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Veien fra 2003 
Da jeg fikk min første jobb som bibliotekar i slutten av 2003, var litteratursøk langt fra å være den 
mest etterspurte bibliotektjenesten. Sosial- og helsedirektoratets bibliotek mottok kanskje 4-5 
søkeoppdrag i året, og kun en i bibliotekarteamet jobbet med litteratursøk. Men dette skulle snart 
endre seg. Begrepet "Kunnskapsbasert praksis" begynte å feste seg utover 2000-tallet, og 
henvendelsene økte jevnt og trutt. Innen 2012 hadde Helsedirektoratet nedfelt i sine verdier at 
organisasjonen skulle jobbe kunnskapsbasert, og fra den gang har henvendelsene stått i kø. I 2020 
leverte Bibliotek for helseforvaltningen 110 søk til sine brukere. 

Dette skiftet har betydd at jeg fikk anledning til å være med på en lang reise. Jobben med å 
klassifisere boksamlingen i Sosial- og helsedirektoratet fikk gradvis nytt innhold. Jeg hadde boolske 
operatorer og plassering av parateser med meg i bagasjen fra utdanningen, men ikke så veldig mye 
mer. Veien til å bli god i systematiske litteratursøk har vært lang, men det var godt å kunne bruke tid 
på å tråkke opp veien sammen med gode kollegaer og sakte, men sikkert bygge opp kompetansen vi 
trengte for å kunne møte brukernes nye behov. 

 

Hvor lang tid tar det å bli god i litteratursøk? 
Jeg har forsøkt å gi et svar på dette i flere sammenhenger. I diskusjoner med kollegaer, i 
rekrutteringssammenheng, i lønnsforhandlinger. Svaret vi har kommet til er alltid det samme: Det tar 
lang tid. Det er så mye bakgrunnskunnskap man må tilegne seg, og så mye erfaring man trenger å 
opparbeide seg. Kanskje tar det et år. Kanskje mer. Men de som kommer som nytilsatt hos oss, har 
dessverre ikke samme privilegium som jeg hadde. Vi har ikke anledning til å gi dem flere år på å 
bygge opp kompetansen. Køen med henvendelser om litteratursøk er eviggående, og alle ressursene 
må settes inn på å ta unna oppdragene for at de ikke skal hope seg opp. Det haster med å få opp 
kompetansen til de som skal jobbe med søk, og derfor er det viktig at alt ligger til rette for at 
nytilsatte skal tilegne seg den nødvendige kunnskapen så fort som overhodet mulig.  

Da jeg skulle lære opp to nye kollegaer i litteratursøk våren 2019, stod det klart for meg at alt jeg 
skulle lære bort burde nedtegnes skriftlig. Ingen av dem hadde noe erfaring med litteratursøk fra før, 
og det betydde at de kom til å møte en tsunami av informasjon. Muntlig overlevering alene ville bli 
veldig tungt, da det ikke er veldig realistisk at noen skal klare å huske alle nødvendige detaljer 
forbundet med litteratursøk uten mye repetisjon. Jobben ville bli langt lettere dersom de hadde 
dokumentasjon å lese. Men det er ikke så mye å henvise til. Det fins mange ressurser for de som skal 
lære seg søk på et grunnleggende nivå til, men for å lære seg systematiske søk, er det begrensede 
muligheter. Det betydde at jeg måtte lage det selv. 

Det eksisterende søketeamet hadde også noen interne utfordringer knyttet til felles praksis. Det er et 
uttalt mål at brukarene våre skulle få samme kvalitet på produktet uansett hvilken bibliotekar som 
utfører oppdraget. Men det forutsetter tilgang til den samme kompetansen, og et felles sett med 
kjøreregler som ligger lett tilgjengelig. Dermed ble ideen om å lage en informasjonsressurs født. 

 



Og størst av alt er tilgjengeligheten 
For at informasjonsressursen skulle ha verdi utover å hjelpe nytilsatte i gang i startfasen av 
opplæringen, ble det viktig å finne en plattform hvor det er lett å navigere seg frem til ønsket 
informasjon raskt. Ressursen hadde hatt begrenset nytteverdi dersom den ikke kunne brukes som et 
effektivt verktøy i hverdagen for hele litteratursøkteamet på FHI. En portal med lenker ble derfor en 
naturlig vei å gå.  

