om 
at det var en bratt læringskurve i arbeidet med søkene til bacheloroppgaven. 
Prosjektgruppen bestemte seg for å lage en eksempelsamling som studentene kunne bruke 
for å se hvordan de kunne bygge en problemstilling, bruke PICO-skjema, finne søkeord, 
utføre søk i noen databaser og hvordan de kunne dokumentere søket ved bruk av skjemaer. 
Det ble til slutt ni forskjellige eksempler, og det ble både tekst og videodemonstrasjoner av 
søk tilknyttet hvert eksempel. Det ble tre eksempler fra somatikken, tre fra psykiatrien og tre 



eksempler fra mer samfunnsorienterte problemstillinger. Tematikken var inspirert av, men 
ikke direkte overlappende med, tidligere bacheloroppgaver.  
 
Prosjektgruppen hadde kontakt med emneansvarlige for bacheloroppgaven i de tre byene 
underveis, og de var generelt sett positive til en ekstra ressurs som kunne tas i bruk direkte 
av studentene.  
 
Ressursen, som fikk navnet STEG: litteratursøk for bacheloroppgaven i sykepleie, ble lansert i 
mars 2018. Ettersom studieløpet på den tiden var lagt opp litt forskjellig, så kom lanseringen 
litt for sent for enkelte, og tidspunktet var nok også litt uheldig fordi mars måned er svært 
travel for både ansatte og studenter. Markedsføringen ble derfor krevende og ikke godt nok 
integrert i undervisningen.  
 
 

 
 
På Gjøvik ble det delt ut spørreskjemaer for vurdering av ressursen og i Trondheim deltok 
bibliotekaren i prosjektgruppen der i en referansegruppe bestående av studenter og 
emneansvarlig. Senere ble det også sendt ut et spørreskjema til alle faglærere. Svar fra 
spørreskjemaer og referansegruppen tydet på at mange fortsatt ikke var klar over ressursen, 
selv om den lå koblet i emnerommene i Blackboard, og at få hadde prøvd den. De som 
hadde prøvd den var fornøyd. Både lærere og studenter som gav tilbakemelding om 
forbedringer ønsket seg flere eksempler og flere videoer.  
 
Det er viktig å merke seg at spørreskjemaene og referansegruppemøtet ble gjennomført 
etter bare et par måneder, og prosjektgruppen kunne muligens fått andre svar eller mer 
utfyllende svar dersom vi kunne ha gjort all evaluering på nytt etter et par semestre til med 
bruk. Ettersom dette arbeidet skulle resultere i en artikkel (Øvern & Kilvik, 2020) var det en 
viss frist på innsamling av data, og dette var derfor ikke mulig for oss.  
 



Noe av det vi lærte underveis 
Prosjektgruppen var enige om at en eksempelsamling var en praktisk og pragmatisk måte å 
nå studentene på deres nivå. Ønsket om å lage noe som var konkret og enkelt å ta i bruk ble 
derfor oppfylt. Prosessen var likevel ikke alltid enkel. Blackboard hadde noen begrensninger i 
funksjonalitet og grafisk grensesnitt, og ettersom STEG ble behandlet som et eget emne av 
læringsplattformen, så måtte studentene selv melde seg opp før de kunne ta i bruk 
ressursen. Denne prosessen er blitt betraktelig enklere etter hvert, men likevel er det noe 
studentene selv må gjøre for at STEG skal tas i bruk. Det at prosjektmedlemmene selv 
underviste på forskjellig måte og til dels brukte forskjellige teknikker var også noe som måtte 
veies opp mot behovet for en viss enhetlig fremstilling i produktet. Å holde på med et slikt 
samarbeid og utviklingen av et produkt var til tider tidkrevende, men prosjektgruppen 
opplevde det også som lærerikt og interessant å jobbe sammen. Prosjektgruppens 
medlemmer ble bedre kjent med hverandre personlig og også med de ulike studieforløpene i 
de tre byene. Fusjoner kan være krevende og langvarige prosesser, og det å ha noen fra de 
andre seksjonene som man kjente litt bedre var godt i en tid med mange endringer. 
Nedstengingene i mars 2020 gjorde det ekstra viktig å ha gode tilbud på nett, og slik sett var 
STEG en av mulighetene vi kunne vise til ved veiledning av studenter.  

Veien videre 
I 2019 ble det bestemt at STEG skulle videreutvikles, og to av prosjektgruppens deltakere, 
nærmere bestemt Astrid Kilvik og Monica Marchant, bestemte seg for å bli med på 
videreutviklingen. Spørsmål om ressursen skulle flyttes ut på en åpen nettside var blant 
spørsmålene som meldte seg. Behovet for flere eksempler og hvordan ressursen skulle 
markedsføres var også noe som det skulle jobbes med. Arbeidet er i gang.  
 
Fra 2020 er sykepleierutdanningene i de tre byene forent i en og samme studieplan, noe 
som selvfølgelig gjør jobben enklere med tanke på samkjøring. Alle emner har altså like 
innhold og kjøres til samme tid, og det kan også bety noe for videreutviklingen av STEG.  
 
Arbeidet med dette prosjektet resulterte i en artikkel, og dem som ønsker å lære mer om 
selve prosessen, produktet og hvordan STEG ble brukt kan lese mer om det der. 
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