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TEMA

Udflytning
af Nota

BF uddanner 
debattører

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Text
mining

– fra informationskaos 
til viden

Bliv klogere hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

Se mere på bf.dk/webinarer og
bf.dk/onlinekurser
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www.bci.dk

Læs historien om
”The Chicken and the Frog”
 på www.bci.dk/chicken. 

BOOK! BOOK!
Inviter besøgende til en højtidsstund.  
Mere påske? Kig på Rabbit, som gerne  
hopper ind i rollen som påskehare! 
Chicken & Rabbit byder dig også 
indenfor til forårskampagne  
med mange fine tilbud.

”Forskningsbiblio-
tekerne bør være
et laboratorium for
informationssøgning 
og udføre og forske 
i metoder som text 
og data mining”
Professor i bioinformatik på DTU og 
Københavns Universitet Søren Brunak

Læs tema side 12.
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TEMA: TEXT MINING
– FRA INFORMATIONSKAOS TIL VIDEN

NOTA SKAL FLYTTE TIL NAKSKOV

Nota er en af 
de statslige 

arbejdspladser, der 
skal udflyttes. 

20

Det er ledelsens opgave at tage hånd om de 
medarbejdere, der bliver tilbage efter en fyringsrunde, 
skriver forfatterne til bogen Ledelse efter fyringer.

ER JEG MON DEN NÆSTE, DER RYGER?

42
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- Jeres faglighed er en ølkasse, I kan stille jer på. I kan 
give bibliotekarerne og faget en stemme i den gene-
relle samfundsdebat og i debatten om bibliotekernes 
fremtid, sagde Kristian Birk, uddannelseschef i Tænke-
tanken Cevea, der netop har fokus på at uddanne faglige 
meningsdannere, og som derfor stod for undervisningen 
af de 11 bibliotekarer, der fra den 19. til den 21. januar 
deltog i BF’s første meningsdanneruddannelse, hvor de 
arbejdede med budskaber, aktualitet og faglighed fra 
tidlig morgen til sen aften. 
   Uddannelsens første forløb følges op af en undervis-
ningsdag i marts 2018, og imellem forløbene skal der 
skrives debatindlæg til pressen. 
   Meningsdanneruddannelsen er en del af BF’s fokus på 
at give faget en stærk stemme i den offentlige debat og 
var et udtrykt ønske på BF’s generalforsamling i 2016. 
   - Det virker utrolig stærkt, når en bibliotekar, en syge-
plejerske eller en sosuassistent skriver et debatindlæg 
om, hvad de oplever i deres arbejdsliv. De kan vise vejen 
til nye måder at gøre tingene på eller pege på barrierer 
og udfordringer og dermed styrke vores samfund. Der er 
stort fokus på bibliotekernes rolle i samfundet, og det er 
vigtigt, at vi tydeliggør den betydning, bibliotekarernes 
faglighed har, siger BF’s formand Tine Segel.
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11 bibliotekarer klar 
som meningsdannere
BF uddanner i starten af 2018 11 bibliotekarer til at blive faglige 
meningsdannere. De skal være med til at give faget en større synlighed 
i dagspressen, og de første debatindlæg har allerede været offentliggjort 
i Weekendavisen, Berlingske og Jyllandsposten.

BF’s meningsdanneruddannelse

•  Alle medlemmer kunne via en motiveret ansøgning søge om plads på BF’s meningsdanneruddannelse. 11 blev optaget.
•  Uddannelsen bestod af tre dage i januar med undervisning af Tænketanken Cevea og en opsamlingsdag i marts. 
•  Deltagerne skulle skrive to til tre debatindlæg i perioden.
•  Se alle indlæg på bf.dk/meningsdanner2018

Rollemodeller er vigtige
Navn: Heidi Aistrup Holt
Stilling: Teamkoordinator for Formidling & Børn ved Silkeborg 
Bibliotekerne.

Hvorfor vil du være faglig meningsdanner?
- Weekenden har været enorm spændende. Jeg har valgt at deltage, 
fordi jeg er optaget af rollemodeller. Jeg har været på arbejdsmark-
edet i mange år, og jeg vil gerne bane vejen for nye kolleger og dele 
mine erfaringer. Det er også tydeligt, at bibliotekarens røst mangler 
i debatten lige nu. Desuden vil jeg gerne blive bedre til at skrive og 
udvide mit eget netværk og min horisont.

Bibliotekssagen skal gøres aktuel
Navn: John Rudolf Holm Olsen
Stilling: Bibliotekar og systemadministrator ved LollandBibliotekerne.

Hvorfor vil du være faglig meningsdanner?
- Det er tvingende nødvendigt at gøre bibliotekssagen til en aktuel sag. 
Debatten præges af indlæg af Cepos og Ole Münster, og deres billede af bibli-
otekerne skal ikke dominere, men nuanceres af professionelle og kompetente 
bibliotekarer. Jeg vil desuden være med til at aflive myter. Eksempelvis om at 
bibliotekarer ikke har kompetencer indenfor it, for reelt set står vi jo for tonsvis 
af kurser på netop det område.



    

Meget mere mening,
tak

F
O

R
M

A
N

D
E

N
S

 L
E

D
E

R

ed en overskrift lånt fra reklameverde-
nen »Meget mere mening, tak« vil jeg i 
denne leder sende en opfordring om at 
skabe mere faglig debat rundt omkring 

på arbejdspladserne. Det har nemlig været en 
fornøjelse at læse avisernes debatsider i slutnin-
gen af januar. 
   Hver anden dag har der været skarpe indlæg 
med opfordringer, meninger og faglige indspark 
til udviklingen af bibliotekerne og den samfunds-
mæssige opgave, som dagligt løftes af BF’erne. 
Et resultat af BF’s Faglig Meningsdanner-ud-
dannelse 2018, hvor 11 BF’ere blev klædt på til at 
deltage i den offentlige debat.
   Det er fedt at se så hurtige og konkrete resulta-
ter af den satsning, BF har taget med menings-
danneruddannelsen. Nu gælder det om at følge 
op. Det handler ikke kun om at skrive debatind-
læg, men i ligeså høj grad om den faglige debat 
og samtale, vi kan have med hinanden. Jeg håber, 

Tine Segel  /  ts@bf.dk

at meningsdannerne kan inspirere til at tage fat 
om de faglige drøftelser på arbejdspladserne. I en 
travl hverdag kan det nogle gange være svært at 
tage sig tiden, men det er vigtigt at gøre. 
   Og hvorfor er det så vigtigt? For mig handler 
det om så meget mere end indlæg i pressen. Det 
handler nemlig også om at skabe en kultur, hvor vi 
sammen dyrker den faglige samtale og debat. Det 
er både, når man har forbehold for nye tiltag, eller 
når man får den dér umiddelbart gode idé, der kan 
blive endnu bedre ved at blive delt med andre. 
   Den tid, vi lever i med store forandringer på ar-
bejdsmarkedet, kræver at vi alle sammen øver os 
i at blive bedre til at sætte ord på vores kompe-
tencer, og at vi positionerer os – hvad enten det er 
til nye opgaver i bibliotekerne eller på det private 
arbejdsmarked, hvor der er et stigende behov for 
dokumentation samt strukturering og systemati-
sering af data. De faglige debatter kan være med 
til at skabe klarhed over den retning, vi skal gå, 
og afklare, hvilke kompetencer der skal til. Og det 
kan være med til at skabe arbejdsglæde, at man 
får luftet holdningerne og vendt det, der sker. 
   Jeg ser frem til at følge de 11 meningsdan-
nere fremover og håber, at der vil være så stor 
interesse fra andre, at BF kan gentage forløbet. 
Med opfordringen til at sætte gang i debatten 
følger fra mig også et råd, der knytter sig til de 
forventninger og den adfærd, meningsdannelse 
og debat kan skabe: At vinde debatten betyder 
ikke nødvendigvis, at folk bliver enige med dig, men 
at de hører dine argumenter.

God debat!

Læs mere om de faglige meningsdannere på: 
bf.dk/meningsdanner2018 
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Skræddersyet forsikring
– kun for medlemmer

Som medlem af BF kan du tegne billige forsikringer på alt fra indbo til campingvogn og 
kæledyr. 
Aftalerne tilpasses dine behov, så du får præcis den dækning, du har brug for, til en 
fordelagtig pris.

Ring til vores forsikringsrådgivere på 70 21 64 44 og få et tilbud. Telefonen er åben alle 
hverdage fra 10.00-15.00. 

Du kan også skrive til os på medlemsbutikken@tryg.dk eller læse mere på
www.bf.dk/forsikringer

BF samarbejder med Tryg 
der leverer forsikringerne.

Ring til os
70 21 64 44
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Får du Perspektivs nyhedsbrev?
Ellers tilmeld dig på www.bf.dk/nyhedsbreveN y hedsover bl ik

31. januar  

Næstved får en halv million kroner til vagter

Vagter i den selvbetjente åbningstid skal sætte en stopper for en gruppe unge, 
der har lavet hærværk og ballade på bibliotekerne i Næstved i en længere 
periode.

Næstved Kommunes Kultur- og Demokratiudvalg har bevilliget en halv million 
kroner til en vagtordning, der skal sætte en stopper for den ballade og hærværk, 
der har betydet, at mange lånere i den selvbetjente åbningstid har følt sig 
generet.
    Med den ekstra halve million bevilliget fra politikerne, kan biblioteks- og 
borgerservicechef Karen Delfs nu hyre vagter til den selvbetjente åbningstid og 
installere ekstra overvågningskameraer. Indtil videre er pengene bevilliget for 
resten af 2018, men Karen Delfs’ håb er, at løsningen gøres permanent, for ellers 
vender problemerne bare tilbage.
    Og hun mener ikke, at problemet er løst alene ved en vagtordning.
    - Vi har et tæt samarbejde med SSP og politiet. Desuden har vi en medarbej-
der med socialrådgiverbaggrund, der har viden på det her område. Vi er jo som 
bibliotekarer og hk’ere ikke klædt på til at lave forebyggende foranstaltninger, 
men vi har tilbudt som bibliotek at deltage i de tværgående samarbejder, hvor 
jeg godt kan forestille mig, at vi får en mere aktiv rolle end bare at observere og 
indberette det, vi oplever. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en opgave for biblio-
tekerne at være en mere aktiv medspiller i forhold til de her problemer fremover. 
Der er jo en grund til, at de unge vælger at komme her. Som bibliotek vil vi gerne 
være borgernes hus og rumme aktiviteter, som andre har det faglige ansvar for. 
Eksempelvis ved at tilbyde vores lokaler til ungdomsklubberne.

Lerche

17. januar  

Bibliotekar DB-uddannelsen udfases

Institut for Informationsstudier (INF) planlægger at 
nedlægge Bibliotekar DB-uddannelsen.

- Det er signalforvirring at tilbyde Bibliotekar DB-
uddannelsen, når vi reelt mener, at de studerende bør 
vælge en kandidatuddannelse, siger institutleder for 
INF Jens-Erik Mai om instituttets beslutning om at 
udfase Bibliotekar DB-uddannelsen. 
   - Vi har i stedet gjort det muligt at tage længereva-
rende praktikforløb på både bacheloren og kandidaten, 
siger han.
   Tilbage i februar 2017 blev en udfasning af Bib-
liotekar DB-uddannelsen diskuteret i instituttets 
aftagerpanel, hvor flertallet mente, det var en god idé 
at afskaffe den.  
   Formand for Bibliotekarforbundet Tine Segel er 
enig i, at det fremadrettet er nødvendigt at tage en 
kandidatuddannelse for at være konkurrencedygtig på 
arbejdsmarkedet, hvad enten det er i det offentlige 
eller private. 
   - BF har i mange år anbefalet medlemmerne at 
vælge en kandidatuddannelse. Det giver en klar fordel 
både i forhold til beskæftigelse og livsløn, siger Tine 
Segel. Hun slår fast, at Bibliotekar DB-uddannelsen 
historisk har været en god løsning både for den enkelte 
studerende og for arbejdsmarkedet, som har haft 
efterspurgt og honoreret uddannelsen.
   - Der er eksempelvis forhandlet et løntrin 7 for 
Bibliotekar DB’ere, hvilket er et højere løntrin end for 
en bachelor. Og det løntrin forsvinder jo ikke for alle 
dem, der allerede er uddannet Bibliotekar DB, siger 
Tine Segel. 
   De studerende, der startede i 2017, har et retskrav på 
at kunne vælge Bibliotekar DB-uddannelsen, mens de 
studerende, der starter i 2018, altså efter planen ikke 
længere har den mulighed.

Se debat om nyheden side 34 og side 45.

Mønsted

A
rkivfoto Jakob B

oserup
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30. januar 

Stærke faglige stemmer tager ordet

Med overskrifter som »Der er ikke noget hendøende over biblioteket«, »Uden de rette 
bøger svigter vi de læsesvage voksne« og »Bring bibliotekarerne tilbage i den litterære 
debat« har flere af BF’s deltagere på meningsdanneruddannelsen i den forgangne uge 
markeret sig i aviserne. 

