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Sammendrag 

I 2009 ga Kunnskapsdepartementet HiST og NTNU i oppdrag å etablere et felles 

integrert bibliotek for forskning, læring og formidling lokalisert i det integrerte 

universitetssykehuset i Trondheim. Bibliotek for medisin og helse (BMH) åpnet i 

desember 2013 og gir studenter og ansatte ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Norges 

Teknisk Naturvitenskapelige Universitet og St. Olavs Hospital et tilbud som omfatter 

hele medisin- og helsefeltet - fra studier til klinikk. Biblioteket ligger i 

Kunnskapssenteret på St. Olavs Hospital og er en felles møteplass i hjertet av 

sykehusområdet. 

 

Bibliotek for medisin og helse er: 

• En ny samarbeidsmodell for HiST og NTNU 

• Ikke en organisatorisk sammenslåing av institusjonene, men fortsatt to eiere, 

to budsjetter, to arbeidsgivere, to ledere 

• Et samarbeid om det fysiske biblioteket og om tjenester og tilbud til brukerne 

• Regulert gjennom en avtale på overordnet nivå mellom NTNU og HiST om 

drift og leie av lokalene, og egne samarbeidsavtaler for HMS og IT-drift  

• Et samarbeidsprosjekt som gir en unik mulighet til å etablere et neste-

generasjons bibliotek for forskning og læring 

 

 

 

 Foto: Karen J. Buset 
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    www.bibliotekformedisinoghelse.no 
 

  

 

Fakta om Bibliotek for medisin og helse 

 

 1500 kvm netto over 2 etasjer  
 

 55 timer åpent pr uke 
 

 17 fast ansatte, 8 studentvakter 
 

 Ca. 4000 studenter og ca. 12000 ansatte fra HiST, NTNU 
og St. Olavs Hospital 
 

 IT-støtte for studenter i biblioteket 
 

 To oppstillinger av trykte samlinger (NLM og Dewey) 
 

 Egen IT-løsning, bl.a. for felles utlån på automater 
 

 40 publikums-PCer 
 

 12 grupperom og ca. 300 sitte-/arbeidsplasser 
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Bakgrunn for samarbeidsmodellen 

Etableringen av Bibliotek for medisin og helse er et nytt og radikalt 

samarbeidsprosjekt i Norge, mellom ulike typer institusjoner; et universitet og en 

høgskole. NTNU og HiST er forskjellige når det gjelder organisasjonsstruktur, kultur, 

økonomi og tradisjoner. Brukergruppene spenner fra forskere og klinikere på ulike 

nivåer til stipendiater, master-, videreutdannings-, lege- og bachelorstudenter på 

medisin- og helsefeltet. 

 

Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet 

I 2009 fikk HiST og NTNU et oppdrag fra Kunnskapsdepartementet: i to felles brev til 

institusjonene, av henholdsvis 21.10.2009 og 11.5.2010, forespurte departementet 

de to institusjonene om å etablere av et felles og integrert bibliotek for medisin, 

sykepleie, helse- og sosialfag. HiST hadde på dette tidspunktet planer om å flytte sin 

avdeling for helse- og sosialfag fra Ranheimsveien til sykehusområdet. Her er 

høgskolens avdeling for sykepleierutdanning allerede lokalisert i nærheten av 

NTNUs medisinske fakultet og St. Olavs Hospital. På bakgrunn av denne 

samlokaliseringen av institusjonene, og dermed også mange av bibliotekenes 

brukere, så departementet det som særlig hensiktsmessig at Biblioteket på Øya 

(HiST), Biblioteket i Ranheimsveien (HiST), samt Medisinsk bibliotek på Øya (NTNU 

Universitetsbiblioteket) ble slått sammen. Departementet ba HiST og NTNU om å 

etablere “ett felles integrert helsefaglig bibliotek for Norges teknisk- 

naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Sør-Trøndelag og St. Olavs hospital HF, 

og ikke to fagbibliotek plassert side om side” (KD´s oppdragsbrev til utbygger Helse 

Midt-Norge RHF).   

HiST og NTNU iverksatte en felles studie i samarbeid med de involverte 

bibliotekene, og i et brev til Kunnskapsdepartementet av 18.11.2009, stilte de to 

institusjonene seg positive til realiseringen av et slikt felles bibliotek innenfor en 

arealramme på 1500 kvm, forutsatt at stille lesesal og et visst antall 

studentarbeidsplasser kunne dekkes opp andre steder på Øya. HiST og NTNU la 

også vekt på at ”en samling av kompetanse og ressurser i et moderne bibliotek for 

forskning, læring og formidling, vil kunne møte brukernes behov på en god måte”. 

http://hist.no/content.ap?contentId=8938&contextId=30128
http://hist.no/content.ap?contentId=1641&contextId=30128
http://hist.no/content.ap?contentId=1641&contextId=30128
http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin
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Brukerne av det nye biblioteket vil i hovedsak være studenter og ansatte ved HiST 

og NTNU, samt ansatte ved St. Olavs Hospital.  