Ideen om å benytte blogger.com som kanal, satt ikke så veldig langt inne. Blogger.com leveres av 
Google, og gir deg mulighet til å kostnadsfritt drive en blogg uten eget webhotell og domene. 
Bloggen får en url på subdomenet blogspot, og det er veldig enkelt å opprette og redigere innlegg. I 
sitt vesen har en blogg et dagbokformat, hvor det nyeste innlegget vises på forsiden. Innholdet i 
litteratursøkbloggen er mer statisk, og minner mer om en tradisjonell hjemmeside. Fremfor å stadig 
opprette nytt stoff, redigeres eksisterende innlegg. Artikkelen på forsiden viser vei inn i artiklene som 
er publisert. Litteratursøkbloggen er derfor ikke en blogg i egentlig forstand, men den er publisert i et 
bloggformat. Formatet ble først og fremst valgt pga tilgjengelighet, brukervennlighet og kostnad, 
men det viktigste var tilgjengeligheten. Ved å publisere åpent på nettet, er innholdet aldri langt unna, 
heller ikke for meg. I tillegg til å forfatte bloggen er jeg også ivrig bruker av den, og gamle notater i 
Onenote og i andre formater ble raskt kassert da bloggen begynte å ta form. 

Det er nærmest en hyggelig bieffekt at også andre enn mine nærmeste kollegaer kan besøke 
litteratursøkbloggen siden den ligger åpent på nettet. Og det er veldig stas å få positiv respons 
utenfra, og vite at andre har glede av den. 

 

Alt vi trenger samlet på et sted 
I litteratursøkbloggen kan nybegynnere på litteratursøk lese seg opp på hva et systematisk søk er, 
hvordan samle søkeord systematisk og få tips til hvordan håndtere søkeordene underveis. Det fins 
også en artikkel med tips for hvordan treffe med søkestrategien, og hvilke avgrensinger som er ok å 
bruke. I kombinasjon med muntlig opplæring og mentorrolle, ga det våre nyansatte et godt grunnlag 
for å jobbe med systematiske søk. 

Som viderekommen er det først og fremst artiklene om de forskjellige databasene som besøkes. Her 
fins informasjon om søkesyntaks, spesielle ting som må passes på i den aktuelle databasen, og 
oppskrift på å oversette søkestrategien mellom databaser. I tillegg kan man finne aktuelle filtre, 
oppskrift på oppdatering av søk og forslag til dublettkontroll i EndNote. 

En del av innholdet beskriver felles praksis i litteratursøkteamet på FHI. Det vil si at det kan være 
andre måter å gjøre ting på, men «slik gjør vi det her». Men det aller meste av innholdet er 
gjenkjennbart for alle som jobber med litteratursøk uansett institusjon. 

 

Heia alle nybegynnere! 
Det er egentlig et stort privilegium på få lov til å lære opp noen fra bunnen av. Det er ingen dårlige 
vaner som må vendes, og vi trenger friskt blod inn i bibliotekene våre. I rekrutteringssammenheng er 
det lett å velge de som har erfaring fra fagbibliotek og kanskje har drevet litt med veiledning, foran 
en nyutdannet, men har disse kvalifikasjonene nødvendigvis sammenheng med hvor godt man 
behersker å jobbe med systematiske litteratursøk? For oss som jobber med det, er ikke svaret gitt. I 
rekrutteringsprosessen hos oss, valgte vi de to vi mente hadde størst potensiale til å bli gode på 
litteratursøk, uavhengig av tidligere erfaring. Vi gjorde heldige valg. 



Møte med litteratursøk ble som ventet veldig overveldende for våre to nyansatte. Det var mye å 
sette seg inn i og mange runder med prøving og feiling. Men bloggen ble en uunnværlig støtte på 
veien, både for meg og for dem. Og det tok ikke mange uker før de dro sin egen vekt i 
litteratursøkteamet med bare bittelitt støtte fra mer erfarne kolleger. For oss er derfor både bloggen, 
og det å satse på blanke ark i rekruteringen, en suksesshistorie.  

 

Velkommen inn 
Du kan besøke Litteratursøkbloggen på:  https://litteratursok.blogspot.com/. Legg gjerne igjen en 
kommentar 😊😊  

 

https://litteratursok.blogspot.com/
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