- Jeres personlige historier og vinkler er jeres mest effektfulde greb, når I skriver, sagde 
uddannelseschef Kristian Birk fra Tænketanken Cevea, da han forrige weekend undervi-
ste det første hold af bibliotekariske meningsdannere. 
   Siden har flere af deltagerne i debatindlæg netop fortalt deres personlige oplevelser 
som bibliotekarer og sat ord på deres egne holdninger til, hvordan bibliotekarerne bedst 
bruger deres faglighed.
   I Weekendavisen opfordrede studerende Anna Arendse Thorsen til, at bibliotekarerne i 
højere grad inviteres med tilbage i den litterære debat. »Det er bibliotekarerne der vare-
tager den daglige litteratursamtale – derfor skal de også repræsenteres i den finkultu-
relle litterære debat,« skrev hun.
   I Politiken efterlyste bibliotekar Claus Jacobsen en seriøs debat om fremtidens biblio-
teker. Han er træt af påstanden om biblioteket som hendøende og bibliotekaren som 
overflødig. »Jeg oplever ikke biblioteket som hendøende. Til gengæld ser jeg en masse 
mennesker, der ville mangle noget, hvis jeg, mine kollegaer og biblioteket fra den ene dag 
til den anden forsvandt,« skrev han.
   I Jyllands-Posten satte Marie Engberg Eiriksson fokus på manglen på materialer til 
landets 600.000 læsesvage voksne. »Skal vi hjælpe de voksne læsesvage, skal vi sørge 
for, at der er gode, lette voksenbøger og nok af dem. Der er enkelte forlag i Danmark, der 
udgiver titler til målgruppen, men det er mere for hjerteblod end for fortjeneste, hvilket 
betyder, at der ikke udkommer titler nok,« skrev hun.

Se mere på bf.dk/meningsdanner2018 
Bibliotekarforbundet

29. januar  

Ny ferielov giver nyuddannede ret til at holde ferie med løn

Alle lønmodtagere skal have ret til betalt ferie – også nye på arbejdsmarkedet. Det er 
udgangspunktet i aftalen om en ny ferielov, som træder i kraft i 2020.   

Hvis man ansættes i et nyt job, har man ret til at optjene ferie fra dag ét. Det er resulta-
tet af den nye ferielov vedtaget af alle Folketingets partier.
   Indtil nu har man skulle vente i op til 16 måneder for at kunne holde ferie med løn, men 
med den nye lov, der træder i kraft i 2020, får alle ansatte deres optjente ferie til rådig-
hed månedsvis i stedet for at få den forsinket i én klump 1. maj.

Bibliotekarforbundet

23. januar  

OK18-forhandlinger går nu i gang

Forhandlingerne om de offentlige overens-
komstforhandlinger på alle tre forhand-
lingsområder – stat, kommuner og regioner 
– starter i dag, fordi der er kommet gang i 
forhandlingerne mellem lærerne og KL på 
det kommunale område.  

Efter et møde søndag på KL-området kan 
det nu konstateres, at KL er indstillet på 
at forholde sig til konkrete elementer i en 
arbejdstidsaftale for lærerne. Derfor kan alle 
øvrige OK-forhandlinger nu sættes i gang.
   Formanden for AC, Lars Quistgaard, siger 
i forbindelse med opstarten af forhandlin-
gerne: 
   - Nu indledes der forhandlinger af alle krav 
på alle arbejdsgiverområder, herunder den 
betalte spisepause, ligeløn og lavtløn samt 
privatlønsværnet. Afslutningen af for-
handlingerne afhænger således af positive 
løsninger på disse temaer, på undervisnings-
området samt i forhold til øvrige afgørende 
krav vedrørende blandt andet lønudvikling.
   BF’s formand Tine Segel er enig med Lars 
Quistgaard: 
   - Det er godt, at der nu kommer gang i 
forhandlingerne på alle områder, men vi 
ved også godt, at forhandlingerne kan blive 
svære og langvarige, og at der stadig er en vis 
risiko for, at det ender med en konflikt.
   BF’s formand fører BF’s egne forhandlin-
ger omkring forbundets specielle krav og 
deltager herudover også i de centrale AC-
forhandlinger.
   BF forventer at præsentere de specielle 
krav over for de kommunale arbejdsgivere 
torsdag den 25. januar.

Bibliotekarforbundet

Foto H
eidi Lundsgaard OK18

2018



N y hedsover bl ik

10 · Perspektiv · Februar 2018

12. januar 

Pæne lønstigninger på privatområdet

BF's lønmagasin for privatansatte er på vej til medlemmerne.
Den viser pæne lønstigninger.

Årets lønundersøgelse på privatområdet viser, at privatansatte, 
der sidder i samme job som sidste år, har haft en lønstigning på 3,7 
procent i gennemsnit. Prisstigningerne har i samme periode været 
1,6 procent.
   Medlemmer, der har skiftet job det sidste år, har opnået en lønfor-
bedring på 8,7 procent, så statistikken bekræfter, at det lønmæs-
sigt betaler sig at skifte job.
Der er også i år store lønforskelle mellem de forskellige brancher. 
For eksempel er gennemsnitslønnen i medicinalvirksomhed og i 
organisationer lidt over 50.000 kroner om måneden, mens den i 
copyright- og patentbureauer og i forlagsbranchen er på lidt under 
40.000 kroner.
   Står du foran en jobsamtale, kan det være en god idé at ringe til 
BF, så du kan få sparring omkring dit lønkrav. Et lønudspil skal gerne 
være både ambitiøst og realistisk.

Bibliotekarforbundet

17. januar  

BF-medlemmer berørt, når staten igen
udflytter arbejdspladser

31 BF-medlemmer bliver direkte eller indirekte berørt af udflyt-
ningen af statslige arbejdspladser. Blandt andet skal NOTA flytte 
til Nakskov.  

I alt er 18 af BF’s medlemmer direkte berørt af regeringens beslut-
ning om at udflytte en række statslige arbejdspladser. Under over-
skriften »Bedre balance« rykker regeringen cirka 4.000 arbejdsplad-
ser ud af hovedstadsområdet til andre dele af Danmark. En af de 
arbejdspladser, der skal rykkes, er NOTA, og det er her, hovedparten 
af de berørte BF-medlemmer er ansat.
   Ud over de 18 direkte berørte medlemmer er 13 medlemmer 
ansat på arbejdspladser, hvor dele af arbejdspladsen rykkes ud af 
hovedstaden. BF er i kontakt med de berørte medlemmer og er klar 
med støtte og rådgivning til hvert enkelt medlem i den konkrete 
situation.
   BF’s formand Tine Segel følger situationen tæt.
   - Jeg har for så vidt fuld forståelse for visionerne om at skabe et 
Danmark i balance og sikre en fordeling af statslige arbejdspladser 
over hele landet. Men i den proces er der mange hensyn at tage, og 
den måde, hvorpå man flytter rundt på medarbejdere og forventer, 
at de hiver deres liv og hverdag op med rode, er ikke i orden. Jeg 
undrer mig over, at man ikke har afventet en grundig evaluering af 
effekterne af den første runde med udflytning af statslige arbejds-
pladser, inden man nu iværksætter en ny runde, siger Tine Segel. 
 

 Bibliotekarforbundet

7. februar

Husk at nominere kandidater til årets litteraturformidlerpris

For andet år i træk uddeler Blixenprisen en pris til årets litteraturfor-
midler. Bag prisen står Litteratursiden, Danmarks Biblioteksforening og 
Bibliotekarforbundet. Prisen uddeles den 25. maj 2018 på Folketeatret i 
København.

Sidste år modtog bibliotekar Vibeke Johansen prisen som årets litteraturfor-
midler for sit mangeårige arbejde med Krimimessen i Horsens. 
   I år skal kandidaterne til prisen som årets litteraturformidler brænde for 
og have særlige evner til at få folk til at debattere med afsæt i litteraturen, 
og prisen uddeles til eksempelvis en bibliotekar, en underviser eller en lit-
teraturformidler/kritiker i medierne. Alle kan indstille kandidater til prisen. 
Sidste frist for indstilling af kandidater er den 27. februar 2018.
    - Litteraturen kan give os et nyt blik på os selv og vores omverden, og den 
gode formidler kan få folk til at dele disse erfaringer med andre i det offent-
lige rum. På den måde har formidlere potentiale til at få folk til at debattere 
og påvirke samfundsdebatten. Og det vil vi gerne honorere med denne pris, 
siger Lise Vandborg, chefredaktør på Litteratursiden og formand for juryen. 
   Juryen nominerer tre kandidater på baggrund af indstillingerne og udpeger 
vinderen, der får 30.000 kroner. Juryen består ud over Lise Vandborg af 
forfatter Kaspar Colling Nielsen og kritiker Marie Louise Kjølbye.

Indstil en kandidat på blixenprisen.dk
Lerche

5. februar

12 millioner kroner til mere læselyst

36 projekter landet over skal styrke bibliotekernes litteraturformidling og 
skabe bro mellem bibliotekernes digitale og fysiske tilbud med det formål 
at skabe mere læselyst, skriver Slots- og Kulturstyrelsen.

»Bibliotekerne sprudler med nye, spændende ideer til, hvordan man kan 
engagere folk i hele landet til at få nye læseoplevelser. Det understøtter 
min ambition om, at bibliotekerne skal være med til at gøre litteratur til en 
væsentlig kilde til dannelse – for litteraturen kan noget helt særligt. Den 
kan tale til den enkeltes fantasi, følelse og intellekt, og den er samtidig en 
del af en fælles kulturarv. I en tid med et stadig større og mere mangfoldigt 
udvalg af tilbud til os alle, så er folkebibliotekernes rolle med at gøre littera-
turen og kulturen levende meget vigtig,« siger kulturminister Mette Bock.
   Et eksempel på projekter, der har fået del i udviklingspuljen, er fælles 
læseoplevelser i Aalborg, hvor Aalborg Bibliotekerne vil udvikle læse-
oplevelseskasser med kurateret indhold, så familierne får læst mere og er 
sammen om det. 
   I Randers skal børn og unges lyst til faglitteratur styrkes ved, sammen 
med blandt andet to skoler, at undersøge, om man kan øge læselysten hos 
børn ved at overføre kendte metoder fra skønlitterær læsning til faglittera-
turen. Eleverne skal for eksempel producere fiktion med afsæt i indsamling 
af fakta og lære at faktatjekke fiktion.
   Og på Frederiksberg Bibliotek skal ny teknologi integreres i den rumlige og 
sanselige formidling af litteraturen.

Mønsted
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Få ny viden og et større 
fagligt netværk 
– meld dig til et af BF’s mange arrangementer 

Se mere på bf.dk/arrangementer

”Det er uvurderligt i forhold 
til at skabe netværk og 
lære folk at kende og få 
åbnet nogle nye døre at 
komme til BF’s arrange-
menter, hvad enten det er 
til Fagligt Landsmøde, en af 
miniuddannelserne eller et 
gåhjemmøde. Det handler 
om at lære noget nyt og at se 
verden med lidt andre øjne.”

Medlem om udbyttet af arrangementer
Medlem om udbyttet af 
BF’s mini-uddannelser

Medlem om BF’s gåhjemmøder

"Records Manager"-mini-
uddannelsen har givet en 
teoretisk ramme, som kan 
bruges i mit nuværende job, 
men så afgjort fremadrettet 
i andre job. Det har sat en 
masse tanker i gang, og jeg 
ser mange muligheder. Jeg 
har fået gejsten igen.
Tak for det.”

"Godt at hæve sig 
over arbejdsdagens 
praksisnære opgaver 
og se tendenser i et 
større perspektiv."
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Text og data mining har 
enormt potentiale. Fra sund-
hedsforskning til finansver-
denen bruges metoden til 
at finde sammenhænge og 
mønstre i ellers uoverskuelige 
datamængder. Det er en ny 
metode til at gøre information 
til viden, og derfor skal forsk-
ningsbiblioteker og informa-
tionsspecialister spille med.         

à

Forestil dig 15 millioner videnskabelige 
artikler fra perioden 1823 til 2016, som du 
liiige skal læse igennem og tjekke for mulige 
sammenhænge – nope, ikke menneskeligt 
muligt, vel? Til gengæld er det – på grund 
af den konstant voksende computerkraft – 
blevet muligt digitalt. Søgeteknikken kaldes 
text mining og går kort fortalt ud på at hive 
informationer ud og finde sammenhænge i 
enorme tekstmængder. 
   Ifølge eksperterne kan text mining give et 
solidt fundament for ny forskning, fordi det 
leverer et samlet billede af resultaterne på 
et givent forskningsfelt, men text mining er 
også forskning i sig selv, fordi helt nye sam-
menhænge og mønstre kan dukke op, når man 
går på tværs af så mange tekster. Text mining 
kan så at sige skabe nye resultater ud af ældre 
forskning. 
   - Vi kan gå til litteratur, videnskabelige 
artikler og andre former for tekst såsom 
patientjournaler – også af ældre dato – og 
opdage nye sammenhænge, siger professor i 
bioinformatik på DTU og Københavns Univer-
sitet Søren Brunak. Han har netop afsluttet 
et forskningsprojekt om text mining som 

Text mining 
– fra informations- 
kaos til viden 
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NLP: Natural Language Processing – et tværfelt mellem data-
logi, kunstig intelligens og lingvistik. Analyse af naturlige sprog 
ved hjælp af computere. NLP er under udvikling både akademisk 
og af private virksomheder, eksempelvis Google Translate, der 
endnu ikke kan oversætte sætningers betydninger. 
Kilde: Wikipedia

i patientens journal. Så når vi sætter computeren til at gen-
nemgå millioner af patientjournaler, får vi pludselig et mere 
retvisende billede af bivirkningernes hyppigheder. En viden, 
som forskere kan bruge i videreudviklingen af medicin henimod 
færre bivirkninger, forklarer Søren Brunak.
   Desuden giver text mining et unikt indblik i, hvad der sker, når 
man kombinerer forskellige slags medicin, hvilket man kalder 
polyfarmaci eller populært: medicincocktails.
   - Vi er for eksempel i gang med at lave text mining i tre mil-
lioner journaler fra Region Hovedstaden og Region Midtjylland 
for at finde ud af, om bestemte sammensætninger af medicin 
giver flere eller færre bivirkninger. Vi taler her om mange tusind 
komplekse kombinationer, som man ikke kan teste, før et 
produkt markedsføres. På den måde bliver text mining til selv-
stændig forskning og en fortsat testning af medicinen, efter at 
den er taget i brug. Igen til gavn for os alle.  
   En tredje udløber af text mining er repositionering af medicin, 
altså når en bestemt medicin viser sig at virke effektivt på 
andre sygdomme end den, medicinen oprindeligt er udviklet til.
   - Det er jo både interessant for forskningen, patienterne og 
medicinalvirksomhederne, der allerede har den gennemtestede 
medicin og kan udvide markedet og dermed indtjeningen, siger 
professoren.  