 

I løpet av planleggingsprosessen ble det avklart at biblioteket ved Avdeling for helse- 

og sosialfags flytting til Øya blir utsatt og at avdelingen de nærmeste årene vil ha 

annen lokalisering. Avdeling for helse- og sosialfag vil etableres for fullt i BMH først 

ved flyttingen til Øya. Dette betyr at det ble Medisinsk bibliotek ved NTNU 

Universitetsbiblioteket og biblioteket ved HiSTs Avdeling for sykepleierutdanning, 

HIST/Øya-biblioteket, som i første omgang flyttet inn i det nye biblioteket. HIST/Øya-

biblioteket har også ansvar for bibliotektjenester til bioingeniør- og 

radiografutdanningene ved høgskolens Avdeling for teknologi.  

 

Rammer og kontekst for etablering av BMH 

Brukeratferd og -krav er i stadig endring. Det er viktig at bibliotekene er forberedt på 

og i stand til å utvikle tjenester som støtter brukernes arbeidsflyt. Kunnskap om 

utviklingstrekk i brukernes omgivelser blir dermed viktige forutsetninger for å utvikle 

et relevant tjenestetilbud; et «moderne bibliotek for forskning, læring og formidling 

som er tilpasset brukernes behov» (Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev av 

30.9.2010). 

 

Utviklingstrekk i høyere utdanning  

Fra politisk hold har det i de senere år vært et ønske om å stimulere til mer og bedre 

samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i universitets- og høgskolesektoren. I 

tråd med dette har det vært utredningsprosesser om sammenslåing av NTNU og 

HiST. I 2015 kom Stortingsmelding 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet — 

Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Parallelt ble det diskutert flere 

mulige modeller for sammenslåing av NTNU og HiST og vinteren 2015 ble det 

vedtatt fusjon av NTNU, HiST, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik til ett 

universitet med campus i alle tre byene. 
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Utviklingstrekk knyttet til undervisning 

Studentene har bedre IT-kompetanse enn tidligere. Generelt sett har de ingen 

motforestillinger mot å ta i bruk og forholde seg til tekniske løsninger. Samtidig har 

de fortsatt behov for å utvikle informasjonskompetanse. En større grad av 

internasjonalisering medfører flere utvekslingsstudenter og fremmedspråklige 

studenter og turnuskandidater. Vi ser bare starten på en økt bruk av nettbaserte og 

sosiale læringsformer, tilgang til e-bøker, mobile plattformer og sosiale nettsamfunn 

(Haglund et al, 2012). 

 

Utviklingstrekk knyttet til forskning  

Stikkord er internasjonalisering, tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging, 

praksisnær forskning, involvering av studenter i forskningsprosjekter, fokus på økt 

vitenskapelig publisering og Open Access (www.stolav.no, www.hist.no, 

www.ntnu.no). I et integrert universitetssykehus står samspillet mellom forskning og 

klinisk praksis helt sentralt, uttrykt i følgende sitat: 

“Realiseringen av det nye universitetssykehuset, med sykehus- og 

universitetsarealer tett integrert, innebærer et stort potensial og en forpliktelse 

for sykehus og universitet til en utstrakt integrasjon av virksomhetene. 

Effekten av et nært samarbeid mellom klinikk og fakultet skal utnyttes til å 

sikre høy kvalitet på pasientbehandling, utdanning, forskning og innovasjon; 

kort vei fra kunnskapsutvikling til helsetjeneste.” (stolav.no/fagfolk/forskning/) 

 

Utviklingstrekk knyttet til bibliotek og brukere 

En undersøkelse blant bibliotekarer i medisinske- og helsefaglige bibliotek i 

Norden vurderte følgende trender fra siste 10-år som viktigst: Fokus på pedagogikk, 

kunnskapsbasert praksis og Open Access. I Norge ser vi et økt fokus på 

bibliotekarens nye rolle som lærer og veileder, økt bibliotekbruk fra sykehusansatte, 

fokus på kunnskapsbasert praksis både i helseutdanning og i praksisfeltet og 

vektlegging av e-læring. Alt dette er trender som antakelig videreutvikler seg inn i 

neste ti-år (Haglund et al, 2012). 

Brukerne sier, gjennom brukerundersøkelser og fokusgruppeintervjuer, at 

bibliotekarenes ekspertise er mindre etterspurt i det fysiske biblioteket. Studentene 
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bruker bibliotekrommet som arbeidsplass, både for individuelt arbeid og for 

gruppearbeid. Forskere, undervisere og klinikere besøker ikke det fysiske biblioteket, 

men de vil ha nye tjenester, og de etterspør bibliotekstøtte på egen arbeidsplass. 

