
Kartlegging av tjenester knyttet til litteratursøk

• Sendt ut via UHR-Bs e-postliste + et par 
purrerunder til institusjonelle adresser

• 33 institusjoner var mottakere

• 25 svar fra 22 institusjoner (23 med vår egen)



Spørsmål og svar

100 % har kurs og 
veiledning

Flest driver en-til-
en veiledning: 96 

% .

88 % bidrar også
utover kursing og 

veiledning, 



På hvilke måter bidrar bibliotekarene med litteratursøk for forskere?



Markedsføres tjenesten?



Hvordan presenteres 
tilbudene?



Hvilke fagfelt utføres det søk for?



Utfordringer 
(1) Ressurser 

og 
organisering 
av tjenesten

«Liten mulighet til å videreutvikle/heve kompetansen"; 
dette går først og fremst på tid. Vi har vilje og godvilje fra 
ledelsen, men sliter med å sette av nok tid.»

«Tjenesten trenger en god organisatorisk forankring og 
oppfølging av leder. Den må operasjonaliseres. Vi er 
kommet et stykke på vei, men langt fra kommet i mål.»

«Vi opplever tidsbruken som uforutsigbar. Vi vet aldri når 
det kommet ett eller ti oppdrag. Vi har ikke fått satt av 
arbeidstid til å drive med søk, så det blir opp til den enkelte 
å rydde tid i kalenderen når et oppdrag kommer. Vi kan be 
om fritak fra f.eks. skranke for å frigjøre tid, men det blir 
likevel opp til den enkelte å rydde tiden»



Intern kompetanse
«Bruk av ressurs(er) og 
mangel av kompetanse 
kan være hindringer. Til 
dels også usikkerhet til 
egen kompetansen og 
manglende 
pågangsmot.»
«Vi er fortsatt usikre på 
hva vi skal gjøre for 
stipendiater. Når er det 
en del av deres 
læringsmål at de skal 
gjøre søket selv og når er 
det riktig at vi gjør det 
for dem?»

Bestillerkompetansen 

«For dårlig/manglende 
kompetanse hos faglige 
ansatte som ønsker utført 
større systematiske søk -
både når det gjelder 
utførelse, men også hva det 
kreves av tidsressurser. Kan 
til tider bli mange 
forespørsler å håndtere»

«Utfordringene er som regel 
knyttet til mangelfull 
kompetanse fra faglige side, 
med ufullstendige 
problemstillinger og 
hypoteser "tatt fra 
himmelen»

"Composting literature review" by Samuel Mann is 
licensed under CC BY 2.0

https://www.flickr.com/photos/21218849@N03/3055096766
https://www.flickr.com/photos/21218849@N03
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich


Verdsatt?
internfakurering
fastpris
timepris
frikjøp…



Betaling – ja eller nei?
…

Betaling

Ja Nei



Betaling - begrunnelser

Bibliotekarene 
er 100 % lønnet 
med fast lønn

Det er en del av 
jobben

…naturlig del 
av bibliotekets 

tilbud

Det er en del av 
kjerneoppgavene 

våre

Ingen tradisjon 
for 

internfakturering 

Hvis vi skulle tatt betalt for 
litteratursøk, ville det vært 
logisk å ta betalt for andre 

bibliotektjenester også

Foreløpig et 
felt der vi 

bidrar også for 
å øke egen 

kompetanse



Takk for oss

• Inga Lena Grønlund, 
førstebibliotekar

• Ingjerd Legreid Ødemark, 
universitetsbibliotekar

• Universitetsbiblioteket

• OsloMet - storbyuniversitetet