TIDEN ER LØBET FRA STRUKTUREREDE DATA 

Essensen i text og data mining er, at det omdanner helt eller 
delvist ustrukturerede data (en pdf-fil, en patientjournal, lit-
teratur, rapporter eller artikler) til strukturerede data. En vigtig 

metode i samarbejde med DTU Bibliotek. Her 
har de taget text mining til »the next level« 
ved at bruge teknikken til at søge i 15 millioner 
videnskabelige artikler i fuld længde i stedet 
for kun i artiklernes abstracts, som har været 
den gængse metode hidtil. Og det giver pote, 
siger professoren (læs om projektet i boksen, 
red.).
   Men ét er det ideelle datagrundlag for text 
mining. Noget andet er, hvilke muligheder, 
metoden giver os?

FORSKNING I SIG SELV 

Lad os dykke ned i et par konkrete eksem-
pler inden for sundhedsforskning, hvor man 
eksempelvis er interesseret i lægemidlers 
bivirkninger. Selvom danskerne indtager mil-
lionvis af de 7.500 registrerede lægemidler 
hvert år, som hver i gennemsnit har tre be-
krevne bivirkninger – altså mere end 20.000 
i alt – så bliver der kun indberettet 6.-7.000 
bivirkninger om året til Sundhedsstyrelsen for 
hele befolkningen. 
   - Så vi mangler reelt viden på det felt, og 
det er jo ikke fordi, at medicin ikke har kendte 
bivirkninger, siger Søren Brunak. 
   - På hospitalerne har de ikke tid til at 
indberette dem, men de skriver ofte om dem 
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pointe for at forstå metodens potentialer, 
mener Søren Brunak. 
   Mængden af ustrukturerede data vokser 
massivt, men hidtil har man videnskabeligt 
set de strukturerede data som de mest saglig-
gørende. Men med text mining kan man hive 
informationer ud af de ustrukturerede data, 
og videnskaben kan indtage nye områder. For 
eksempel indeholder blogs masser af relevant 
information for sundhedsforskningen. 
   - Når vi kan læse på tværs af ti millioner 
blogs, hvor mødre skriver om modermælks-
erstatning, udslæt, feber og så videre, kan vi 
se mønstre og dokumentere sammenhænge, 
siger Søren Brunak. Han mener, at tiden er 
inde til generelt at opgive ideen om, at alting 
skal struktureres, da det er dyrt, og man gør 
det ikke altid, så det passer til den efterføl-
gende analyse. 
   - Et eksempel er den omdiskuterede Sund-
hedsplatform, hvor lægerne skal klikke eller 
skrive sig igennem »journalskrivningen« på 
struktureret vis. Det kan være fornuftigt 
nok på nogle parametre, som for eksempel 
patientens temperatur, mens det for mange 

andre symptomer og observationer kan være problematisk 
at koge tingene ned til struktureret data uden at miste vigtig 
information. Udviklingen har overhalet tankegangen om, at det 
kun er de strukturerede data, der er til gavn for forskningen. 
Forsimplingen er ikke længere nødvendig, fordi computeren 
forstår tekster og kun bliver bedre også til at forstå nuancer og 
antydninger fremover, siger han. 

MATEMATISK LINGVISTIK

Text mining er nemlig tekstanalyse på højt plan. Bag program-
merne er blandt andet såkaldt matematisk lingvistik. For ét er 
at lede efter bestemte ord i teksterne, kaldet »named entity«. 
Noget andet er at analysere de grammatiske strukturer og 
få computeren til at analysere meningen med sætningerne, 
kaldet »Natural Language Processing« (NLP). 
   - I patientjournaler, for eksempel, skriver yngre og ældre 
læger og sygeplejersker i forskelligt sprog, og journaler er fulde 
af negationer, fordi diagnoser ofte stilles ved at udelukke andre 
ting: »Der er IKKE tegn på dit eller dat«. Så det er vigtigt, at 
sætningernes betydning aflæses rigtigt. Programmet skal 
kunne tekstgenkendelsestricks for at kunne håndtere stave-
fejl og forkortelser. Bare det at splitte en tekst op i sætninger 
er ikke nemt for en computer, blandt andet fordi et punktum 
også bruges efter forkortelser, forklarer Søren Brunak, der 
understreger, at text mining er komplekst og resultatet af flere 

Professor i bioinformatik på DTU
og Københavns Universitet Søren Brunak

”Vi kan gå til litteratur, viden-
skabelige artikler og for eksempel
patientjournaler og opdage nye
sammenhænge”

· Perspektiv · Februar 201816
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TEXT MINING SOM 
METODE – HVAD ER 
BEDST?  
Der har længe været debat blandt forskere 
om, hvorvidt text mining i artikler i fuld længde 
eller i abstracts gav de bedste resultater. 
Danske forskere står bag den hidtidige 
største data og text mining-undersøgelse, og 
konklusionen er klar. Det giver et langt bedre 
resultat at lave text mining i hele tekster end i 
abstracts. 
   Det virker måske åbenlyst, men påstanden 
har været, at der kan være for meget 
overflødig information. For at få afgjort 
debatten har forskere fra DTU og Københavns 
Universitet sammen med DTU Bibliotek 
sammenlignet resultater fra text mining i 15 
millioner artikler henholdsvis som abstracts og 
fuld længde-artikler. 
   - Resultatet er ret overbevisende. Det ideelle 
text mining-studie er i teksternes fulde 
længde, siger en udenforstående forsker fra 
University of Pennsylvania Daniel Himmelstein 
til tidsskriftet Science. Men han understreger, 
at det ofte er sværere at få fat i teksterne 
på grund af copyright, så text mining i hele 
tekster har lange udsigter.  
   To af forskerne bag projektet – professor 
Søren Brunak og Lars Juhl Jensen – erkender 
også, at forhandlingerne med forlagene og 
konverteringen af teksterne fra forlagenes 
pdf-format til brødtekst tog længere tid end 
selve text miningen. Lars Juhl Jensen opfordrer 
derfor de store internationale forlag til 
fremadrettet at vælge et format, der let kan 
bruges til text mining og arbejde med samme 
format.

Kilder: Artikel i Science 21. juli 2017: Want to 
analyse millions of scientific papers all at once? 
Here’s the best way to do it. Samt interview med 
professor Søren Brunak, KU, og teamleder på DTU 
Bibliotek Christian Tønsberg. 

- Målet er, at man ud fra millioner af 
tekster kan se noget, man ellers ikke 
ville se. Som når en text mining-
algoritme ser ind i fem millioner 
patientjournaler – langt mere end 
nogen læge ser i hele sin karriere, siger 
professor på DTU og KU Søren Brunak.  

fagligheders indsats. Og han ser en aktiv rolle 
for forskningsbibliotekerne.  

BIBLIOTEKET SOM TEXT MINING-LABO-

RATORIUM 

- Forskningsbibliotekerne bør være et labo-
ratorium for informationssøgning og udføre 
og forske i metoder som text og data mining. 
Ellers kommer de til at tilbyde metoder fra i 
forgårs, og deres infrastruktur vil sygne hen, 
fordi den ikke linkes op mod den aktuelle 
forskning, siger Søren Brunak, der mener, at 
bibliotekernes fordel er, at medarbejderne ved 
noget om tekster og infrastruktur og kan lave 
aftaler med forlagene, hvilket er essentielt for 
text mining. 
   Teamleder på DTU Bibliotek Christian 
Tønsberg er enig i, at forskningsbibliotekerne 
er nødt til at komme et spadestik dybere end 
metadata.
   - Vi skal bevæge os ind i text og data mining 
for at kunne levere den service og forskerstøt-
te, der kræves af et moderne forskningsbiblio-
tek, siger Christian Tønsberg, hvis team sam-
arbejdede med Søren Brunaks forskergruppe 

à
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på DTU om projektet med sammenligningen 
af text mining i henholdsvis abstracts og hele 
tekster.
   Christian Tønsberg forudser ret dramatiske 
ændringer for både danske og internationale 
forskningsbiblioteker de næste fem til ti år. 
Fællesnævneren er data. 
   - Data er en kæmpe ressource, som vi er 
nødt til at forholde os til, og det vil kræve, 
at vi gør mange ting anderledes for at kunne 
servicere forskernes behov. Vi skal eksem-
pelvis på sigt selv kunne udføre text og data 
mining både for at hjælpe forskerne med 
bedre søgninger, og fordi mængden af publi-
kationer er så stor, at ingen kan følge med på 
ét forskningsfelt uden de her redskaber, siger 
Christian Tønsberg. 

MERVÆRDI AF VORES DATA 

Det er en global trend, at forskningsbibliote-
kernes publikationer nu bliver set som data. 
   - Inden for de sidste tre til fire år er forskerne 
begyndt at efterspørge vores publikationer 
som data til deres forskning, fordi de gerne vil 
lave text mining på et område. 
  På DTU Bibliotek har vi i den lokale it-infra-
struktur publikationer med metadata fra de 
store forlag som Elsevier og Springer. Det be-
tyder, at vi allerede kan levere 80-90 procent 
af den samlede forskning på et område. Bib-
liotekets bidrag består i at indsamle, klargøre 
og videreformidle publikationsfilerne, så de 
kan bruges af forskerne til text mining. For ek-
sempel skal pdf-filer omdannes til brødtekst. 
Ikke nogen nem opgave, da tekniske artikler er 
fulde af ligninger, tabeller, spalter og figurer. I 
projektet med Søren Brunak var DTU Biblio-
tekets rolle desuden indledningsvis at sikre 
forlagenes accept af text og data mining af 
deres pdf-filer, som er licensbelagte. 
  
DRØMMEN ER EN SAMLING ÅBNE DATA 

En udfordring for text mining er nemlig op-
havsret, samt hvilken brugsret institutionerne 
har til publikationerne. Derfor er forlagene 
ofte første barriere i ethvert text mining 
projekt.
   - Forskningsartiklerne er kommercielle 
produkter, som forlagene ikke bare afgiver. 
De forsøger sig med selv at tilbyde forskerne 
adgang til text mining, hvilke mange forskere 

ikke finder optimalt, og desuden er det dyrt, si-
ger Christian Tønsberg, der mener, at open access 
kan være en løsning. 
   - Det er det spor, forskningsbibliotekerne kan 
gå ad for at gøre text mining lettere, og drøm-
men er en samling med åbne og mere lettilgæn-
gelige data, siger han.  
   Det kræver, at ledelsen prioriterer det og giver 
medarbejderne et kompetenceløft. 
   - Der er brug for en kombination af program-
mører, der er vant til store datamængder og sta-
tistisk analyse, og informationsspecialister som 
brobyggere mellem de tekniske forskeres behov 
og forståelsen for data og bibliotekets service, 
siger Christian Tønsberg. 

TID TIL TOLKNING I STEDET FOR SØGNING  

I Novo Nordisk Global Information & Analysis 
(GLIA) er den ledelsesmæssige beslutning taget. 
For det kan betale sig for en privat virksomhed 
at bruge text mining, og informationsspeciali-
sterne skal være en del af teamet, sagde leder af 
GLIA Rikke Andreassen i et interview til Perspek-
tiv nr. 7, 2017. Hun understregede, at efteruddan-
nelse er nødvendigt, fordi det er en krævende 
og meget anderledes teknik end en klassisk 
søgning. 
   »Men fordelen ved text mining er, at vi kan 
søge i kæmpestore datamængder, i ustrukture-
rede typer af data og i en blanding af offentlige 
og interne data. Og det går meget hurtigere end 
klassisk søgning. (…) Det betyder, at vi i stedet 
kan bruge tiden på at fortolke resultaterne og 
give folk en kvalificeret »suppeterning« med 
relevant information«    

Teamleder 
Christian 
Tønsberg ser 
text mining 
som et område 
forsknings-
bibliotekerne 
skal ind på.    
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Teamleder på DTU Bibliotek Christian Tønsberg

”Vi skal bevæge os ind i text og data 
mining for at kunne levere den service 
og forskerstøtte, der kræves af et
moderne forskningsbibliotek” 
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Nota skal flytte
til Nakskov 

Biblioteket betjener synshandicappede og ordblinde med vejledning omkring materialer og 
support til deres tekniske udstyr. Servicen er landsdækkende og foregår via mail og telefon, 
så der er ikke nogen fysisk brugerbetjening på Østerbro. 
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Nota – nationalbiblioteket for folk 
med læsevanskeligheder – flyttes 
fra Østerbro til Nakskov i regerin-
gens anden statslige udflytning af 
arbejdspladser. Et potentielt tab for 
brugerne, mener Rikke Lehmann, 
tillidsrepræsentant for de 16 BF-
medlemmer, der inden længe skal 
tage stilling til, om de vil flytte med 
deres arbejdsplads. 
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nsdag den 17. januar fik 1.800 
statsansatte at vide, at deres 
arbejdsplads flytter et andet sted 
hen i Danmark, heraf 20 BF-med-
lemmer. 16 af dem arbejder på 
Nota, der skal rykke til Nakskov 

på Lolland. 
   - Jeg havde mine bange anelser, selv om jeg 
håbede, det ikke ville ske, men flere af mine 
kolleger havde ikke set det komme, siger til-
lidsrepræsentant Rikke Lehmann.     
   Nota er en specialiseret produktionsvirksom-
hed med 80 ansatte, heraf mange it-udviklere 
og bibliotekarer. Hertil kommer et stort antal 
freelancere, der indlæser alt fra lokalaviser og 
Familie Journalen til naturvidenskabelige lære-
bøger til blinde og ordblinde studerende. 