Bibliotekets nettsider er viktig, men mange av brukerne foretrekker søkemotorer i 

stedet for bibliotekkatalogen. Det er stadig økende etterspørsel etter kurs og 

veiledning, og spørsmål etter bibliotekets støtte i publiseringsprosessen 

(Tilgjengelighet, fleksibilitet og kompetanse, 2012). 

  

Brukere og brukergrupper ved Bibliotek for medisin og helse 

BMH sine primære brukere er studenter og ansatte ved NTNU, HiST og St. Olavs 

Hospital.  

 

Primære målgrupper fra NTNU er ansatte og studenter ved Universitetsklinikken Det 

medisinske fakultet (DMF)1 ved NTNU og St. Olavs Hospital2. Hovedaktiviteten ved 

St Olavs Hospital er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, 

forskning, utdanning av helsepersonell. Hovedoppgaver ved DMF er undervisning, 

forskning og formidling.  St. Olavs Hospital i 2014 har ca. 10.000 årsverk og DMF ca 

1200. Totalt er det i overkant av 2500 studenter som studerer fulltid eller deltid ved 

DMF. Studentene er fordelt på profesjonsstudiet i medisin (inkludert Forskerlinjen) 

og ulike etterutdannings-, master- og doktorgradsprogram.  

 

Primær målgruppe fra HiST er ansatte og studenter ved HiST/Avdeling for 

sykepleierutdanning (ASP)3, samt bioingeniør- og radiografutdanningene ved 

høgskolens avdeling for teknologi (AFT)4. Høgskolen i Sør-Trøndelag er landets 

tredje største høgskole og tilbyr forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger på 

bachelor-, master- og PhD-nivå. Tyngdepunktet av aktivitetene er knyttet til 

bachelorutdanningene. Kjerneaktivitetene er utdanning, forsknings- og 

utviklingsarbeid og samhandling med samfunn og arbeidsliv. Antall ansatte på ASP 

og AFT/bioingeniør og radiograf er ca. 150. Totalt er det ca. 1400 studenter fordelt 

                                                           
1 Om DMF: http://www.ntnu.no/dmf/om 
2 Om St. Olavs Hospital: http://www.stolav.no/no/Om-oss/ 
3 Om ASP: http://hist.no/asp/ 
4 Om AFT: http://hist.no/aft/ 
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på fire bachelorprogram (sykepleier, yrkesfaglærer, radiograf og bioingeniør) og en 

rekke videreutdannings- og masterprogram.  

Andre brukere ved BMH er ansatte og studenter fra øvrige studiesteder ved NTNU 

og HiST, pasienter og pårørende, primærhelsetjenesten, ansatte og pasienter ved 

Øya helsehus, sykehus i Helseregion Midt-Norge, andre bibliotek og et generelt 

publikum. 

 

Bibliotekene som samlokaliseres  

Medisinsk bibliotek er et av seksjonsbibliotekene ved NTNU UB. Biblioteket har 11 

fast ansatte fordelt på 10,3 årsverk; 4 bibliotekarer, 2 førstekonsulenter, 4 

universitetsbibliotekarer og 1 kommunikasjonsrådgiver. I tillegg kommer 4 

studentvakter. Biblioteket ledes av seksjonssjef med fag - og personalansvar.  

 

HIST/Øya-biblioteket har 6 fast ansatte fordelt på 5,5 årsverk: 1 hovedbibliotekar, 3 

spesialbibliotekarer og 2 konsulenter. I tillegg kommer 4 studentvakter. 

Hovedbibliotekar har ansvar for daglig drift av biblioteket, mens biblioteksjef på HiST 

har personal- og budsjettansvar.  
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Prosess fram mot innflytting  

 

Brukerne som blikkpunkt og målestokk 

Hva vil brukerens behov være når BMH etableres? Planlegging av bibliotekareal og 

tjenester har i hovedsak vært basert på resultater fra brukerundersøkelser, den 

nyeste en fokusgruppeundersøkelse fra 2012. Resultatene fra denne siste 

undersøkelsen både supplerer og overlapper resultater fra tidligere studier. Totalt 

sett gir det et godt fundament for å utvikle biblioteket.  

 

I april-mai 2012 ble det gjennomført en brukerundersøkelse for å øke kunnskapen 

om atferd og behov hos de ulike framtidige brukergruppene i BMH. Studien ble 

designet som en fokusgruppestudie med fire gruppeintervjuer, to grupper bestående 

av studenter og to av ansatte fra HiST og NTNU. Profesjonelle og erfarne 

moderatorer utførte intervjuene basert på en intervjuguide (Tilgjengelighet, 

fleksibilitet og kompetanse, 2012). Resultatene fra denne undersøkelsen viser noen 

signifikante forskjeller mellom studenter og ansatte, men små forskjeller mellom de 

to institusjonene. Studentene vil gjerne ha et tradisjonelt bibliotek, et rolig sted for 

studier, som alternativ til ordinære lesesaler. De vil ha lange åpningstider, fra klokka 

8.00 til 20.00, noen enda lenger. Viktigst for denne gruppen er et sted for studier og 

tilgang til litteratur. De bruker også biblioteket til å sjekke ut anbefalt litteratur før de 

kjøper litteraturen. Studentene ønsker separate områder i biblioteket; egne områder 

for gruppe- og individuelle studier og andre områder for avslapning med 

medstudenter og med mulighet for å spise og drikke. God kvalitet på luft, lys, store 

vinduer og romslighet er nøkkelord for det fysiske biblioteket. Studentene er også 

opptatt av tilgang til skrivere, kopimaskiner, datamaskiner og nok stikkontakter. 

