
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortbildningsdagar för medicinska 
bibliotekarier 21–22 november 2019  
 
Medicinska biblioteket, Linköpings universitetsbibliotek 
 

Program torsdag 21 november 

8.30–9.30 Registrering och fika (Campus US, ingång 65) 
9.30–9.50 Välkommen till Medicinska fortbildningsdagarna, lokal: Eken 

 
10.00–12.00 (parallella sessioner) 
 

UX + bibliotek = sant 
Anneli Friberg, Linköpings universitetsbibliotek 
Vad innebär det att jobba med användardriven utveckling? Workshopen blandar teori 
och praktik, och ger en grundläggande introduktion till UX och olika UX-metoder. 
Lokal: Almen 

 
PubMed - sökstrategier under luppen 
Katarina Jonzon, Magdalena Åkerlund och Isolina Ek, Linköpings universitetsbibliotek 
Vi analyserar och diskuterar sökningar som vi gör under passet vad gäller 
söktermer och sökstrategi. Tillsammans går vi igenom olika lösningar och utbyter 
erfarenheter. Lokal: Björken 

Ta med egen dator 

 
Från storyboard till färdig film 
Emma Burman, Göran Lindgren och Solveig Lundin,  
Linköpings universitetsbibliotek  
En praktisk workshop där du som deltagare får redskap för att utifrån ett bildmanus 
skapa korta filmer. Lokal: Medicinska biblioteket 

Ta gärna med egen Iphone/Ipad 

 
12.00–13.15 Lunch  
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 

Program torsdag 21 november (fortsättning) 
 
13.15–14.45 (parallella sessioner) 

 
Forskningsstöd  - hur bibliotekarier möter forskare 
Johanna Nählinder och Kerstin Annerbo, Linköpings universitetsbibliotek 
En workshop om hur biblioteket kan möta forskares behov, t.ex. genom avancerad 
rådgivning och sökhjälp. Lokal: Almen 

 
(Svensk) MeSH (och lite SveMed +) 
Klas Moberg, Universitetsbiblioteket, Karolinska Institutet 
Få en inblick i MeSH-vokabulärens övergripande struktur och effektivisera din sökning. Här 
får du en introduktion som ger användbara verktyg och möjlighet att öva själv utifrån olika 
sökfrågor. Lokal: Björken 

Ta med egen dator 
 

Samtala om skönlitteratur - ett biblioterapeutiskt arbetssätt 
Catarina Rådefjäll, Sjukhusbiblioteket i Jönköping 
Är du nyfiken på att arbeta biblioterapeutiskt tillsammans med personal eller patienter? Här 
får du veta mer om biblioterapi idag och i ett historiskt perspektiv med exempel från 
sjukhusbiblioteket i Jönköping. Vi samtalar utifrån en kortare skönlitterär text som skickas 
ut i förväg. Lokal: Medicinska biblioteket 

 
14.45–15.15 Fika 

 
15.15–16.45 (parallella sessioner) 

 
Publiceringslandskapet i förändring 
Johanna Nählinder, Lovisa Österlund och Elisavet Koutzamani, 
Linköpings universitetsbibliotek 
Hur hittar vi som bibliotekarier rätt i publiceringslandskapet och hur hjälper vi i vår tur våra 
användare? En workshop om tidskriftsvärdering, rovtidskrifter och Plan S. Lokal: Almen 

Ta med egen dator 
 
PubMed Grund 
Katarina Jonzon, Magdalena Åkerlund och Isolina Ek, Linköpings universitetsbibliotek 
En grundläggande genomgång av databasen PubMed och dess funktioner samt  

möjlighet att öva själv. Lokal: Björken 

Ta med egen dator 

17.00–17.30 Visning av Medicinska biblioteket (för den som önskar) 

18.00 Gemensam middag: Linköpings festvåning, Läkarsällskapets hus, Klostergatan 45 C 

 

 

 

 
 



 
 

 
 Program fredag 22 november 

  08.30–10.00 (parallella sessioner) 

 
Arbeta med plagiering och upphovsrätt 
Mikael Rosell, Linköpings universitetsbibliotek 
Utifrån LiU:s egen självstudieguide NoPlagiat diskuterar vi hur man kan undervisa om 
upphovsrättsfrågor och plagieringsproblematik. Lokal: Almen 

Ta med egen dator  

 
E-hälsa 
EvaLill Nilsson, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet 
E-hälsa innebär förändrade arbetssätt inom vården. I den här föreläsningen får du en översikt 
över vad e-hälsa kan vara, vad det innebär för utbildningarna och diskutera hur biblioteket kan 
ha en stödjande roll. Lokal: Björken  

 
10.00–10.30 Fika 
 
10.30–12.00 (parallella sessioner) 

 
Tidskriftsklubb med Twist – granska en artikel 
Jenny Betmark, Linköpings universitetsbibliotek 
Studenter gör ofta litteraturstudier där de granskar kvaliteten på artiklar utifrån mallar. Inför 
detta tillfälle läser vi en gemensam artikel som vi sedan går igenom med hjälp av en sådan 
granskningsmall. Lokal: Almen 

 
Interaktiva presentationer 
Anna Karin Malmborg och Isolina Ek, Linköpings universitetsbibliotek 
Lär dig skapa mer levande presentationer. Vi går igenom och testar några presentationsprogram 
och verktyg. Lokal: Björken 

Ta med egen dator eller smartphone 
 
Undersök och analysera information - kvalitativ dataanalys 
Wolmar Nyberg Åkerström och Emma Burman, Linköpings universitetsbibliotek  
Hur kan man organisera och hitta information i texter och forskningsmaterial, t.ex. vid arbete 
med systematiska översikter? Vi använder programvaran NVivo som exempel. Inga förkunskaper 
krävs.  
Lokal: Medicinska biblioteket 

12.00–13.15 Lunch  

 

13.15–14.45 (parallella sessioner) 
 
Handledning av studenter 
Lars Westerberg, Didacticum /Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings 
universitet 
Vi tar upp olika perspektiv på handledning av uppsatsskrivande studenter. Vilket ansvar har 
handledaren och examinatorn, och vad är bibliotekariens roll? Vi funderar tillsammans kring best 
practice för sökhandledning. Lokal: Almen 
 
 
 



 
 

 

 

Program fredag 22 november (fortsättning) 
 
Andra vill veta - Publicera och presentera 
Kajsa Gustafsson Åman och Britt Omstedt, Linköpings universitetsbibliotek 
Det finns mycket tyst kunskap inom vår biblioteksverksamhet. Hur kan vi sprida den? En 
föreläsning som inspirerar oss att visa våra erfarenheter, kanske på en konferens eller i en artikel. 
Lokal: Björken 

 
EndNote för nybörjare 
Jenny Betmark, Linköpings universitetsbibliotek 
Grundläggande introduktion till de viktigaste funktionerna i referenshanterings-programmet 
EndNote. Lokal: Medicinska biblioteket 

Ta om möjligt med en egen dator med EndNote installerat. 

 
14.45–15.15 Fika och avslutning 

 
Information om anmälan 
 
Konferensavgift en dag: 800 kronor 
Konferensavgift två dagar: 1200 kronor 
Fika, lunch och middag ingår. 
 
Anmälan senast 14 oktober. 
Anmälan är bindande. 

Kontaktuppgifter  

E-post: med.bibl.fortbildning@bibl.liu.se 

Webbplats: https://liu.se/artikel/fortbildningsdagar-medicinska-bibliotekarier 
 

Besöksadress: Medicinska biblioteket, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 65 
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