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Projekttitel: Udvikling af servicemodeller og kompetencer i forhold til bibliotekernes rolle
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nuværende projektejer?
Hanne Munch Kristiansen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ændringer i projektbeskrivelse?
Der er ingen ændringer i Projektbeskrivelsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Status i forhold til tidsplanen
−
−
−

Hvornår er projektet startet op, og hvornår forventes det afsluttet?
o Første workshop blev afholdt den 14. marts 2018 og projektet afsluttes december,
2019
Har projektet fulgt den godkendte tidsplan? Hvis nej, hvorfor?
o Projektet følger den godkendte tidsplan
Forventes det, at projektet fremover vil følge tidsplanen?
o Det forventes, at projektet også fremover vil følge tidsplanen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Status på budget
−

−

Har der været afvigelser i forhold til det godkendte budget?
o Fordelingen af midlerne mellem de deltagende projekter er ændret så der er en ligelig fordeling mellem samtlige deltagende biblioteker. AUL som projektejere
fastholder det oprindelige afsatte beløb, som figurerer i det godkendte budget
o Der er overført 20.000 til kompetencemidler fra evalueringsposten på budgettet
Forventer i at bruge alle projektmidlerne?
o Ja, vi forventer at bruge alle projektmidlerne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Status på leverancer
−
−
−

Hvilke milepæle/leverancer er opnået det sidste halve år?
Har der været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/leverancer?
Hvilke milepæle/leverancer forventes opnået det næste halve år?

Leverancer inden for det sidste halve år:

Oktober 2018

Side 2

Fokusområde A1 og A2 er afsluttet. Alle medlemmerne af projektet er fordelt på henholdsvis A1
og A2
A1’s formål er
• at udarbejde en struktureret litteratursøgning, for at finde frem til artikler der beskriver bibliotekernes rolle i forhold til systematiske reviews
A2´s formål er
• at udarbejde en oversigt over bibliotekers hjemmesider i forhold til hvordan de formidler deres
service i forhold til at understøtte udarbejdelse af systematiske reviews
• udarbejdelse af spørgeskemaer, til at afdække bibliotekers rolle ved udarbejdelse af systematiske reviews. Spørgeskemaet er sendt til biblioteker både nationalt og internationalt
Leverancerne fra A1 og A2 skal herefter bruges til at understøtte det videre arbejde i fokusområde:
B: Servicemodeller
C: Kompetenceforløb
C: Textmining

Afvigelser
Der har ikke været afvigelser i forhold til de planlagte milepæle/ leverancer udover små justeringer

Leverancer det næste halve år:
Fokusområde B:
Undersøge hvor omfangsrigt de enkelte biblioteker er involveret i systematiske reviews, og herfra
skabe tre modeller som dækker tre forskellige niveauer af bibliotekarisk involvering/deltagelse i et
systematisk review.
Modellerne:
Model 1: Den lille udgave, hvor målgruppen er de helt små biblioteker med kun en lille grad af involvering i systematiske reviews. Modellen beskriver en systematisk søgning, hvor vi evt. inddrager elemeter fra gr. A
Model 2: Den ’gyldne mellemvej’, hvor målgruppen er mellemstore biblioteker med en større grad
af involvering af systematiske reviews. Modellen skal give et overblik over forløb og vigtige opmærksomhedspunkter i forløbet med et systematisk review.
Model 3: Den store udgave, hvor målgruppen er store biblioteker med en meget høj grad af involvering i systematiske reviews. Modellen giver et komplet billede af dét at udarbejde et systematisk
review, men stadig med opmærksomhedspunkter i forløbet, for at skabe et billede af hvor de bibliotekariske kompetencer vil give bedst mening.
Samlet set skal de tre modeller udgøre en vifte af tre mulige scenarier, og det enkelte bibliotek kan
således vælge den model der passer bedst til deres arbejdsgange og ressourceniveau.

Side 3

Fokusområde C:
Afvente at gruppe B leverer tilbagemeldinger fra de respektive biblioteker, hvor der kan udledes,
hvad man ønsker kompetenceudvikling indenfor. Der er deadline d. 21. november.
Planlægning af konference eller på-hinanden-følgende temadage

Fokusområde D:
Hvordan kan vi bruge text mining for at lette/supplere arbejdet med systematiske review for forskere/bibliotekarer/information specialister?
Igangsættelse af full text screening af de 68 artikler med henblik på både at ekskludere irrelevante
artikler samt gruppere de relevante artikler i om de letter SR arbejdet eller supplerer det. Inden for
de to kategorier inddeles yderligere i, hvilken del af SR processen de letter/supplere, samt hvilke
værktøjer/tools der bliver anvendt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