Studentene er selvhjulpne, men mener at bibliotekets kurs og veiledningstilbud er 

nyttige.  

 

Ansatte bruker først og fremst biblioteket til å bestille bøker og artikler. De besøker 

sjelden biblioteket, men benytter e-post eller telefon for å komme i kontakt med 

bibliotekpersonalet. For denne gruppen er det viktig at bibliotekets nettsted fungerer 

godt og at personalet har høy kompetanse og kan bistå ved behov. De legger vekt 

på lik tilgang for begge institusjonene til informasjonsressurser. Bibliotekets 
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kurstilbud er også viktig for ansatte, både for dem selv og ikke minst for deres 

studenter. Videre ønsker ansatte at biblioteket skal være et sted for formidling av 

institusjonenes forskning - enten ved korte presentasjoner av aktuelle prosjekter, 

eller ved utstillinger av for eksempel posters. 

 

Undersøkelsen viser en interessant forskjell mellom ansatte og studenter når det 

gjelder biblioteket som en tverrfaglig møteplass. Ansatte ser biblioteket som en 

arena der studentene kan møtes for å diskutere og dele kunnskap. Studentene, 

derimot, er mindre opptatt av dette og fokuserer mer på biblioteket som 

arbeidsplass. 

 

Samarbeidsplattform og infrastruktur  

Vi definerte tre parallelle løp fram mot innflytting: et for bygget og biblioteklokalene, 

et for IT-løsninger og et for utvikling av en felles plattform for samarbeid.  

 

Bygget og biblioteklokalene 

 

 

Foto: Nils Eikeland 

 

I 2004 startet planleggingen av et medisinsk bibliotek for Det medisinske fakultet ved 

NTNU og St. Olavs Hospital. Prosessen resulterte i en funksjonsbeskrivelse med 

romfunksjonsprogram og ble deretter lag på vent. I 2009 fikk som nevnt HiST og 
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NTNU i oppdrag fra Kunnskapsdepartements å etablere et felles integrert bibliotek, 

Bibliotek for medisin og helse. Etableringen av biblioteket var en del av utbyggingen 

av St. Olavs Hospital, der Helsebygg Midt-Norge var utbygger etter oppdrag fra 

Felles utbyggingsenhet (FUE) ved NTNU og St. Olavs Hospital. BMH ble trukket inn i 

utbyggingsprosjektet gjennom FUE og koordinatorer for Kunnskapssenteret ved 

henholdsvis St. Olavs Hospital og NTNU. Biblioteket hadde brukermedvirkning i 

funksjonsplanleggingen, med disponering av fysiske arealer og valg av inventar. Det 

var et tett samarbeid med arkitekter og innkjøpere gjennom hele byggeprosjektet, 

bl.a. ved flere felles studieturer til andre biblioteker i inn- og utland. Vi deltok også i 

tverrgående prosjekter knyttet til adgangssystem, forsyning, opplæring, brann- og 

beredskap i bygget, flytting osv. Totalt sett var det en bred og ressurskrevende 

involvering i en kompleks prosjektorganisering, der det var både en invitasjon til, 

men også et pålegg om deltakelse. 

 

Ved utforming av lokalene ble sømløshet og fleksibilitet vektlagt som bærende 

prinsipper. Dette innebærer at man kan omdefinere og møblere om lokalene etter 

skiftende brukerbehov. Samtidig er Kunnskapssenteret bygget som et passivhus, 

med bestemte krav til belysning, energibruk, ventilasjon, solskjerming osv., noe som 

medfører redusert fleksibilitet for biblioteket. Mer om byggeprosjektet på 

www.stolav.no/helsebygg 

 

IT-løsning - felles, fleksibelt og sømløst 

For å sikre gode IT-løsninger i BMH, ble det etablert et eget prosjekt med NTNU IT 

som prosjektleder på oppdrag fra Helsebygg. IT-prosjektet startet i 2011 med 

innledende diskusjoner rundt funksjonalitet og krav til løsning. Det viste seg å være 

et komplekst og ambisiøst prosjekt, som ble ferdigstilt først ved innflytting i november 

2013 og som har krevd tett oppfølging også i ettertid.  

