
SMH-dagene 2021, onsdag 10. februar, kl. 10.05-10.35

Malene Wøhlk Gundersen, Universitetsbiblioteket, OsloMet

Marte Ødegaard, Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo

Elin Opheim, Høgskolebiblioteket, Høgskolen i Innlandet

BISON
- et sted å høre til



BISON-status

• Bibliotekarer Involvert i Systematiske Oversikter i Norge

• Tverrfaglig nettverk for bibliotekarer med over 170 medlemmer

• Arbeidsgruppen: 12 personer (pedagogikk, sosiologi, helse, medisin, 

politifag, statsvitenskap, biologi, litteratur, med mer)

• Målet: flatt strukturert nettverk som drives frem av medlemmene

• Ligger på www.bibliotekutvikling.no under Forum

http://www.bibliotekutvikling.no/


BISON-status

• Kurs: Screening-verktøyet Rayyan (48)

• Webinar: Søk innen humaniora og samfunnsvitenskap (222)

• Presentasjon: BISON på NORNESK-konferanse

• Planlagt: 

• Effektiv oversettelse av litteratursøk mellom ulike databaser og dynalist

• Deduplisering av søkeresultater i EndNote

• NVivo: et nyttig verktøy etter litteratursøket



BISON-gullkorn

Shrinking Violet Syndrome
Another “sin” that stifles the supply 
of shared knowledge in a network, 
based on a feeling of false humility, 
and that you have nothing useful to 
share.

Foto av bjoertvedt

https://kfh.libraryservices.nhs.uk/the-seven-deadly-sins-of-knowledge-sharing-in-networks/

Blyg fiol

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Viola_canina_NO_engfiol_IMG_5150_ersvika.JPG
https://kfh.libraryservices.nhs.uk/the-seven-deadly-sins-of-knowledge-sharing-in-networks/






Status på nettstedet

Nasjonalbiblioteket prioriterer andre områder

• Wiki mangler

• Ingen e-postvarsling

• Begrensede delingsmuligheter

Skal vi finne et nytt hjem? 

• Åpent for alle

• Varsler om nye poster

• Lite teknisk vedlikehold

• Mulig søknad til Nasjonalbiblioteket om utviklingsmidler



Breakout-mingling

• Nå skal dere prate sammen i grupper

• 5 minutter tilfeldig breakout

• Drøft:

1. Hvordan blir BISON mest mulig nyttig for deg?

2. Hvordan kan du bidra?

• Den som har hatt bursdag sist i hver gruppe noterer i Padlet 

underveis: https://padlet.com/mwgu1/BISONSMH

• Plenum-prat i etterkant

https://padlet.com/mwgu1/BISONSMH




The Best of BISON

• Skriftlig Rayyan-veiledning

• Fra Google Scholar til EndNote

• Presentasjoner fra webinar 6. november

• Citation-finder.now.sh

• What review is right for you og What type of review is right for 
you

• Erfaringsdeling: Hjelp/ Hvordan gjør dere/ Er det noen som 
vet?/ Kjenner dere til?/ Hva er deres erfaring med?



Takk for nå!
Vi sees på nett:

https://bibliotekutvikling.no/forum/groups/1085/

https://bibliotekutvikling.no/forum/groups/1085/

