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Bibliotektjenester i forskningsprosessen

Oppstart Bibliometriske data, 

siteringsoversikter, oversikt over 

utlysninger av forskningsmidler

Innsamling (informasjonssøking, 

datainnsamling)

Tilgang til litteratur, samlinger, 

bibliotekets åpningstider osv.

Litteratursøking (kurs, søkehjelp, 

veiledning og veiledninger)

Bearbeiding/analyse/skriving Referansehåndtering, vurdering av 

programvare (samarbeidsverktøy)

Tilgjengeliggjøring av resultat og 

evt. rådata

Institusjonelle arkiv, OA-kanaler,

opphavsrett osv., 

publiseringsprosess

Vurdering og kvalitetssikring Bibliometriske analyser på 

institusjonelt nivå



Universitetet i Lund: «Undersökning av 

forskares behov av biblioteksservice» 

Gunilla Wiklund (2012). Vad är forskarservice?. En 

litteraturöversikt inom LUB-projektet Forskares behov av 

service och stöd. http://www.lu.se/lup/publication/3364114

Hanna Voog m.fl. (2013): Tillgänglighet, närhet och synlighet 

– gemensamma utmaningar för LUB-nätverket för att möta

forskares behov av stöd vid Lunds universitet.

http://www.lu.se/lup/publication/3404879

http://www.lu.se/lup/publication/3364114
http://www.lu.se/lup/publication/3404879


Medforfatterskap på vitenskapelige 

publikasjoner

Generelt et omdiskutert og ofte 

kontroversielt tema, jf. 

Vancouverkonvensjonen, et regelverk 

som bl.a. definerer kriterier for 

vitenskapelig forfatterskap (primært for 

helse/medisin-feltet)

http://www.icmje.org/recommendations/arc

hives/2008_urm.pdf

http://www.icmje.org/recommendations/archives/2008_urm.pdf


Vancouverkonvensjonens 

forfatterskapskriterier

• Både praktiske og etiske retningslinjer for forfatterskap

• Første versjon i 1988 – revidert flere ganger seinere

Forfatterskap skal utelukkende baseres på: 

a) Vesentlige bidrag til idé og utforming, eller

datainnsamling, eller analyse og tolking av data 

b) Utarbeiding av selve manuskriptet eller kritisk revisjon

av artikkelens intellektuelle innhold 

c) Godkjenning av artikkelversjonen som skal publiseres

http://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfatterskap-i-

medisin-og-helsefag/

http://www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Medforfatterskap/Medforfatterskap-i-medisin-og-helsefag/


Medforfatterskap og bibliotekarer

Tilbys medforfatterskap til bibliotekarer som bidrar til 

systematiske oversikter? 

Ulik praksis etter grad av deltakelse og hva bibliotekaren 

selv ber om – diskusjon pågår på Medical Library 

Associations epostliste beregnet for de som jobber med 

avanserte søk.

http://pss.mlanet.org/mailman/listinfo/expertsearching_pss.mlanet.org

http://pss.mlanet.org/mailman/listinfo/expertsearching_pss.mlanet.org


Eksempel på en forfatteravtale (author agreement /author

understanding form) for systematiske oversiktsartikler – ved 

Laupus Health Sciences Library, East Carolina University



Medforfatterskap på en review-

artikkel om seksuelle overgrep mot 

eldre på sykehjem

Sexual abuse of older nursing home residents: a literature review

Wenche Malmedal RN, MSc, PhD

Associate Professor, Faculty of Nursing, Sør-Trøndelag University College, 

Trondheim, Norway

Maria Helen Iversen RN, MSc (in Mental Health), Faculty of Nursing, Sør-

Trøndelag University College, Trondheim, Norway

Astrid Kilvik, MSc (Knowledge Management) 

Head Librarian, Faculty of Nursing, Sør-Trøndelag University College, 

Trondheim, Norway



Arbeidsprosess

• Felles ansvar for helheten, fra 

planlegging til publisering (Vancouver)

• Tett samarbeid i hele prosessen, men 

noe arbeidsdeling underveis

• Bibliotekarens bidrag:

 Litteratursøking

 Oppsett av alerts (varsling om nye 

artikler)

 Skriving: beskrivelse av valgt type 

review, søkeprosess, utvalgsprosess, 

studiens begrensninger (limitations)

 EndNote-database og litteraturlista i 

artikkelen 



Publisering i OA-tidsskrift: 
Nursing Research and Practice

Nivå 1 i NSD sitt kanalregister





Medforfatterskap - gevinst for 

biblioteket

• Bedre kjennskap til forskningsprosessen. Viktig å styrke 

egen kompetanse på forskningsprosess, metode, 

publisering

• Arena for kunnskapsdeling mellom forsker og bibliotekar.  

Prosess der problemer løses i fellesskap. 

Relasjonsbygging!

• Samarbeid fører til mer samarbeid – planlagt oppstart av 

stor prevalensstudie på vold mot eldre, samarbeid mellom  

flere høgskoler, bibliotekarer skal jobbe i prosjektet 

Tips: avklar spørsmål om medforfatterskap ved

prosjektstart!



Hva ønsker forskerne av 

bibliotekarene?

(Representert ved Wenche) 

• Dyktige i søk

• Hjelp til å finne riktige og viktige søkekilder, å finne artikler 

som har «gjemt seg i systemet», å sette opp alerts

• Diskusjonspartner i prosessen med inklusjon og 

eksklusjon av artikler og med valg av begreper

• Hjelp til referanseliste

• Hjelp til å finne egnet tidsskrift for publisering

• Innspill i prosessen fra en ikke-profesjonell på fagområdet

• Tydelighet, ryddighet – TID!



Studie som viser sammenheng mellom 

bibliotekar-medforfatterskap og høyere kvalitet 

på litteratursøk i systematiske oversiktsartikler



Wenche:

«Jeg vet ikke hvor mange bibliotekarer det er som 

er medforfatter på vitenskapelige publikasjoner, 

men jeg tror at hvis flere enn jeg opplever hvor 

nyttig og positivt et slikt samarbeid er, så vil det 

kanskje bli flere etter hvert»



Takk for meg!