O
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   Bekymringen blandt medarbejderne på Nota 
er på den korte bane et stort videnstab, kvali-
tetsdyk og længere leveringstid for bibliotekets 
brugere, fordi mange medarbejdere måske vælger 
ikke at flytte med. På den lange bane er bekym-
ringen, om det bliver muligt at rekruttere særligt 
det specialiserede it-personale, som Nota’s 
opgaver kræver. 
   - Den største udfordring ved udflytningen er 
helt sikkert fastholdelsen af personalet, så vi 
overvejer, hvordan vi kan fastholde så mange 
som muligt så lang tid som muligt, og selvfølgelig 
ønsker vi allerhelst, at de flytter med til Nakskov, 
siger leder af Studieservice Nila Korzen.  
   - Vi har meget specialiserede opgaver og skræd-
dersyede systemer, så det vil tage tid for nye 
medarbejdere at komme op på samme videns-
niveau. En flytning i sig selv tager også tid og 
kræfter, hvor vi ikke kan fortsætte 100 procent 
i en periode, men hjulene skal køre, for vi er det 
eneste sted i landet, der gør det, vi gør, og vores 
brugere er for eksempel studerende, der i forvejen 
er udfordret af, at det tager tid at lave deres 
studiematerialer. 

Hvilke muligheder overvejer I for at holde på med-
arbejderne?
   - Der er ikke afgjort noget. Men ledelsen vil 
strække sig langt, siger bibliotekschef Lene 
Harder. Overvejelserne er fleksible arbejdstider, 
hjemmearbejdsdage og så videre. Lige nu kender 
ingen hverken den kommende adresse eller flyt-
tedatoen for Nota. Men ledelse og tillidsrepræ-
sentanter har givet håndslag på at kommunikere 
begge veje. 
   - Vi fortæller om bekymringerne på gulvet, og 
ledelsen melder ud løbende, så den enkelte med-
arbejder så hurtigt som muligt kender rammerne 
for flytningen og sine muligheder, siger Rikke 
Lehmann.  
   Det er først, når flyttedatoen bliver meldt ud, at 
medarbejderne tager stilling til, om de vil flytte 
med. Generelt er konsekvensen ved at sige nej 
lig en opsigelse med tilbud om et outplacement-
forløb, efteruddannelse, hjælp til jobsøgning 
og så videre. Denne rettighed gælder dog ikke 
for de fem tjenestemandsansatte bibliotekarer 
på Nota. De har ikke mulighed for at sige nej til 
at blive flyttet, uden at det betragtes som en 
opsigelse. BF har løbende kontakt med medlem-
merne på Nota. Konsulent i BF Ulla Thorborg 
håber, at man kan forhandle sig til rette, også for 
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de tjenestemandsansatte, og at Nota vil støtte 
medarbejderne bedst muligt i processen, når man 
ved noget mere. 
   - Vi håber, der er villighed til så stor fleksibilitet 
som muligt, siger hun. 
   - Nogle overvejer helt sikkert, hvordan de kan 
strikke en mulig aftale sammen. Medarbejderne 
står i forskellige situationer, også privat, siger 
Rikke Lehman, men på den lange bane kan det 
blive svært at få ting til at fungere, forudser hun.
   Selv har hun arbejdet otte år i staten og har 
både oplevet, at hendes job blev skåret væk, at 
blive fyret og nu at skulle udflyttes. 
   - Så jeg må indrømme, at jeg overvejer, om det 
er det værd. Det er ærgerligt, for jeg synes, at 
det er meget meningsfuldt at gøre en forskel for 
borgere med særlige behov.     
   Rikke Lehmann forudser en kæmpe udfordring 
i forhold til de specialiserede medarbejdere på 
Nota.
    - Vi er jo en produktionsvirksomhed med vores 
egne udviklede bibliotekssystemer og produkter 
til læsehandicappede, så vi er helt afhængige af 
it-folk. Det er svært nok at få it-udviklere i Køben-
havn, så jeg tør ikke tænke på, hvor vanskeligt det 
bliver, når vi rykker så langt væk, siger hun. 
   - Stemningen er lidt trykket. Alle skal lige synke 
det og navigere i kaosset lige nu, hvor vi ikke ved 
noget. Men alle ved, at lige meget hvad, så vil 
det ikke forblive den arbejdsplads, det er nu, fordi 
mange måske ikke flytter med. 

Nota’s studieservice er for ordblinde og blinde studerende, 
både på ungdoms- og videregående uddannelser. De 
producerer alternative studiematerialer som lydbøger og 
e-bøger, der kan læses med den studerendes hjælpemidler. 
Hver dag kommer en stak bøger, som skal gøres 
tilgængelige, for eksempel som e-bog eller lydbog. 

Det bliver svært at fastholde 
indlæserne. Der er konstant indlæsere 
i Nota’s seks lydstudier, men det 
er tvivlsomt om de vil bruge fire 
timers transport for en tre timer 
indlæsningsvagt.   
   Først skal en brugbar bygning findes 
i Nakskov – der skal eksempelvis være 
plads til lydstudier. Nota er i dialog 
med bygningsstyrelsen. Der kan 
gå et år eller mere, før hele Nota er 
rykket, og først når driften er sikker på 
Lolland – så man kan brænde cd’er, 
printe bøger og så videre – lukker man 
helt ned i København. 

Studieservice 

Rikke Lehman (tv.) er 
tillidsrepræsentant 
på Nota, og arbejder i 
Notas Studieservice.



24 · Perspektiv · Februar 2018

U
D

FLY
T

N
IN

G
 

Der er konstant indlæsere 
i Nota’s seks lydstudier, 
men der er bekymring 
i forhold til, om de 
fremadrettet vil bruge fire 
timers transport for en tre 
timers indlæsningsvagt.  

Fakta
Nota servicerer over 130.000 medlemmer, der er godkendt til servicen. Og det er § 17 i Ophavsretsloven, der giver 
Nota ret til at tilgængeliggøre teksterne i henhold til »lige adgang til information«. Servicen er landsdækkende, men 
uden fysisk kundebetjening. Alt er digitalt eller sendes pr. post til brugerne.  

Der brændes cd’er med lydbøger, foreningsblade, 
ugeblade og lokalaviser, som sendes ud med posten.  

Lydstudie 

Produktion

Statslige
udflytninger
Regeringen har medio 
januar udmeldt, hvilke 
statslige institutioner som 
helt eller delvist skal udflyt-
tes. BF har fire medemmer 
fra fire institutioner, som 
skal udflyttes til Svendborg, 
Nykøbing F eller Bogense. 
Derudover er der 16 medlem-
mer på NOTA, som produ-
cerer og udlåner tekster, 
der er gjort tilgængelige for 
personer med læsehandicap. 
NOTA skal flytte til Nakskov 
i den kommende tid.
   Bibliotekarforbundet er i 
kontakt med alle 20 berørte 
medlemmer.
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Hvornår bliver bibliotekarerne i det 
private en del af BF’s succeshistorie? 
Tekst: Anders Didriksen, Privatansat Bibliotekar  

Mine første år som bibliotekar føltes til tider som én lang ørkenvan-

dring. Sociale medier flød over med studiekammeraters eufori over 

at have fået ønskejobbet. Selv var jeg en del af prekariatet, længe før 

ordet var aktuelt, og gik fra vikariat til vikariat. Der var dog altid en 

fornemmelse af at »gro fast« i en bestemt profil. Blev jeg spurgt om, 

hvad jeg ville, var svaret: jeg vil bevæge mig fra sektor til sektor. 

 

Efter ansættelser i den kommunale og statslige sektor stod jeg ved en 

skillevej. Jeg søgte tre jobs indenfor folkebiblioteket, forskningsbiblio-

teket og det private. Jeg ville helst det sidste, fandt jeg hurtig ud af. 

Det var drømmen om at springe fra sektor til sektor, og denne gang 

ville jeg bevise, at det var muligt. 

 

Mine kompetencer syntes dog ikke rigtig at passe ind, men jeg ville 

simpelthen den stilling. Da jeg læste stillingsopslaget for tredje gang, 

begyndte jeg at dissekere de kompetencer, virksomheden efterspurg-

te. Jeg begyndte at oversætte dem til mine kompetencer. Her gik det 

for første gang op for mig, at det eneste, der stod mellem mig og 

jobbet, var en sproglig barriere, og at det var op til mig at oversætte 

deres sprog til mit sprog. Når de skrev, at de søgte en Data Asset 

Manager, så var det bare et andet ord for bibliotekar. 

 

»I en tid, hvor stadigt flere bibliotekarer og informations-

specialister finder job i den private sektor, er det nødvendigt 

at ruste forbundet til at favne endnu flere privatansatte.« Så 

eklatant melder BF ud i deres Arbejds- og Principprogram. Men 

jeg oplever bare ikke, at man er kommet i mål med dette ar-

bejde, man er knap nok gået i gang. Jeg møder ofte forundring 

over, at jeg arbejder i en privat virksomhed, for hvad i alverden 

laver en bibliotekar egentlig der? Forundringen kommer ofte 

fra andre bibliotekarer. 

 

Det er historier om anerkendelse og succes, som kan være med 

til at inspirere medlemmerne til at søge nye udfordringer. De 

er med til at ruste dem, så de tør tage skridtet med et synligt 

BF i ryggen. Et BF der favner de privatansatte og er med til at 

sætte ord på de kompetencer, erhvervslivet skriger efter. Det 

er således en opfordring til BF om at favne de privatansatte og 

deres historier. Når vi først har ord på vores kompetencer, kan 

vi erobre det store erhvervsliv.

”Det er historier om anerkendelse og succes, 
som kan være med til at inspirere medlem-
merne til at søge nye udfordringer. De er 
med til at ruste dem, så de tør tage skridtet 
med et synligt BF i ryggen.”

Læs BF's svar i næste nummer af Perspektiv
Februar 2018 · Perspektiv · 25

Anders Didriksen har deltaget i BF’s 
meningsdanneruddannelse, hvor 11 BF’ere fik redskaber 
og inspiration til at tage ordet i den offentlige debat. 
Se mere om meningsdannerne på side 6.
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Københavns Biblioteker har bedt et række uafhængige eksperter 
komme med deres på bud på scenarier for fremtidens biblioteker i 
København. Scenarierne skal give de københavnske politikere den 
nødvendige viden til at debattere bibliotekspolitik.

København vil
beskrive fremtidens 
biblioteksopgaver

TEKST ANETTE LERCHE  ARKIVFOTO JAKOB BOSERUP

rbejdsgruppen vedrørende Kø-
benhavns Bibliotekers fremtidige 
kerneopgaver er trukket i arbejds-
tøjet og er ved at formulere en 
række scenarier for Københavns 
Biblioteker. Scenarierne hviler på en 

analyse af omverdenen, der klart skelner mellem 
den udvikling, bibliotekerne ikke har nogen ind-
flydelse på – eksempelvis sociale medier og den 
generelle digitale udvikling – og de parametre, 
som biblioteket har stor indflydelse på såsom de 
fysiske rammer, valg af samarbejdspartnere og 
organisering.
   Bibliotekschef Jakob Heide Petersen har givet 
medlemmerne af arbejdsgruppen frie tøjler. 
Han har ingen indflydelse på, hvordan de løser 
opgaven eller udvælger scenarierne. Han afventer 
nu spændt den endelige rapport, der skal vise i 
hvilke retninger, eksperterne ser, at bibliotekerne 
kan gå, samt ikke mindst hvilke konsekvenser, de 
forskellige scenarier har for borgerne og medar-
bejderne.
   Rapporten forventes færdig i maj 2018 og skal 

bruges til at kvalificere drøftelser med politikere og medarbej-
dere.
   - Politikerne vil nok også efterfølgende have forskellige 
opfattelser af, hvad biblioteket er og skal være, men de vil have 
det på et mere oplyst grundlag, siger Jakob Heide Petersen. Han 
ønsker at synliggøre, at det er muligt at drive biblioteker på 
meget forskellige måder og forventer i øvrigt, at Københavns 
kommende biblioteksstrategi, der i 2019 skal erstatte den nu-
værende, vil inddrage scenarierne og eventuelt kombinere dem.

