Årsmelding 2020

1. Tillitsvalgte:
Årsmøtet valgte nytt styre 2. mars 2020. Det nye styret hadde konstituerende styremøte 26.
mars 2020 og fikk denne sammensetningen:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Øvrige tillitsvalgte
Revisorer:
Valgkomité:

Ingrid Harboe, Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet
Marit Gjone Sandsleth, Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen
Grete Overvåg, UiT, Norges arktiske universitet, Natur- og
helsefagbiblioteket
Gøril Tvedten Jorem, Høgskulen på Vestlandet (HVL)
Ane Noer Korssjøen, VID vitenskapelige høgskole
Vibeke Saltveit, Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold
Trond-Are Johnsen, Høgskolen i Molde, Biblioteket
Miriam Bakkeli, Folkehelseinstituttet, Biblioteket
Hege Sletsjøe, Sykehuset i Vestfold HF

Elin Opheim, Høgskolen i Innlandet, Høgskolebiblioteket, Elverum
Irene Hunskår, VID vitenskapelige høgskole – studiested Haraldsplass
Marte Ødegaard, Universitetet i Oslo, Medisinsk bibliotek
Sølvi Biedilæ, Regionsenter for barn og unges psykiske
helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør
Astrid Kilvik, NTNU UB, Bibliotek for medisin og helse

Komitéer og utvalg:
Nett-redaksjon:
Ingrid Harboe, Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet
Vibeke Saltveit, Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold
Hege Sletsjøe, Sykehuset i Vestfold HF
SMHs kurskomité: Marit Gjone Sandsleth, Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Drammen
Miriam Bakkeli, Folkehelseinstituttet, Biblioteket
Ane Noer Korssjøen, VID vitenskapelige høgskole
Trond-Are Johnsen, Høgskolen i Molde, Biblioteket

2. Medlemmer
SMH hadde 174 medlemmer (enkeltpersoner og institusjoner). pr. 31. desember 2020.
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3. Årsmøte, medlemsmøter, styremøter
Årsmøtet ble holdt 2. mars 2020 på Folkehelseinstituttet, Oslo. 19 medlemmer deltok.
Referatet er puublisert på www.smh.no.
Styremøter: 5
4. Kurs og seminarer
Totalt 39 deltakere på to kurs arrangert av SMH.
Kurs og seminarer:
• Novel Opportunities in ReViews and Evidence GEneration – 2, med Andrew Booth
• Ny i helsebibliotek (Nybegynner og oppfriskningskurs)
• Medlemsmøte (Zoom 1. desember)
5. Representanter i EAHIL
EAHIL Council Katrine Aronsen (2019-2022), NTNU UB, Bibliotek for medisin og helse
Irene Hunskår (2019-2022), VID vitenskapelige høgskole, Haraldsplass
Hilde Strømme (2019-2022), Universitetet i Oslo, Medisinsk bibliotek
EAHIL Board
Astrid Kilvik (2021-2022), NTNU UB, Bibliotek for medisin og helse
6. Stipend til medlemmer
Reisestipend - I 2020 ble det tildelt ett reisestipend på kr. 3700,-. Stipendmottakeren
tilbakeførte stipendet (med fratrekk for utgifter som ikke ble dekket av reiseforsikringen) i
januar 2021 fordi den aktuelle konferansen ble utsatt. Dette vil si at ingen reisestipend for
2020 ble benyttet.
Skrivestipend – som supplement til reisestipend dette spesielle året, tilbød styret
medlemmene å søke skrivestipend på kr. 5000,-. Søker skal sende en kort prosjektbeskrivelse
med enkel budsjettoversikt til styret. Stipendet kan brukes til å planlegge eller skrive noe
faglig relevant som også kan være av interesse for SMHs medelemmer. Ferdig produkt skal
pulbliseres som sammendrag eller (helst) i sin helhet på SMH-bloggen.
7. Nettsider og sosiale medier
SMH har nettsted under NBF, en facebookside og en e-postliste. Formålet med kanalene våre
er å spre faglig informasjon om relevante kurs og konferanser, og gi våre medlemmer
mulighet til å dele erfaringer og kunnskap med hverandre.
Nettsteder:
1) www.smh.no - Nettsiden som ligger under NBF. Her ligger informasjon om stipend,
medlemsavgift, kontaktinfo til styret m.m., og informasjon og påmelding til våre kurs.
Nye nettsider ble lansert i september og styres av NBFs maler og oppsett.
SMHs sider er de mest besøkte sidene under NBF, så NBF inviterte oss til å delta
på en workshop med dem og nettstedutvikleren om de nye nettsidene. Vi ga
innspill til de nye sidene, og understreket blant annet behovet for å fremme kurs
og andre arrangement, men opplever ikke at våre forslag og ønsker ble hørt i
særlig grad. For eksempel mener vi at informasjon om styret tar urimelig stor
plass i forhold til annet innhold.
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På grunn av overgang til nye nettsider, velger vi å ikke legge ved statistikk for
nettsidene i 2020.
Den nye designen fra NBF har gjort www.smh.no noe mer statisk, og vi har ikke
samme mulighet for å publisere dokumenter som tidligere. Nett-redaksjonen
jobber for å bruke SMH-bloggen mer aktivt inn mot medlemmene.
2) SMH-bloggen - Dette er en kanal vi styrer selv, der det f.eks. er mulig for
medlemmene å kommentere innleggene. I 2020 ble det publisert seks innlegg på
bloggen, den hadde 1796 besøkende og 2780 visninger.
Facebooksiden hadde 21 innlegg i 2020, mot 24 innlegg i 2019. Det ser ut som om
ulike arrangement gir mest engasjement. Ved utgangen av 2020 hadde Facebooksiden
323 følgere, det vil si bare én flere enn i 2019.
E-postlisten (medbibl@googlegroups.com) har 182 medlemmer. Det ble sendt 53 innlegg i 2020. Listen
gir inntrykk av å være et fungerende forum, der medlemmene velger å sende ut informasjon om
stillingsutlysninger, diverse arrangement osv. som ikke er i direkte regi av SMH selv.

8. Samarbeid med AHILA
Årsmøtet 2020 bevilget kr. 10.000,- til bibliotekarer i utviklingsland, og SMH fortsatte
samarbeidet med den afrikanske bibliotekorganisasjonen AHILA (The Association for
Health Information and Libraries in Africa). Stipendet skal brukes til deltakelse på en
selvvalgt workshop, konferanse eller lignende. Mottakeren forplikter seg til å skrive rapport
med bilde(r) som publiseres på SMH-bloggen. Korona-pandemien satte dessverre en stopper
for tildeling av stipend i 2020.
Styret foreslår at de ubrkute stipendmidlene á kr. 10.000,- fra 2020, tildeles Helsebiblioteket
i Gaza. Se forslag i Saksliste for Årsmøtet 2021.
10. Søknad om aktivitetstilskudd fra NBF
Også i 2020 søkte styret om aktivitetstilskudd fra NBF, til tre tiltak med total søknadssum på
kr. 25.000. Søknaden ble innvilget.
Tiltak:
•

Ny i helsebibliotek (Nybegynner og oppfriskningskurs)

•

Workshop med Andrew Booth 11.-12.2

•

Medlemsmøtet 1.12. (erstatning for annen aktivitet)

11. SMH-dagene 2020
SMH-dagene som skulle vært arrangert fysisk i Stavanger høsten 2020, ble utsatt til digital konferanse
9.-10. februar 2021 grunnet korona.
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