Det viktigste kravet var at biblioteket skulle framstå som ett for brukerne. Dette 

innebar at det skulle være tilgang til både HiST og NTNU sine dataressurser fra alle 

PCer, tilgang til trådløsnett, felles utskriftsløsning for begge institusjoner og lik tilgang 

til lisensierte e-ressurser. Det siste har det, pga lisensavtaler med leverandører, ikke 

vært mulig å gjennomføre. For at brukere skal kunne få tilgang til sin organisasjons 

abonnementer må de starte nettlesere som om de var plassert i de ulike 
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organisasjonenes nett. Dette løses ved bruk av terminaltjenere som er satt opp i 

henholdsvis HiST og NTNU sin ordinære infrastruktur. Når brukerne logger seg på 

PC-ene i biblioteket, rutes de til egen institusjons nett. I tillegg var det viktig å sikre 

brukerne tilgang til programvare og hjemmekatalog ved egen institusjon. Det var 

også ønskelig å ha felles utlånsautomater for begge institusjoner, slik at alle brukere 

kan låne og returnere uavhengig av tilhørighet. 

 

For bibliotekansatte var det nødvendig å ha tilgang til egen institusjon sine ressurser 

som kontorstøtte, kalender, adressebok, fellesområder osv. For å kunne etablere 

felles drift, var det samtidig avgjørende å ha tilgang til samhandlingsverktøy, felles 

filområder, felles kalender og epostmapper osv. 

  

Det er stor kurs- og undervisningsaktivitet ved biblioteket og dermed var det behov 

for en løsning for kursing av alle brukergrupper, med tilgang til aktuell institusjons e-

ressurser. 

 

For å møte behovene ble det utviklet flere spesialløsninger, som involverte aktører 

som NTNU, HiST og St. Olavs Hospital sine IT-avdelinger, nettleverandører, 

bibliotekene, BIBSYS, Biblioteksentralen og Helsebygg. Løsningene er beskrevet i et 

eget dokument kalt Infrastruktur ved Bibliotek for medisin og helse (Mauring, 2013). 

 

  

Foto: Karen J. Buset  
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Bibliotekutvikling - mot en felles plattform for samarbeid 

Etableringen av Bibliotek for medisin og helse har vært et omfattende og særegent 

organisasjonsutviklingsprosjekt. Det er ikke en organisatorisk sammenslåing eller 

fusjon, men fortsatt to eiere og to arbeidsgivere for personalet i BMH. Medisinsk 

bibliotek vil fortsatt være en del av NTNU UB, tilsvarende vil HiST/Øya-biblioteket 

være en del av HiST-biblioteket.  

 

Hva slags bibliotek skal BMH være? Hva betyr «en felles integrert løsning»? Hva 

bygger samarbeidet på? Hvordan utvikle felles identitet? Hvordan skaper vi en ny 

organisasjon - samtidig som vi hører til i hver vår? Spørsmålene ble diskutert i 

samarbeid med en organisasjonspsykolog. Hun fulgte prosessen gjennom flere 

personalsamlinger og bidro med lederstøtte og veiledning, bl.a. i utviklingen av en 

felles visjon for BMH: Biblioteket – din døråpner til kunnskap. 

 

  
Tegning: Linda Fluge, BMH-samling april 2012 

 

BMH er en organisatorisk nyskapning; et fellesbibliotek eller en type bofellesskap 

som kan kalles et sambibliotek. I sambiblioteket er samarbeidet knyttet til drift av 

det fysiske biblioteket: å møte publikum i skrankene og ellers i biblioteket, lage 

utstillinger og arrangementer, ivareta lokalene ol.  
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Utfordringene med å drifte sambiblioteket og å utvikle tjenester for brukerne kan 

løses i et praksisfellesskap. Praksisfellesskap kan beskrives slik: grupper der 

deltakerne deler interesser, problemer eller engasjement innen et område og der de 

utvikler sin kunnskap på dette området gjennom å dele erfaringer og jevnlig 

samhandle eller forhandle med hverandre. Praksisfellesskap er gjerne uformelle, 

lærende samarbeidsgrupper. Ikke i betydningen uorganiserte, men de er uformelle 

på en slik måte at organisatorisk styring og kontroll ikke nødvendigvis utøves. Det 

som definerer fellesskapet og knytter deltakerne sammen er gjensidig engasjement. 

Gjensidig engasjement handler om ansvarlighet og innsatsvilje for å bygge 

fellesskapet. Dette engasjementet dreier seg nødvendigvis ikke om homogenitet og 

enighet. Tvert imot er forskjellighet en viktig drivkraft (Wenger, 2004). 