BIBLIOTEKET ER IKKE BARE EN FACILITET

 - Scenarierne og rapporten skal tydeliggøre, at man ikke 
blot skal se biblioteket som en facilitet, men at biblioteket er 
en aktør, der kan vælge at udvikle sig i forskellige retninger. 
Eksempelvis kan man jo beslutte, at man vil prioritere førskole-
indsatsen og dermed være meget for én bestemt målgruppe, 
fordi man vurderer, at her har bibliotekets arbejde størst ef-
fekt, siger Jakob Heide Petersen. Han mener også, at det kunne 
være interessant, hvis man i scenarierne også får belyst, hvad 
et rent digitalt bibliotek vil kunne, og hvad det ikke vil kunne, i 
forhold til at løse bibliotekets kerneopgaver.
   Han mener, at man i bibliotekerne skal blive bedre til at ar-
bejde i én retning, at man bør være mere konkrete i forhold til, 

A
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Medlemmerne af arbejdsgruppen
vedr. Københavns Bibliotekers
fremtidige kerneopgave 

Kontaktperson og sekretær for udvalget:
Gitte Østergaard, specialkonsulent,
Københavns Kommunes Biblioteker.

•  Professor Anker Brink Lund
•  Forhenværende generaldirektør i DR 

Christian S. Nissen
•  Forhenværende direktør i 

Biblioteksstyrelsen Jens Thorhauge
•  Direktør for DR Kultur 

Tine Smedegaard Andersen
•  Ekspert i sociale medier Trine-Maria Kristensen

hvad bibliotekerne skal, og hvad konsekven-
serne heraf vil være, i stedet for at tale så me-
get om, hvad formålet med bibliotekerne er. 
   - I København har vi 20 biblioteker, og her 
er det vigtigt, at vi har en ens opfattelse af 
kerneopgaven og i hvilken retning, vi skal. Der-
for skal vi også blive bedre til at arbejde med 
koncepter, så man – hvis man et sted udarbej-
der noget specifikt i forhold til samarbejdet 
med skolerne – kan bruge det på de øvrige 
biblioteker.
   Også på landsplan kunne Jakob Heide Peter-
sen ønske sig en mere fælles retning, for især 
på det digitale område er der stor forskel på 
det enkelte biblioteks digitale strategi. 
   - Der er mange steder, hvor man er ret 
afventende over for den digitale udvikling og 
holder fast i, at borgerne stadig efterspørger 
de traditionelle fysiske medier. Andre steder er 
man længere fremme og fokuserer på digital 
ledelse og medarbejdernes digitale kompeten-
cer, siger Jakob Heide Petersen.
   Han peger selv på, at biblioteksloven i dag 
giver plads til fortolkning og forskellige scena-
rier, og det kalder på, at man på bibliotekerne 
bliver mere modige i forhold til at reflektere 
over, hvor man bruger ressourcerne bedst 
muligt og udvikler sig i den retning. 
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Litteraturen kan
være med til at give
vordende mødre og 

fædre en bedre forstå-
else af, hvad der venter 

dem, fordi den sætter 
ord på alle de tanker og 

følelser, der kan opstå 
i forbindelse med den 

livsomvæltning, det er 
at blive forældre.
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Bibliotekar Louise Boel
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Litteraturen finder i stigende grad vej til sundhedsvæsenet.
I Randers har bibliotekarer og jordemødre gennemført et projekt, 
hvor fødselsforberedelsen foregik på biblioteket og blev krydret 
med litterære indslag. Litteraturen er også rykket ind på medicin-
studiet på Syddansk Universitet. Her bliver den brugt som red-
skab til at uddanne mere empatiske læger. 

TEKST: TRINE KIT JENSEN

ea Trier Mørks Vinterbørn, Michael 
Robaks Øm, Lars Daneskovs Far 
på færde, Hella Joofs Papmaché-
reglen og en personlig fødselsbe-
retning fra Helle Helle.  
   Uddrag fra flere forskellige 
titler var i spil, da jordemødre i 

efteråret læste højt for kommende forældre, 
som gik til fødselsforberedelse på Randers 
Bibliotek. I oktober og november var to hold 
førstegangs-forældre igennem et forløb på 
tre gange to timer, hvor den klassiske fødsels-
forberedelse hver gang blev suppleret med 
litterære indslag.   
  - Litteraturen kan være med til at give 
vordende mødre og fædre en bedre forståelse 
af, hvad der venter dem, fordi den sætter ord 
på alle de tanker og følelser, der kan opstå i 
forbindelse med den livsomvæltning, det er at 
blive forældre, siger bibliotekar Louise Boel. 
   Hun var sammen med kollegaen Eva Becker 
primus motor i samarbejdet med jordemød-
rene fra regionshospitalets fødeafdeling, som 
biblioteket tog initiativ til.
    - Vi kunne se, at der var grøde i at koble lit-
teratur og sundhed, og via Randers Sundheds-
center fik vi kontakt til jordemødrene, som var 
med på ideen, fortæller hun.  
  Fire jordemødre stod parvis for fødselsforbe-
redelsen på de to hold. Bibliotekarernes rolle 
var blandt andet at komme med forslag til lit-
teratur, der knyttede an til de temaer omkring 
fødsel og forældreskab, som blev gennemgået. 
Derudover var to børnebibliotekarer på banen 

D

Jordemoder Tina Nielsen læser op.

Vordende forældre på Hold 1 stifter bekendtskab med litteratur om det at blive forældre.
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i forbindelse med et tema om kontakten til det lille barn. Her 
fortalte deltagerne, hvordan man kan styrke kontakten ved at 
synge for barnet og læse pegebøger.
   Den sidste gang blev holdene delt op, og mens den ene jor-
demoder tog sig af kvinderne, allierede den anden sig med to 
mandlige bibliotekarer, så de kommende fædre kunne få sig en 
»mandesnak«. Med udgangspunkt i deres egne oplevelser som 
fædre gennemgik de mandlige bibliotekarer her faderrollen set 
gennem både litteraturens, filmens og musikkens verden. 

FLERE VINKLER

Monica Lund Pedersen er en af de jordemødre, som var med, 
da fødselsforberedelsen i efteråret flyttede ud af hospitalet og 
ind på biblioteket. Hun oplevede, at de personlige fortællinger 
om fødsel og forældreskab fra litteraturen var et fint supple-
ment til den traditionelle og lidt mere kliniske jordemoderfag-
lige tilgang.  
   - Alene det at være på biblioteket var med til at skabe en 
afslappet og hyggelig stemning, og når man læser højt af lit-
teratur, bliver det muligt at få nogle vinkler med, som det kan 
være sværere at formidle, når man står og underviser ud fra 
powerpoints, siger hun. 
   Jordemoderen peger blandt andet på, at der i litteraturen for 
eksempel er beskrivelser af, hvordan det helt konkret føles at 
have veer, ligesom der er skildringer af, hvordan fædre kan blive 
overvældede over at være med til fødslen eller over det ansvar, 
der følger med, når man bliver far. 
   - Litteraturen vækker tanker, både hos den enkelte og hos 
parrene, og de tanker kan de sammen reflektere videre over, 
når de kommer hjem, siger hun. 
   Projektet i Randers fik støtte fra Udviklingspuljen under 
Slots- og Kulturstyrelsen, og parterne udviklede i fællesskab 
konceptet for, hvordan litteraturen kan inddrages i fødselsfor-
beredelsen. Undervejs fik de inspiration udefra i form af oplæg 
fra blandt andet litteraturprofessor Peter Simonsen fra Insti-
tut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet og Svend 
Aage Madsen, psykolog og mandeforsker på Rigshospitalet.   
Sidstnævnte har i sin forskning været med til at sætte fokus 
på faderrollen. 
  - De bidrog til, at vi fik et indblik i hinandens verdener, og det 
betød, at vi bedre kunne se os sammen i projektet, siger Louise 
Boel. 
   Samme oplevelse havde jordemoder Monica Lund Pedersen. 
  - I starten havde jeg lidt svært ved at se, hvordan vi skulle 
gribe det an, netop fordi vi kommer fra to forskellige verdener. 
Men oplægget fra Peter Simonsen var en øjenåbner, og det 
smittede af, at bibliotekarerne var meget åbne og entusiasti-
ske, siger hun. 
   Deltagerne på de to hold, der deltog i fødselsforberedelsen 
på biblioteket, har evalueret forløbet i en spørgeskemaunder-
søgelse. Her var tilbagemeldingerne overvejende positive, og 
både bibliotekarer og jordemødre er indstillede på at fortsætte 
samarbejdet i en eller anden form. 
  - Vi har høstet nogle erfaringer med, hvordan litteratur kan 

inddrages i fødselsforberedelsen og skabt en 
kontakt til biblioteket, som vi fremover vil 
kunne trække på, for eksempel i forhold til at 
få let adgang til relevante tekster, siger Trine 
Fritzner, kvalitets- og udviklingsjordemoder på 
fødeafdelingen på Randers Regionshospital. 
  Louise Boel fortæller derudover, at der på bib-
lioteket er planer om at lave læsegrupper for 
gravide og tiltag for forældre på barsel. 
   
OBLIGATORISK PÅ MEDICINSTUDIET

Det er ikke kun regionshospitalet i Randers, 
der har indset, at litteraturen kan berige sund-
hedsvæsenet. På medicinstudiet på Syddansk 
Universitet blev faget »Narrativ Medicin« med 
læsning af skønlitterære tekster i efteråret 
obligatorisk på 2. semester efter en forsøgs-
periode som valgfag. 
  Målet med faget er at uddanne mere empati-
ske, lyttende og forstående læger. 
   - Patienten er mere end en krop, og littera-
turen indeholder nogle fortællinger og lyriske 
fremstillinger, der beskriver, hvordan det 
opleves at være syg eller pårørende til en syg. 
Det er vigtig viden, som sundhedssystemet 
har brug for, hvis læge og patient skal forstå 
hinanden bedst muligt, siger Anders Juhl 
Rasmussen, adjunkt på Institut for Kulturvi-
denskaber og underviser på kurset i Narrativ 
Medicin. 
  Merete Munk er uddannelseschef på Det 
Sundhedsfaglige Fakultet, og hun har også 
gode argumenter for, hvorfor kommende læ-
ger ikke kun skal læse medicinske fagbøger. 
  - Forskningsresultater fra udlandet viser, at 
læger ikke er specielt gode til at udvise empa-
ti, og herhjemme tyder udsagn fra patienterne 
på, at det er et område, der skal arbejdes mere 
med. Litteraturen kan være med til at åbne de 
studerendes blik for patientens og de pårøren-
des situation, og med de her forløb håber vi, at 
brugerne af sundhedssystemet fremadrettet 
vil få en bedre oplevelse i mødet med lægerne, 
siger hun. 
   Kurset Narrativ Medicin løber over seks uger 
med tre ugentlige undervisningstimer. Her 
nærlæser de studerende blandt andet tekster 
fra antologien Syg litteratur, der rummer 
noveller, digte og uddrag af romaner, som på 
hver deres måde sætter ord på emner relate-
ret til sygdom.  
  - Det, patienterne fortæller til lægen, kan 
sammenlignes med fortællingen i en skøn-
litterær tekst. Hvert ord har betydning for 
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helheden, og kurset har udviklet nogle metoder, vi kan benytte 
os af, så de studerende får større opmærksomhed på, hvad det 
egentlig er, patienterne siger, forklarer Anders Juhl Rasmussen. 

STORT UDVALG AF TEKSTER

En af de tekster, der læses, er et uddrag af Tove Ditlevsens ro-
man Ansigterne med beskrivelser af, hvordan det er at have en 
psykose. En anden er Maria Gerhardts Transfervindue om livet 
som terminal kræftpatient, og en tredje et uddrag af Johanne 
Kirstine Falls roman Der er altid nogen at befri. Den handler om 
at være fanget i anoreksi. Derudover er der blandt andet digte 
af Pia Tafdrup om at være pårørende til en dement far og digte 
af Michael Josephsen om misbrug og psykisk sygdom. 
  - Sygdom opleves altid individuelt, og det er derfor vigtigt at 
have et stort og mangfoldigt udvalg af tekster. På den måde 
kan vi også lede de studerende videre til selv at gå på opdagel-
se i litteraturens erfaringsverden, siger Anders Juhl Rasmussen. 
  Under læsningen bliver der set på, hvordan fortælleren udtryk-
ker sig, på de sproglige metaforer og på de ydre og indre rum, 
der indgår i fortællingen. For at give de studerende en endnu 
dybere forståelse af teksterne er der i forlængelse af læsningen 
også skriveøvelser.  
   - Kreativ skrivning er en metode til at forstå det, man har 
læst eller hørt, fordi der i forbindelse med den skriftlige formu-
lering sker en erkendelse, siger Anders Juhl Rasmussen. 
  Resultaterne af skriveøvelserne læser de studerende højt for 
hinanden. Det sker for at tydeliggøre, at ikke alle nødvendigvis 

opfatter en litterær tekst eller en samtale med en patient på 
samme måde. Men idéen er også, at højtlæsning af egne tek-
ster skal give dem mod på at dele andet end rent lægefaglige 
betragtninger med hinanden.
  - Det er vigtigt, fordi de i deres arbejdsliv vil blive konfronteret 
med nogle meget alvorlige og dramatiske situationer, som de 
kan have brug for at bearbejde med kollegerne, siger Anders 
Juhl Rasmussen. 
   Han oplever, at nogle studerende er glade for det nye obliga-
toriske fag, mens andre umiddelbart reagerer med skepsis.   
  - Vi lægger vægt på også at nå de meget naturvidenskabe-
ligt orienterede skeptikere, og i løbet af kurset ser vi, at nogle 
flytter sig, fordi de godt kan se, at der er brug for humaniora og 
litteratur på lægeuddannelsen, siger han. 

