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Det er vel ikke lenger (eller har kanskje aldri vært?) til å stikke under stol, at systematiske 
kunnskapsoppsummeringer er kommet for å bli. Eller at de er nyttige og trengs i en hel rekke fag, noe 
som gjenspeiles også ved fagbibliotekene. Ei heller at ulike former for støtte rundt litteratursøk til 
systematiske kunnskapsoppsummeringer i økende grad har blitt en del av bibliotekenes arbeid enten 
det handler om undervisning og veiledning i litteratursøk, eller at bibliotekaren aktivt bidrar og gjør 
litteratursøk for forskningsgrupper.  

En ting som har manglet, er et felles fora hvor tematikk rundt dette kan diskuteres på tvers av 
fagområder. Innenfor medisin og helsefagene har vi heldigvis SMH som en samlingsarena med sine 
møter, SMH-dagene, e-postlisten Medbibl og SMH-bloggen. Men det samme nettverket har manglet for 
å forene flere fag, det finnes ikke noe godt felles forum for norske fagbibliotek. Og det var nettopp dette 
som var ønsket med å etablere BISON. BISON er et initiativ for å favne alle bibliotekansatte som jobber 
med disse oppgavene – uavhengig av fagområde. Og behovet syntes på hvor medlemmene kommer fra, 
det er ansatte fra BI, Politihøgskolen, KHIO og NAV for å nevne noen. 

BISON vil være et fora for å kunne spørre kollegaer ved andre institusjoner om innspill, erfaringer og 
hjelp. Det er mange som sitter i mindre bibliotek og får spørsmål rundt systematiske søk og systematiske 
oversiktsartikler i fanget (for metodelitteraturen sier jo at forskerne bør involvere en bibliotekar). Så en 
ting som mangler er rett og slett et godt diskusjonsfora for norske fagbibliotek.  

På den ene siden føles e-postlisten BibliotekNorge for generell (og hvor mange er det som følger den?) 
På den andre siden er Medbibl og MLAs Expert Searching (en for godt gjemt hemmelighet?) 
hovedsakelig kjent hos bibliotekarer innen helsefag. BISON ønsker å dekke behovet mellom disse 
ytterpunktene. 

BISON er tilstede i en egen gruppe på nett, via forumløsningen på bibliotekutvikling.no, som er 
Nasjonalbibliotekets nettside for bibliotek. Per dags dato er det ikke noe mer enn et tradisjonelt 
diskusjonsforum, men vi har ønsket oss noe mer. Og gjennom de siste årene har BISON hatt tett 
kommunikasjon med Nasjonalbiblioteket for å spille inn forslag til viktige forbedringer for forum på 
bibliotekutvikling.no. Flere funksjoner er enda ikke ferdigutviklede, noe som betyr at det har vært 
begrensede muligheter for eksempelvis både deling av kunnskap, å ha en kalender og e-post-varsling om 
aktivitet i gruppen. Andre løsninger som Teams eller Facebook har vært overveid, men begrensninger i 
tilgang, gjenfinnbarhet av tidligere innlegg, personvern og lignende har medført at BISON ikke har 
funnet det ideelle hjemmet enda.  
 
BISON ble dratt i gang av Elin Opheim (Høgskolen i Innlandet), Malene Wøhlk Gundersen (Oslomet) og 
Marte Ødegaard (UiO). Og tanken var ikke å lage en ny organisasjon, så BISON er uformelt uten noen 
formell styring. Men vi vet også at vi ikke kan dra i gang noe og deretter slippe det helt. Så for å holde litt 
liv i nettverket, både på forumet og gjennom aktiviteter så har vi også etablert en arbeidsgruppe som 
møtes en gang i blant. Arbeidsgruppen er rekruttert med tanke på spredning i både fag og geografi.  

https://bibliotekutvikling.no/forum/groups/1085/
https://pss.mlanet.org/mailman/listinfo/expertsearching_pss.mlanet.org
https://bibliotekutvikling.no/forum/groups/1085/about/


Men vi merket en pågang fra forskere i flere fagfelt, eller mer tverrfaglige problemstillinger forankret i 
helsefagene. Og med det i bakhodet, så tenkte vi at det er behov for et tverrfaglig fora for bibliotekarer 
som jobber med ulike typer systematiske oversikter – vi med helsefaglig erfaring ønsket i allefall å lære 
mer fra andre fag. Det er også initiert lignende nettverk i Sverige og England – så det er kanskje en 
minitrend? Vi tre har også alle sittet i SMH sitt styre en gang i tiden. Og det var aldri noen hensikt å lage 
en utfordrer til SMH, men heller noen å spille på lag med. 

 

I god Andrew Booth-akronym-tradisjon ble navnet BISON (Bibliotekarer Involvert i Systematiske 
Oversikter i Norge). Og så kan man mer enn gjerne arrestere opphavskvinnen som fant på navnet med 
tanke på at systematiske kunnskapsoppsummeringer er et mer dekkende navn som er på vei inn (er det 
for seint å endre på navnet eller bør BISON bestå?) Norsk Nettverk for Systematiske 
Kunnskapsoppsummeringer (NORNESK) som ble etablert nesten samtidig som BISON tok nettopp dette 
forbeholdet i sitt navn. Det er vel de færreste som bruker hele navnet, men hva med en endring til 
Bibliotekarer Involvert i Systematiske kunnskapsOppsummeringer i Norge? 

Det siste året har det vært arrangert flere seminarer i BISON-nettverket: systematiske søk i humaniora 
og samfunnsfag, om grå litteratur, om bruk av Dynalist for oversettelse av søkestrategier. I tillegg er det 
økende grad av aktivitet på forumet: konkrete spørsmål om bruk av databaser eller annen programvare, 
og erfaringsutveksling.  

Og som en av initiativdeltakerne til BISON, så er jeg alltid nervøs for at folk ikke bryr seg, at de glemmer 
og at de gremmes over et dårlig forum. Men før sommeren var det et BISON-webinar om grå litteratur 
hvor det kom 60 deltakere, og nå etter annonsering av nybegynnerkurs i systematisk søk, så har 
medlemsmassen på forumet sprettet opp fra 205 til 257 på en uke – og det er bare formidabelt! Nå er 
det over 280 medlemmer (hvor mange dubletter det er, eller bruker som bare har vært innom vites 
ikke). 

Neste BISON-seminar er med initiativ fra Politihøgskolen og Oslomet: Nybegynnere i systematiske 
litteratursøk. Seminaret er 26 og 27. oktober, kl. 09.00-12.00 begge dager, og det er fortsatt åpent, 
gratis og nyttig. Og 1. november vil bibliotekarene på Folkehelseinstituttet presentere prosjektet 
Optimalisering av litteratursøk. Lenker til disse og mer informasjon finnes nå i BISON-gruppa på 
Biblioteknorge.no.   

 

 

 

https://www.ssivk.se/
https://www.sheffield.ac.uk/scharr/people/staff/andrew-booth
https://nornesk.no/
https://bibliotekutvikling.no/forum/groups/1085/
https://bibliotekutvikling.no/forum/groups/1085/
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