 

Begrepet læring står sentralt i tenkningen om praksisfellesskap. Læring kan 

defineres som ”… tilegnelse av ny eller endret kompetanse – i form av kunnskaper, 

ferdigheter eller holdninger – som gir relativt varige endringer i en persons 

adferdspotensial” (Lai, 2004: 134-135). Når læring nedfeller seg i organisasjonen- i 

organisasjonskartet, i filosofi, verdier, retningslinjer, rutiner, prosedyrer og prinsipper 

for ledelse - slik at den blir retningsgivende for medarbeidernes seinere handlinger, 

kan en snakke om organisatorisk læring. Resultat av læring kan formaliseres som 

planer, målsettinger, styringsdokumenter o.l. som ivaretar erfaringer og som 

beskriver ønskelig atferd i organisasjonen. Slike planer kan fungere som 

organisasjonens hukommelse og kan bli kart å styre etter. De sier noe om 

ambisjoner og intensjoner i organisasjonen. Ved å ha fokus på læringsprosesser og 

skape høy bevissthet om viktigheten av å lære, kan en utvikle en lærende 

organisasjon (Irgens, 2011). En lærende organisasjon er en metafor for en 

idealtilstand som organisasjoner må streve etter for å respondere på forventinger og 

press de stilles overfor. I et fag- og forskningsbibliotek kan “press” dreie seg om å ta 

i bruk ny teknologi, tilpasse seg nye læringsformer, svare på endrede forventninger 

hos brukerne osv.  En lærende organisasjon har medarbeidere som er i stand til å 

akseptere, tilpasse og kontinuerlig vurdere nye ideer og endringer, er fleksible, 

jobber systematisk med å lære og å utvikle seg og har fokus på holdninger og 

relasjoner.  
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Læring henger sammen med handling og om å tilegne seg kunnskap. 

Kunnskapsbasert praksis (KBP) er et viktig begrep i denne sammenhengen. En 

kunnskapsbasert praksis innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk 

innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukernes ønsker 

og behov i en gitt situasjon. Modellen under illustrerer: 

 

 

lllustrasjon fra VIKO ved Karen J. Buset 

 

 

Et systematisk arbeid med kunnskapsinnhenting, som brukerstudier, evaluering av 

tjenester, innhenting av forskning om ulike (bibliotek)-relaterte tema, best practice 

osv, skal være en viktig grunnstein i BMH. Slik kan en si at virksomheten i BMH 

bygges på en plattform med de fire grunnpilarene: sambibliotek, 

praksisfellesskap, lærende organisasjon og kunnskapsbasert praksis. 
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Samarbeidsformer 

 

Vi tok i bruk flere samarbeidsverktøy helt fra prosjektets oppstart i 2010. Det ble 

opprettet wiki og Facebook-gruppe for intern kommunikasjon og dokumentasjon av 

prosjektvirksomheten. For ekstern informasjon ble det etablert en blogg5. Personalet 

i bibliotekene hadde felles møter, seminarer og sosiale arrangementer; som 

fredagskaffe, teaterforestillinger osv. Alle hospiterte en dag i hverandres biblioteker. 

Lederne hadde jevnlige møter. Samtlige deltok i ulike arbeidsgrupper der 

problemstillinger rundt drift og utvikling i det mye biblioteket ble utredet. Følgende 

tema ble utredet i arbeidsgrupper fram mot innflytting: ledelse, felles visjon, 

klassifikasjon og oppstilling, lisenser, informasjonsflyt, utvikling og 

samarbeidsprosjekter, kommunikasjon, praktiske problemstillinger rundt BIBSYS, 

felles utlånsregler, publikumstjenester, oppstilling og plassering av samlinger, 

kartlegging av undervisning og forskerstøtte, husregler og trivselsregler, åpen 

hentehylle, skilting og merking av hyller. Alle arbeidsgrupper hadde deltakere fra 

både HiST og NTNU, slik at arbeidet ikke bare handlet om å finne løsninger på 

praktiske problemer, men også om å bli kjent, å lære i fellesskap og å bygge felles 

kultur og organisasjon. 

Ledelse 

 

  

Tegning: Linda Fluge, 2013 

 

Bibliotek for medisin og helse ledes i fellesskap av seksjonssjef ved NTNU 

Universitetsbiblioteket, Seksjon for medisin og hovedbibliotekar ved HiST-

                                                           
5 Bibliotek for medisin og helse 2013 fik2013.blogspot.com 
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bibliotekets avdeling på Øya. Felles ledelse omfatter ikke gjensidig personalansvar. 

Lederne representerer sine respektive organisasjoner i det daglige og rapporterer til 

henholdsvis bibliotekdirektør ved NTNU og biblioteksjef ved HiST.  