EVIDENSBASERET VIDEN

Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet er i øje-
blikket i gang med et grundforskningsprojekt med titlen Uses 
of Literature. Her undersøges det, hvad litteratur kan bruges til 
uden for humaniora. På dette felt er den amerikanske littera-
turprofessor Rita Felski en af de førende forskere, og hun er 
tilknyttet som gæsteprofessor i perioden 2016-19.
     -  Lægeuddannelsen og de øvrige sundhedsuddannelser har 
længe skelet til humaniora og også drypvis inkluderet mere 
humanistiske elementer. Men det nye i forhold til Narrativ Me-
dicin er, at der nu er mere solid, evidensbaseret viden om, hvad 
litteraturen kan, siger Merete Munk. 

Bibliotekarer og jordemødre i samarbejde. Fra venstre ses bibliotekar Eva Becker, Monica Lund Pedersen, Louise Boel og jordemoder Cecilie Moos Christensen.
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Projektet Hold Hjernen Frisk åbner for nye samarbejder mellem 
biblioteker, foreninger og kommunale forvaltninger og tiltrækker 
nye brugere til bibliotekerne. 

Pilotprojekt om
hjernen giver 
biblioteker nye brugere 

TEKST GITTE FRANDSEN, CENTER FOR SUND ALDRING

I 2050 vil antallet af ældre over 80 år være 
tredoblet. Mange får derfor flere aktive år, 
efter de går på pension. Og bibliotekerne kan 
give glæde til de mange seniorer med tid til 
rådighed – selv dem, der ikke normalt bruger 
biblioteket. Det er konklusionen på første 
runde af aktivitets- og formidlingsprojektet 
Hold Hjernen Frisk. 
    Pilotprojektet er støttet af Nordea-fonden 
og omsætter forskningsbaseret viden til 
aktiviteter for seniorer fra 55-70 år. Det er et 
samarbejde mellem DGI, Slots- og Kultursty-
relsen og forskningscenteret Center for Sund 
Aldring på Københavns Universitet. I regi af 
projektet udbød Slots- og Kulturstyrelsen i 
2016 en pulje, som alle biblioteker kunne søge.

NYE BEGEJSTREDE BRUGERE 

Vejle og Allerød Bibliotek var to af de syv bib-
lioteker, der greb muligheden. 
   - Vores aktivitet tiltrak en bred vifte af 
brugere, som ikke normalt bruger biblioteket. 
Vi har nu 25 meget begejstrede ambassadører, 
og vi er klar til at starte et nyt hold, selv uden 
støttekroner, fortæller projektleder Stefan 
Nüchel fra Vejle Bibliotekerne.
   Den samme oplevelse har de haft på Allerød 
Bibliotek. 

   - Størstedelen af deltagerne i vores aktivitet var nye brugere, 
som bagefter er begyndt at komme her og har fået øjnene op 
for, hvilke andre tilbud vi har, siger bibliotekar Anne Thunbo.
   Hold Hjernen Frisk handler om at holde hjernen og kroppen i 
form sammen med andre. 
   Marianne Bundgaard har deltaget i Vejle Bibliotekernes akti-
vitet.
   - Der er mange tilbud til seniorer, men Hold Hjernen Frisk har 
fat i noget særegent. Vi har dyrket morgengymnastik, spillet 
brætspil, debatteret ensomhed og haft mange interessante 
samtaler. Forløbet har været så spændende, at vi fortsat mø-
des og skiftes til at planlægge aktiviteter, fortæller hun.
   Bibliotekernes aktiviteter skal tage udgangspunkt i forsk-
ningsbaseret viden og skal derfor indeholde mentale, fysiske 
og sociale elementer. Forløbet skal foregå en gang om ugen i 15 
uger. 

TÆNKEPAUSER OG YOGA

Allerød Bibliotek havde to aktiviteter. I den ene læste delta-
gerne romaner og dyrkede mindfulness i naturen, mens de i 
den anden læste faglitteratur fra Tænkepauser og en novelle 
om samme tema og dyrkede yoga. Også i Allerød fortsætter 
deltagerne på egen hånd.
   - Jeg er for nylig holdt op med at arbejde og så annoncen for 
Hold Hjernen Frisk i avisen. Det er noget af det bedste, jeg har 
gjort for mig selv. Jeg har fået et nyt netværk i lokalområdet, 
siger Lillian Møller. 
   Projektet åbnede også for nye samarbejder.
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Projektleder i Praksis
Miniuddannelse (3 kursusdage) med individuel opgave

Holdstart den 16. april 2018 - København

Miniuddannelse hvor du får styrket din viden om de grundlæggende elementer og værktøjer i 
projektledelse og samtidig mulighed for at øve brugen af værktøjerne og for at arbejde med 
din rolle som projektleder i praksis. 

FORBEREDELSE MODuL 1 (1 DAG) INDIVIDuEL OPGAVE MODuL 2 (2 DAGE) AFSLuTNING

På uddannelsen kommer du undervejs til at skulle reflektere over og anvende værktøjerne på dine egne 
projekter. Med kun op til 12 deltagerpladser på holdet giver det dig god plads til indlevelse og indlæring 
i tæt samspil med dine medstuderende på uddannelsen.

•	 Læs mere om uddannelsen på bf.dk/arrangementer

Bibliotekarforbundet
Forbundet for
informationsspecialister
og kulturformidlere

- Vi koblede litteraturen med den fysiske del, og det var 
nyt for os. Det vil vi meget gerne arbejde videre med. Og 
det får vi nok mulighed for, fordi afdelingen for Ældre og 
Sundhed i Allerød Kommune har kontaktet os. Vi skal 
lave forløb for stressramte. Hvis vi ser ud i fremtiden, kan 
mental sundhed være en fremtidig opgave, som biblio-
tekerne bliver involveret i at løse. Her kan vi godt bidrage 
uden at være sundhedsmedarbejdere, siger Lise Falck 
Hansen fra Allerød Bibliotek. 
   I Vejle har biblioteket haft et samarbejde med Idræt i 
Dagtimerne og DGI. Stefan Nüchel regner med, at sam-
arbejdet med aktører inden for motion vil blive udbygget 
fremover.

NY ANSØGNINGSRUNDE

I første runde af aktiviteterne deltog Vejle, Allerød, 
Furesø, Herning, Ringsted, Varde og Aalborg. Næste 
runde udbydes af Slots- og Kulturstyrelsen i marts med 
ansøgningsfrist den 3. april. Aktiviteterne skal foregå i 
efteråret. Den 15. marts holder projektet en markeds-
plads på Københavns Universitet, hvor udvalgte bibliote-
ker fortæller om erfaringer. 

Læs mere på holdhjernenfrisk.dk
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Kommentar til nyheden » Bibliotekar DB-uddannelsen udfa-

ses« bragt på Perspektivs hjemmeside den 17. januar 2018.

BF har ikke gjort nok 

Og hvad har BF så gjort for alle dem, der ikke er kandidater 

og som »kun« har en bibliotekaruddannelse? Hvis jeg ikke 

kan se det, kan andre så fortælle mig om det – for er svaret 

ikke bare INGENTING?

Sørgeligt men sandt.

                                                                            

Henrik Larsen, den 17. januar                                

Bibliotekar DB’en anerkendes med særligt løntrin 

Henrik, jeg tror ikke, jeg forstår dit spørgsmål. Hvad er det, 

BF ikke har gjort for dem, der har bibliotekar DB-uddannel-

sen? 

   De får da samme tilbud som dem, der har en bachelor 

eller en kandidat. Og som Tine udtaler, så er der faktisk 

forhandlet et særligt løntrin (trin 7) til dem med bibliotekar 

DB-uddannelsen.

   Det vil sige, at man som bibliotekar DB får en bedre løn, 

end dem der har en bachelor-uddannelse, netop fordi bib-

liotekar DB'en er blevet anerkendt som værende mere (på 

grund af BF).

   Derudover har alle medlemmer da de samme tilbud, lige-

gyldig hvilken uddannelse de har. Så som jeg ser det, er der 

blevet gjort mere for bibliotekar DB'erne end for de øvrige 

medlemmer.

                                                                      

Peter Brandsborg, den 17. januar                                

DB’ere må selv sørge for at videreuddanne sig

@Henrik Larsen

Det eneste, der kan gøres for de medlemmer, der har en DB-

uddannelse (som jeg selv), er at videreuddanne dem. Og det 

kan de selv sørge for ved at tage en master eller en kandidat. 

Det er ikke noget, BF har nogen som helst mulighed for at 

hjælpe med. Det er op til en selv.

                                                                             

Michael Olsen, den 17. januar                               

BF bidrager til positiv italesættelse

Hej Henrik

Både Peter og Michael giver egentlig ret dækkende svar. Jeg 

vil blot tilføje, at BF også via sit arbejde med at uddanne og 

støtte tillidsrepræsentanter gør, at vi lokalt kan italesætte 

DB'ernes værdi positivt. Både i forhold til løn og opgaver.

                                                                           

Kasper Bøgh Pedersen, den 17. januar                              
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Highlights fra REN Research
– Nordisk Researchkonference 2017

Af Lotte Thing Rasmussen, bestyrelsesmedlem af 
Mediegruppen Danmark og forskningsbibliotekar 
i medier og journalistik på Syddansk Universitets-
bibliotek.
31. januar

Tre medlemmer af Mediegruppens bestyrelse har 
været tre dage i Oslo til konference om research set 
fra journalister og bibliotekarers vinkel. Med hjem 
fik de søgetips, ny inspiration og et indblik i, hvor 
forskelligt man arbejder med eksempelvis meta-
data i de forskellige nordiske mediehuse.

Tryk på Sproget

Af Rikke Østergaard Hansen, projektleder, Herning Bibliotekerne
22. januar

Herning Bibliotekerne har siden 2016 haft tryk på både sproget og relationerne i et 
tværprofessionelt samarbejde om at styrke de 0-3 åriges sprogudvikling. Omdrejning-
spunktet i projektet har været at koordinere og nytænke den kommunale indsats med 
et klubtilbud og samtidig tilføre et digitalt aspekt. Godt 40 procent af hele årgangen 
har valgt at deltage i Tryk på Sproget i Herning Kommune. Ambitionen er nu at brede 
erfaringerne ud i national skala via det kommende program for understøttelse af 
sprog og læsning i de danske folkebiblioteker – SprogStavLæs.

Shared Reading åbner dansk sprog og kultur for udenlandske kvinder

Af Cecilie Laskie
19. januar

Shared Reading – guidet fælleslæsning – er blevet en lystfyldt og meningsfuld vej ind i 
dansk sprog og kultur for de udenlandske kvinder, som i 2017 deltog i udviklingsprojek-
tet »Sproguniverser – litteraturens rolle når ord fattes« på Silkeborg Bibliotekerne og 
Herning Bibliotekerne. Projektet har vist, at metoden er velegnet til at give borgere med 
anden etnisk baggrund end dansk gode læseoplevelser med dansk litteratur, gøre dem 
til bedre sprogbrugere og udvide deres forståelse for dansk kultur.

Kær-Litt: Danmarks første
festival for kærlighedslitteratur

Af Lene Hedengran Rasmussen,
Guldborgsund Bibliotekerne
19. januar

På Sydhavsøerne finder landets første 
kærlighedslitteraturfestival »Kær-Litt: 
Festival for lidenskabelige linjer« sted 

den 5.-6. maj 2018 på Fuglsang Herregaard, der ligger på Lolland. Det bliver en weekend 
i kærlighedens tegn med et overflødighedshorn af kærlighedslitteratur, musik, tekster, 
bogsigneringer, oplæsninger, skriveworkshops, foredrag og samtaler om kærlighed. Der 
vil også være aktiviteter for børnene i den skønne park. Herudover er der udskrevet en 
novellekonkurrence: Skriv en novelle om kærlighed mellem mennesker. Vindernovellen 
offentliggøres den 6. maj på Fuglsang Herregaard. Kom, og oplev en fantastisk weekend 
i kærlighedens tegn sammen med andre – uanset om du er barn, ung eller voksen. Her er 
kærlighed til alle.

Er jeres bibliotekstilbud på den
kommunale læringsplatform?