 

Ledelsen i BMH er bygget på felles verdier som tydelighet, fleksibilitet, åpenhet og 

involvering og dialog som tilnærming til medarbeidere og medleder. Høy bevissthet 

om både reelle og potensielle konfliktområder og åpne og felles prosesser med 

fokus på å finne konstruktive løsninger står sentralt. Felles ledelse er bygget på 

forhandling og konsensus; det tar tid og er en kontinuerlig balansegang mellom å 

lede sammen og å lede hver for seg. 
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Neste trinn – Bibliotek for medisin og helse i drift 
 

Flytting av bibliotekene til BMH startet 25. november 2013 og 9. desember åpnet 

dørene for publikum. Biblioteket ble offisielt åpnet 30. januar 2014 med ledelse, 

personale og gjester til stede. Rektor ved NTNU og tidligere sykehussjef Gunnar 

Bovim, uttrykte seg slik i sin tale ved åpningen: 

Vi har store ambisjoner og forventninger til det som skal skje her. Biblioteket 

skal være, og har allerede blitt, en viktig møteplass for studenter og ansatte. 

Jeg håper at dette blir et kraftsentrum i vitenskapen, også utenfor Norges 

grenser. Universitetssykehuset skal markere seg internasjonalt, og her på 

biblioteket skal kunnskapen leve for en bedre verden. 

 

Brukernes bibliotek 

For brukerne framstår det fysiske biblioteket som felles for alle. Dette kommer til 

uttrykk gjennom felles publikumstjeneste, felles arrangementer i biblioteket, felles 

nettside på nøytralt domene, epost, profileringsmateriell osv. Alle arbeidsplasser, 

grupperom og PCer i biblioteket er tilgjengelig for alle. BMH har lengre åpningstid 

enn bibliotekene hadde før innflytting.  

  

Foto: Frode Thomassen Singsås 

 

Tilgangen til elektroniske ressurser er imidlertid fortsatt knyttet til egen institusjon og 

vil dermed være forskjellig for de enkelte brukergruppene. Brukerne har samme 
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bestillingssted i BIBSYS som tidligere og hører i den forstand kun til én av 

institusjonene i BMH. Utlånsautomatene er tilrettelagt slik at alle brukergrupper kan 

låne fra begge samlinger, mens utlån over skranke foretas separat pr. institusjon. 

Dette løses ved at skrankepersonalet har to innlogginger i BIBSYS, slik at materiale 

som eies av NTNU lånes ut på NTNU-innlogging og materiale som eies av HIST 

lånes ut på HIST-innlogging. Siden det er dokumentets eier og ikke brukerens 

institusjonstilhørighet som er styrende, er det ikke nødvendig å involvere brukeren i 

denne todelte løsningen «bak kulissene». 

 

 

Foto: Nils Eikeland 

 

Sammen og hver for oss 

For bibliotekene er det et felles ansvar å drifte det som skal foregå i det fysiske 

bibliotekrommet: å møte publikum i skrankene og ellers i biblioteket, lage utstillinger 

og arrangementer, ivareta lokalene ol. De fleste medarbeiderne inngår i 

skranketjeneste. Som hovedregel skal én fra NTNU og én fra HiST ha skrankevakt 

sammen. Tilsvarende én studentvakt fra hver institusjon. Det lages kvartalsvise 

vaktplaner. Felles rutiner og prosedyrer er nedfelt i BMH sin wiki, slik at høy kvalitet 

og lik behandling av brukerne sikres. Utover dette tilbyr vi tjenester som undervisning 

og forskningsstøtte overfor våre respektive fagmiljøer som tidligere.  

 

Bibliotekets ansatte hører til to organisasjoner, men ett praksisfellesskap, der det er 

vekt på det som samler og som er likt: felles kommunikasjonsstrategi, grafisk profil 

og bruk av sosiale medier, felles møter, arbeidsgrupper og fora, felles verktøy som 

wiki, filområde, delte kalendre og felles kontorer med felles pauser.  
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Buttons og foto: Frode Thomassen Singsås 

 

Samlinger - oppstilling, akkvisisjon og videreutvikling 

Samlingene er klassifisert og stilt opp etter henholdsvis Dewey og NLM. De er i liten 

grad overlappende og de er plassert hver for seg. Hver institusjon er ansvarlig for 

akkvisisjon og videreutvikling av egen samling. Det betyr at innkjøp, katalogisering, 

klassifikasjon o.l. utføres separat som før. Skilting og merking av hyller og samlinger 

er enhetlig og fleksibel.  

 

Kompetanseutvikling og kunnskapsdeling 

Kompetanseutvikling og kunnskapsdeling foregår på mange måter og i flere 

sammenhenger i BMH. Noe skjer separat i samarbeid med egne institusjoner og noe 

skjer i BMH-sammenheng. 

 

Fellesaktivitetene i BMH har vært konsentrert om å bli kjent med hverandres 

fagområder og å sikre høy tjenestekvalitet og lik behandling av brukerne. I løpet av 

det første halvåret i drift utviklet vi gjennom gruppearbeid og plenumsdiskusjoner en 

felles skrankehåndbok - 20 ting vi må kunne for å jobbe i skranken. Vi hadde også 

workshops der vi presenterte og diskuterte hverandres nettsider, fagressurser, 

undervisningsopplegg osv. Teamarbeid som samarbeidsform ble videreført fra 

prosjektfase til driftsfase. Siden innflytting har det vært mange arbeidsgrupper i 
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sving: én gruppe har utredet nivå og innhold for skrankeservice, én har sett på bruk 

av henholdsvis Dewey og NLM, én har utarbeidet tiltak for felles mottakelse av 

studentene ved studiestart både i 2014 og 2015, én har laget rutiner for bruk av åpen 

hentehylle, én annen for bruk av åpne verktøy for referansehåndtering. Vi har felles 

møter ukentlig, der vi annenhver uke har fokus på driftssaker og annenhver på 

faglige tema. Mens driftsmøtene ivaretas av lederne, går ansvaret for fagmøtene på 

omgang.  Grupper på tre og tre sørger for innhold, enten ved selv å bidra eller ved å 

invitere eksterne bidragsytere. Aktuelle tema er formidling fra faglige konferanser en 

har deltatt på, presentasjon av gode nettsteder og informasjonsressurser, refleksjon 

over veiledningssituasjoner eller hendelser i skranken, orienteringer om bestemte 

saker, f.eks. HMS-arbeid på institusjonene våre osv.  

 

Siden oppstarten har vi arrangert såkalte «Fagsnack» i biblioteket ca. en gang i 

måneden. Der har vi invitert personer fra fagmiljøene til å snakke om en bok, et 

prosjekt eller et tema som er aktuelt og interessant for brukerne våre.  Vi har hatt 

bidragsytere fra flere organisasjoner og tematikk som er aktuell for alle som er 

interessert i medisin og helse.  

 

    

Foto: Frode Thomassen Singsås 
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Veien videre 

Den første fasen i BMH har handlet mye om drift og infrastruktur. Oppfølging av 

bygg og lokaler og etablering av IT-løsninger, felles rutiner og prosedyrer for 

publikumsservice osv. har kostet tid og oppmerksomhet. Etter hvert har vi imidlertid 

flyttet fokuset noe fra drift til videre tjenesteutvikling for brukerne våre. 

 

Våren 2015 etablerte vi et prosjekt kalt Rom for ny kunnskap. Prosjektets 

målsetting er å øke kunnskapsgrunnlaget for videre tjenesteutvikling i BMH generelt 

og spesifikt for utvikling av biblioteklokalene. Vi ønsker å bli kjent med brukerne i 

BMH gjennom kartlegging av faktisk bruk: kvantitativt (hvem er hvor i biblioteket til 

hvilke tider) og kvalitativt (hva gjør hvilke brukere i biblioteket). Prosjektet har 4 

delprosjekter: delprosjekt Telle, som er et rent trafikktellingsprosjekt, delprosjekt 

Skrankesvar, der henvendelser i skranken kartlegges, delprosjekt Foto med 

fotodokumentasjon av aktivitet i bibliotekarealene samt delprosjekt Spørre, der 

brukerne intervjues. For personalet skal prosjektet gi økt kompetanse på bruk av 

verktøy og metoder, gi øvelse i å jobbe kunnskapsbasert og bidra til å styrke 

fellesskapet. Samtlige ansatte deltar i ulike aktiviteter i prosjektet. Planen er at de 

enkelte delprosjektene skal gjentas med visse mellomrom, halvårlig og/eller årlig.  

 

Som nevnt i avsnittet om utviklingstrekk i høyere utdanning, ble det vinteren 2015 

vedtatt fusjon av NTNU, HiST, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik til ett 

universitet med campus i alle byene. Fusjonen trer i kraft 1.1.2016. Dette vedtaket vil 

naturlig nok få store konsekvenser også for BMH. Dagens to beslutningslinjer og 

modellen med felles ledelse basert på avtaler, forhandling og konsensus, vil bli 

erstattet av én beslutningslinje og én leder for biblioteket. Tjenester og tilbud som pr i 

dag er forskjellige for BMHs institusjoner, vil i større grad bli harmonisert til ett felles 

tjenestetilbud. IT-løsninger, tilgang til e-ressurser, rutiner og prosedyrer vil integreres 

fullt ut osv. Mye av det spesielle ved BMH vil allikevel bestå: prosessen med å 

forene to i utgangspunktet ulike kulturer og fagmiljøer vil fortsette og det unike 

konseptet med ett felles bibliotek for hele helse- og medisinfeltet i Trondheim - fra 

bachelorstudier til avansert forskning og klinikk - vil være det samme også etter 

fusjonen.  
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Veien videre vil bygge på erfaringer som er gjort og på fundamentet som de fire 

grunnpilarene for BMH utgjør: sambibliotek, praksisfellesskap, lærende 

organisasjon og kunnskapsbasert praksis. Bibliotek for medisin og helse vil være 

i kontinuerlig utvikling, der brukernes behov for nye informasjonsressurser og 

innovative tjenester vil være styrende for alle aktiviteter.  

 

 

 

 

Foto: Nils Eikeland 
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