Af Kalle Nielsen, bibliotekar på Vejle Bibliotekerne
31. januar

Er du usikker, så tjek op på spørgsmålet, herunder 
om I har fået forfatter- eller lærerrolle på den kom-
munale læringsplatform. Alle kommuner har nu 
valgt læringsplatformen, og den er i dag lærernes 
daglige værktøj. Tilbud, der er oprettet direkte i 
læringsplatformen, står langt stærkere end bibli-
otekstilbud i foldere og diverse Åben Skole-portaler.
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Lotte Thing Rasmussen, bestyrelsesmedlem Mediegruppen Danmark, forskningsbibliotekar 
i medier og journalistik, Syddansk Universitetsbibliotek

Highlights fra REN RESEARCH – 
Nordisk Researchkonference 2017

Mediegruppen tog i november sidste år til 
Oslo til Nordisk Researchkonference, hvor 
bibliotekarer ansat i mediebranchen udveksler 
viden. Selve konferencen varede i to dage, og 
dagen inden var vi på besøg på NRK’s Re-
searchcenter. NRK har 25 medarbejdere ansat 
i Researchcenteret og derudover 25 ansatte 
i Arkiv. 17 af dem indgår i skrankevagt (åbent 
8-17 på hverdage) og resten arbejder med 
musik. Modsat DR og TV2 registrerer bibliote-
karerne ikke metadata – det gør journalisterne 
selv, og de skal også selv søge og hente mate-
riale frem. Systemet har også nogle markører 
for ophavsret, som journalisterne selv skal re-
gistrere, så det er alt i alt journalisternes eget 
ansvar, og medarbejderne i Researchcenteret 
oplærer løbende journalister i at metadatere. 
   På TV2 registrerer bibliotekarerne det hele 
og har styr på ophavsretten, og de TV2-
bibliotekarer, som var med på besøget tog sig 
til hovedet i én fælles bevægelse af mistillid til 
journalisternes evner til at administrere dette. 
Det skal hertil siges, at detaljeringsgraden og 

grundigheden er væsentlig højere på TV2, som dermed også 
må have en langt højere genfinding. De registrerer for eksem-
pel også bygninger til dækbilleder og metadaterer detaljer 
omkring vejr/årstider, personers påklædning, særkender med 
mere, hvor NRK kun registrerer personer og helt eksplicit kører 
efter kvantitet frem for kvalitet. Det må alt andet lige give 
nogle merudgifter hos NRK, som enten skal filme/fotografere 
de samme dækbilleder, hver gang de skal bruges eller købe fra 
billedbureauer, hvilket de ofte gør. TV2 bruger desuden Ritzaus 
landeliste, når landeinfo skal metadateres, men derudover 
arbejder de ikke efter kontrollerede emneord.
   Bibliotekarerne i Researchcenteret arbejder i høj grad på at 
gøre journalisterne selvhjulpne på de mere rutineprægede dag-
til-dag-opgaver. De har et ønske om at være mere involverede 
i blandt andet graverjournalistik og har en del specialiserede 
opgaver udover det klassisk bibliotekariske, for eksempel 
hjælper de til med at udarbejde spørgeskemaundersøgelser, og 
de arbejder med udvikling af forskellige tekniske hjælpemidler 
såsom tale-til-tekst og ansigtsgenkendelse. De leverer også it-
support til metadatasystemerne og driver en NRK-facebooksi-
de som en slags intranet med »Metadata – Tips og hjelp«, hvor 
journalister for eksempel kan finde NRK’s »dataordbok«, for når 
alle kan redigere i metadata, er det åbenlyst vigtigt at arbejde 
med en nogenlunde fælles terminologi. 
   Både besøget på Researchcenteret og konferencen efter-
lod indtrykket af en branche med ressourcer, som vi nok skal 
årtier tilbage for at kunne matche i Danmark. Vi konstaterede, 
muligvis lettere nostalgisk, en stor forskel i diskursen på om-
rådet i de danske medie- og biblioteksverdener og det danske 
arbejdsmarked i det hele taget. På intet tidspunkt i løbet af 
de tre dage talte nogen om besparelser, manglende ressour-
cer, fravalg, serviceforringelser, tidspres eller stress. Det var 
befriende at høre folk fra både medie- og biblioteksbranchen 
fortælle om deres arbejde – og ikke mindst samarbejde – med 
kvalitet, grundighed og dybde i fokus i forhold til både kerne-
opgaver og udviklingspotentialer. 

NEDSLAG FRA KONFERENCEN

»Graph Search« på Facebook er som sådan ikke nyt, da det blev 

Tre medlemmer af Mediegruppens 
bestyrelse har været tre dage i Oslo 
til konference om research set fra 
journalister og bibliotekarers vinkel. 
Med hjem fik de søgetips, ny inspi-
ration og et indblik i, hvor forskel-
ligt man arbejder med eksempelvis 
metadata i de forskellige nordiske 
mediehuse.

g



Om Nordisk Medie- og Researchkonference

Hvert andet år afholdes Nordisk Medie- og Researchkonference med skiftende værtsskab mellem Danmark, Norge, Sverige og Finland. 
Rygtet lyder, at Finland har budt ind som vært i 2019. Konferencen er den mest håndgribelige manifestation af det netværkssamarbejde, der 
eksisterer mellem de nordiske lande for bibliotekarer ansat på mediearbejdspladser. Den danske afdeling hedder Mediegruppen Danmark, 
hvorfra tre bestyrelsesmedlemmer deltog i konferencen. Bestyrelsen havde derudover ved lodtrækning foræret billetter til to medlemmer. I 
den danske delegation var vi i alt otte.

Om Mediegruppen Danmark

Mediegruppen samler bibliotekarer, researchere og andre 
specialister i mediebranchen med det formål at fungere som 
netværk for medlemmerne. Interesserede kan læse mere 
om Mediegruppen Danmark og eventuelt melde sig ind her 
http://mediegruppen.info/. Gruppen er også at finde på 
Twitter, LinkedIn og Facebook. 

Næste arrangement fra Mediegruppen Danmark bliver et 
oplæg tirsdag den 22. maj kl 17 om Fake News af Pierre 
Collignon, som i øjeblikket er fellow på Center for Journalistik 
på SDU.

Oplægget kommer, efter aftale med Pierre, til at korrelere 
med udgivelsen af den bog om Fake News, han skriver på i 
sit fellowship. 
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lanceret i USA i 2013, men det findes endnu ikke i en dansk 
version, så hvis du vil teste søgefunktionen, skal du ændre 
sproget i din fb-profil til US. Men så kan man til gengæld også 
søge alle mulige kombinationer frem, for eksempel »People 
who work at [arbejdssted] and like [enhed]«, hvilket jo kan 
være ganske nyttigt, hvis man som journalist leder efter en 
kilde, der arbejder for Danish Crown og som har liket gruppen 
Vegansk Livsfilosofi. Man kan også være lidt mere creepy og 
med lidt snilde for eksempel søge en profil frem, selvom per-
sonen har anonymiseret den. Masser af tips og tricks udi Graph 
Search kan fremgoogles, hvis man føler sig nysgerrig. 
   »Personsøg« i nordiske lande fik mange af deltagerne helt 
frem i stolen. Her gennemgik tre journalister fra henholdsvis 
Norge (NRK), Sverige (Aftonbladet) og Danmark (DR) mu-
lighederne for at personsøge inden for de respektive landes 
lovgivning. Der er meget store forskelle de nordiske lande imel-
lem i forhold til, hvor mange oplysninger der ligger offentligt 
på private personer, for eksempel omkring tvangsauktioner, 
billån, gæld, domme eller roller i virksomheder. Sverige vinder 
ubetinget som det absolut mest åbne land, hvor cpr-numre 
nemt kan findes og give adgang til en masse oplysninger om 
enkeltindivider. I Norge anses cpr-nummeret som noget privat 
ligesom i Danmark (hvor cpr-numre ikke udleveres fra nogen 
offentlig myndighed), men journalister i Norge, som bedriver 
undersøgende journalistik, har krav på at få oplyst cpr-numre i 
forbindelse med research. Derudover dryssede de tre journali-
ster om sig med relevante websites og søgetips. 

VISUAL STORYTELLING

Fra Polygraph/The Pudding, San Fransisco, havde konferen-
cen besøg af Matt Daniels, som arbejder med at visualisere 
forskellige typer af data. Det er næsten synd at beskrive 
visualisering med ord, så se eksempler på de såkaldte »visual 
essays« på https://pudding.cool/ (brug Firefox eller Chrome). 
Men for at nævne et enkelt eksempel, så har The Pudding 
visualiseret Bechdel-testen, som er en kvantitativ test til at 
vurdere kvinders repræsentation i film, skuespil og romaner 
ud fra intet mindre end 2000 film, heriblandt Disney-film – det 
er ganske afslørende, og den kan ses på hjemmesiden. Meget 

peger på, at visualisering af data og visuel storytelling kun vil 
vokse sig større fremover, så det er nok værd at bide mærke i 
og eventuelt forsøge at gafle sig noget efteruddannelse inden 
for dette område. 

SKAM

Og så var der oplægget, som de norske arrangører ikke kunne 
komme udenom. Journalist, programleder og manuskriptfor-
fatter Marianne Furevold-Boland fra NRK Drama, som er en af 
hovedaktørerne bag den verdensomspændende successerie 
Skam om teenageres hverdag, fortalte om arbejdet frem mod, 
at serien blev til. Forud for skabelsen er der udarbejdet en 
imponerende mængde research i forhold til målgruppen for at 
skabe karaktererne og tematikkerne, blandt andet spørgeske-
maundersøgelser, dybdeinterviews, interaktion på Instagram 
og andre some-platforme, og man har anvendt NABC-modellen 
(Need, Approach, Benefit, Competition) til at identificere og 
inddrage brugerbehov og værdiskabelse.  
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Gitte Andersen
Odense Bibliotekerne
Mobil: 51 20 59 80
Email:
gitteandersen38@gmail.com

Claes Isbrandtsen
Albertslund Bibliotek
Mobil: 21 45 13 73
Email:
CLI@albertslundbib.dk

Formand 
Tine Segel
Tlf: 38 38 06 22
Mobil: 41 33 70 00
Email: ts@bf.dk

Næstformand 
Jette Fugl
Det Natur- og Sundhedsviden-
skabelige Fakultetsbibliotek 
Frederiksberg 
Tlf: 35 33 21 57
Email:  jettefugl2@gmail.com

Daniel Ackey 
Københavns Biblioteker
Tlf.: 40 48 62 07
Mobil: 41 11 02 98
Email:
daniel@ackey.dk

BF’S HOVEDBESTYRELSE 2017-2018

Andreas Damsbo Brix 
Sundby Bibliotek 
Mobil: 21 25 99 56
Email:
andreasbrix@gmail.com

BF’s hovedbestyrelse holdt møde den 24. januar. Perspektiv bringer udvalgte punkter fra dagsordenen. Læs hele mødereferatet på bf.dk
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Du er med i en styregruppe på tværs af fagforeninger, der sætter
lønåbenhed på dagsordenen. Hvorfor det?
- Vi er pt 33 faglige organisationer, der er gået sammen om en Christiansborg 
konference »Lønåbenhed - er det vejen til ligeløn?«, og en kickoff #Deldin-
løn fest på Diamanten den 8. marts, samt en #Deldinløn kampagne. Jeg har 
kastet mig ind i arbejdet som næstformand og TR, fordi BF skal have fokus 
på lønpolitik – og fordi lønåbenhed er vigtig at få sat på dagsorden. Og med 
mere end halvdelen af Danmarks fagbevægelse samlet, så er der reelt en 
mulighed for, at det lykkes.    
   
Hvorfor er lønåbenhed vigtig?
-Vi bryder os ikke rigtig om at tale om løn, men med #Deldinløn kampagnen 
håber jeg, der kommer fokus på området og nogle gode værktøjer, som kan 
bidrage til at tale om løn. 
   Det er nemlig min bekymring, at hvis vi som bf'ere er alt for lukkede 
omkring vores løn og måske også har en forfejlet solidariske tilgang, hvor 
alle skal have lidt, så kan vi dermed risikere lønmæssigt aldrig at få hævet 
os derop, hvor vi reelt lønmæssigt bør være placeret i forhold til indsats og 
værdi. Vi kan roligt være mere selvsikre i forhold til løn. Og jeg håber meget, 
at TR vil være med til at løfte kampagnen ud på arbejdspladserne. 
   
Hvad kan man opnå ved større lønåbenhed?
- Jeg har et eksempel fra min egen arbejdsplads, hvor vi sammenlignede os 
med, hvad kolleger fra andre afdelinger, som vi naturligt kunne sammenligne 
os med, fik i løn, og helt generelt lå vi lavere end kolleger fra eksempelvis it, 
kommunikation og forsknings- og innovationsafdelingen. Det tog vi med til 
forhandlingerne, og det betød, at vi fik et bedre resultat. Der var ikke fagligt 
belæg for den forskel, og det kunne lederne også godt se. Det er ikke odiøst 
at bede om en ordentlig løn eller tale om løn.  

? 3 spørgsmål
til Jette Fugl

2018-budget 
godkendt
Siden BF’s generalforsamling 
vedtog BF’s budget for 2018, 
har en række forhold ændret 
sig både på indtægts- og 
udgiftssiden. Det betyder, at 
BF forventer et underskud i 
2018 på 612.000 kroner, hvor 
man tidligere forventede at 
gå i nul. Blandt årsagerne til 
det ændrede budget er blandt 
andet et større fald end for-
ventet i kontingentindtægter, 
færre annonceindtægter og 
højere udgifter til husleje, 
administration og en række 
it-løsninger, herunder arbejdet 
med at opfylde kravene fra 
EU’s persondataforordning.  
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Sofie Fredborg 
Koldingbibliotekerne
Email:
sofr@kolding.dk
 

Minna Ebbesen 
Studenterobservatør
6. semester på IVA 
Mobil: 23 87 09 70
Email:
minna.autrl@gmail.com
 

Kristoffer Harboe 
Koldingbibliotekerne
Mobil: 21 66 80 23
Email:
kristoffer.harboe@gmail.com

 

Nikolaj Winther
DBC A/S
Mobil: 28 74 66 55
Email:
nikolajwinther@gmail.com

Kim Jesper Josefsen 
Køge Bibliotekerne
Mobil: 61 77 78 39
Email:
kimjosefsen@gmail.com

Julie Arndrup 
Kulturstationen 
Vanløse
Mobil: 24 52 61 54
Email:
cr7y@kff.kk.dk

Formand Tine Segel orienterede bestyrelsen om OK18, hvor forhandlingerne endelig er gået i gang både i stat, kommu-
ner og regioner, da man indtil videre har afventet fremskridt i lærerforhandlingerne på det kommunale område. Allerede 
dagen efter bestyrelsesmødet, altså den 25. januar, skulle BF’s formand Tine Segel præsentere BF’s særlige krav over 
for KL, hvor BF blandt andet vil kæmpe for at få et højere vagttillæg til medlemmerne samt en præcisering om, at en 
arbejdsdag skal være på mindst fire timer. 
   Fagbevægelsen vurderer stadig, at der er stor risiko for, at de samlede ok-forhandlinger ender i konflikt. Det er blandt 
andet situationen om den betalte frokost i staten og problemerne med lærernes arbejdstidsaftale, der kan betyde, at 
man risikerer en konflikt.

BF’s formand Tine Segel er udpeget som medlem af Forhandlingsudvalget for det private område.

BF’s næstformand Jette Fugl er udpeget som medlem af Akademikernes Forsknings- og Uddannelsesudvalg.
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Kvindernes Internationale Kampdag 

Forsinkede forhandlinger om OK18  

Nye poster i Akademikerne

26 faglige organisationer er gået sammen for at arrangere en konference og et event på Kvindernes 
Internationale Kampdag den 8. marts med fokus på lønåbenhed som vej til ligeløn. Aktiviteterne 
følges desuden op af en kampagne om lønåbenhed på de sociale medier. BF’s næstformand Jette Fugl 
er repræsenteret i styregruppen, og BF støtter arrangementet med 5.000 kroner. BF opfordrer tillids-
repræsentanter til at deltage i konferencen på Christiansborg, og da konferencen er et åbent arrange-
ment, vil andre interesserede medlemmer også kunne deltage. Der orienteres mere i BF’s nyhedsbreve. 
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Bibliotekarforbundet
Peter Bangs Vej 30
T: 38882233
E: bf@bf.dk
www.bf.dk
mandag-torsdag kl. 9-15
fredag kl. 10-15

Bruno Pedersen
Forhandlingschef
T: 38 38 06 10
bp@bf.dk

Helle Fridberg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 12 
hf@bf.dk 

Karin V. Madsen
Chefjurist 
T: 38 38 06 16
kvm@bf.dk 

Lone Rosendal
Specialkonsulent
T: 38 38 06 15
lr@bf.dk

Ulla Thorborg
Specialkonsulent
T: 38 38 06 17
ult@bf.dk

Niels Bergmann
Udviklingskonsulent/
arrangementsansvarlig 
T: 38 38 06 32 
nb@bf.dk

Nanna Berg
Karriere- og
udviklingskonsulent
T: 38 38 06 13
nbe@bf.dk
 

Lone Rosendal

Med virkning fra den 1. februar får begge forældre, 
det vil sige fædre/medmødre og begge adoptanter, 
ret til fravær i 14 uger i forbindelse med, at et barn er 
dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. 

uge efter fødslen eller modtagelse af barnet. Før var det kun mor og den ene af adop-
tivforældrene, der havde den ret. Læs mere under barsel på bf.dk 

                                                Lone Rosendal

Højesteret har den 29. november afsagt en dom, der slår fast, at et BF-medlem, der 
var arbejdsmiljørepræsentant hos Carlsberg IT, ikke nød nogen særlig beskyttelse, 
fordi der ikke var en overenskomst på området.

Sagen, der tidligere har været omtalt i Perspektiv, har på grund af den principielle 
karakter nu været igennem både byret, landsret og Højesteret, og både Akademi-
kerne og arbejdsgiverorganisationerne DI og DA indtrådte i sagen.
   Alle tre instanser gav medhold i, at der var tale om en usaglig afsked og tilkendte 
en godtgørelse efter funktionærloven. Højesteret var imidlertid ikke enig i, at 
arbejdsmiljøloven i den konkrete sag gav arbejdsmiljørepræsentanten en yderligere 
beskyttelse. Arbejdsmiljøloven slår fast, at »arbejdsmiljørepræsentanten er beskyt-
tet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som til-
lidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.« Omdrejnings-
punktet i sagen blev, hvad der forstås ved »tilsvarende fagligt område«. Højesteret 
fandt, at der ikke var en overenskomst, der passede på arbejdsmiljørepræsentan-
tens arbejde, og at konsekvensen heraf var, at der ikke er nogen særlig beskyttelse 
efter arbejdsmiljøloven.

Behov for lovændring
Med dommen er skabt en retstilstand, hvor privatansatte akademikere, der typisk 
ikke er omfattet af en overenskomst, risikerer at stå uden nogen særlig beskyt-
telse, hvis de påtager sig hvervet som arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen. 
Det har ikke været hensigten med lovgivningen, så der forestår nu et arbejde med 
at få repareret dette hul. Akademikernes formand Lars Qvistgaard udtaler i et de-
batindlæg bragt i Altinget, at dommen »kan betyde, at andre repræsentanter ikke 
tør påpege fremtidige problemer med trivslen. Derfor bør DA komme i arbejdstøjet 
og gøre deres for at sikre det gode arbejdsmiljø«.

Er du arbejdsmiljørepræsentant i det private?
BF vil gerne være sikker på, at vi har kendskab til alle arbejdsmiljørepræsentanter, 
og at hvervet er korrekt anmeldt overfor arbejdsgiver. Er du AMR i en privatvirk-
somhed, bedes du derfor kontakte BF, så vi kan se, om du er korrekt registreret. Vi 
kan så samtidig undersøge, om der en overenskomst på dit faglige område, som 
giver dig en beskyttelse som AMR. Du kan sende en mail til kvm@bf.dk.

Karin V. Madsen 

at give BF besked, hvis du er arbejds-
miljørepræsentant på din arbejdsplads 
(offentlig/privat), så vi kan få dig anmeldt 
over for din arbejdsgiver.  

Arbejdsmiljørepræsentanter i det 
private uden særlig beskyttelse

Sorgorlov
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- Så er en sag, som BF i december vandt i Lige-
behandlingsnævnet, måske relevant for dig.
 
I den konkrete sag begyndte en overens-
komstansat bibliotekar i en kommune at få 
udbetalt sin opsatte tjenestemandspension, 
da hun fyldte 60 år. Kommunen reagerede ved 
at overflytte bibliotekaren til en individuel 
kontrakt med vilkår, der svarede til AC-over-
enskomsten, dog uden pensionsindbetaling. 
Kommunens begrundelse var, at overenskom-
sten ikke omfatter »tjenestemandspensioni-
ster«, og at kommunen derfor ikke var forplig-
tet til at indbetale den overenskomstmæssige 
pension.
   BF indbragte sagen for Ligebehandlings-
nævnet med påstanden om, at der var tale 
om aldersdiskrimination, da forringelsen af 
ansættelsesvilkårene var begrundet i udbeta-
ling af en aldersrelateret pension. Ligebehand-
lingsnævnet gav BF medhold, og medlemmet 
fik tilkendt en godtgørelse på 125.000 kroner.
    Da kommunen ikke var indstillet på at ef-
terkomme afgørelsen, er sagen efterfølgende 
indbragt for domstolene. Det vides pt. ikke, 
hvornår der kan forventes dom i sagen. 

For at kunne rejse eventuelt krav rettidigt, 
er det vigtigt, at BF får kendskab til lignende 
sager. Vi vil derfor gerne høre fra dig, hvis

• du er ansat i en kommune, er påbegyndt 
udbetaling af opsat tjenestemandspension og 
ikke længere får indbetalt pensionsbidrag

• du er overenskomstansat i en kommune og 
har en opsat tjenestemandspension, som du 
gerne vil begynde udbetaling af, når du fylder 
60 år

                                                  Karin V. Madsen

Pr. 1. januar 2018 er bestemmelsen i sygedagpengeloven om, 
at personer med livstruende alvorlige sygdomme har ret til 
sygedagpenge, gjort permanent. Det betyder, at disse perso-
ner ikke er omfattet af bestemmelsen om, at syge ikke har 
kunnet få sygedagpenge i mere end 22 uger inden for de ni 
forudgående kalendermåneder. Det kræver fortsat en lægelig 
dokumentation, sædvanligvis i form af en statusattest fra den 
praktiserende læge eller anden behandlende læge. 

                                              Lone Rosendal

Med en folketingsbeslutning den 20. december 2017 er det 
atter muligt at få udbetalt sit efterløns- og fleksydelsesbidrag 
skattefrit. Du kan hæve bidraget frem til 30. juni 2018, medmin-
dre du har nået din folkepensionsalder eller allerede er i gang med 
at modtage efterløn eller fleksydelse. 
   Skattefriheden gælder efterløns- og fleksydelsesbidrag, som 
er blevet indbetalt fra 1. april 1999 og frem til og med den 22. juni 
2017. Bidrag indbetalt efter den 22. juni 2017 koster en afgift på 
30 procent.
   Du vil maksimalt kunne få omkring 105.000 kr. udbetalt skat-
tefrit, afhængig af hvor længe du har sparet op. Din a-kasse kan 
opgøre det nøjagtige beløb for dig. I forhold til fleksydelse er det 
Udbetaling Danmark, der administrerer ydelsen, og de sender 
senest i april et brev ud til alle i ordningen, hvor det er opgjort, 
hvor meget man kan få udbetalt skattefrit. 
   Hvis du vælger at få enten efterlønsbidraget eller fleksydelsen 
udbetalt, har du frasagt dig efterlønsordningen fremadrettet og 
kan ikke melde dig ind igen. Det betyder et farvel til at optjene 
skattefri præmie op til 160.000 kr., hvis du fortsætter med at 
arbejde, og et farvel til retten til et seniorjob.  

Et seniorjob skal tilbydes de personer, der: 
• har under fem år til efterlønsalderen  
• er ledige 
• har opbrugt deres dagpengeret
• er med i efterlønsordningen

Det er hjemkommunen, som skal fremskaffe et job til overens-
komstmæssig løn.
   Regeringen regner med, at cirka 50.000 personer vil benytte 
lejligheden til at melde sig ud af efterlønsordningen. Det svarer 
til 12 procent. Formålet med folketingsbeslutningen er at til-
skynde danskerne til at blive længere på arbejdsmarkedet.
 

                                                    Helle Fridberg

Er du
overenskomstansat 
med opsat 
tjenestemandspension?

Bedre rettigheder til
alvorligt syge medlemmer

Skattefri udbetaling 
af efterlønsbidrag
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år en arbejdsplads står overfor en 
fyringsrunde, har ledelsen som regel 
gjort sig en masse overvejelser, så 
fyringerne finder sted så nænsomt 
som muligt. Ligesom der også of-
test er gjort en indsats for at få de 

afskedigede medarbejdere sendt godt afsted, så 
de kan komme hurtigst muligt i arbejde igen. Det 
er det, der kaldes outplacement. 
   Men det er ikke nok, at ledelsen koncentrerer sig 
om de fyrede medarbejdere, hævder forfatterne 
til den nye bog Ledelse efter fyringer. Ledelsen bør 
nemlig i lige så høj grad fokusere på de medarbej-
dere, der bliver tilbage, er budskabet, og forfat-
terne taler om »inplacement« – altså tiltag, der 
skal sikre, at de blivende medarbejdere i virksom-
heden også trives efter fyringerne.
   Men skal man som medarbejder ikke bare være 
glad for, at man ikke er blevet fyret? Det kan 
godt være, men der er bare mange, der ikke har 
det sådan i praksis, fortæller Asbjørn Molly, der 
sammen med tre kolleger i konsulenthuset New 
Stories, har skrevet bogen. Til daglig arbejder de 
blandt andet med netop inplacement.
   - Vi har gentagne gange været ude i organisa-
tioner, der har været igennem en fyringsrunde, 
og set, hvor god hånd der bliver taget om de 
fyrede, mens de kolleger, der er tilbage, står med 
en masse dilemmaer og usikkerheder i forhold til, 
hvad fyringerne kommer til at betyde for dem og 
arbejdsfællesskabet.

   – Det kan være uklarheder om, hvad deres fremtidige rolle 
skal være, og usikkerhed omkring arbejdsbelastningen: Skal 
man nu til at løbe hurtigere? Det får man selvfølgelig en idé om, 
når fyringerne meldes ud, men det er først, når man konkret får 
opgaverne, at man får erfaringen og ved, hvor lang tid de for-
skellige opgaver tager, siger Asbjørn Molly og fortæller, at det er 
en proces, der kan tage flere måneder.
   Derudover sidder de tilbageblivende medarbejdere ofte også 
tilbage med en række følelsesmæssige problematikker.
   - Der kan være nogle, der er i decideret sorg over at miste en 
kollega, samtidig med at de er lettede over, at det ikke var dem 
selv, der blev fyret. Andre føler måske, at »det også var på tide, 
at Birthe røg«, samtidig med at de føler, at det er forkert, at de 
har det sådan, siger han og fortæller, at det, som er den mest 
gennemgående følelse hos de kolleger, der sidder tilbage, er 
følelsen af jobusikkerhed. 
   - De sidder tilbage med den dér: »Shit, er det her bare første 
fase? Eller er jeg den næste, der ryger? Har jeg også et job om to 
år?« siger Asbjørn Molly, der mener, at man som ledelse ikke bør 
overlade medarbejdere, der har det sådan, til sig selv. Men det 
er ofte det, der sker i praksis.

FRAVÆRENDE LEDELSE

– Når fyringerne er overstået, er der en meget høj grad af 
fraværende ledelse: Topledelsen er med det samme videre, når 
afskedigelsesprocessen er slut, og så er det op til mellemleder-
ne at bringe organisationen videre. Og her sker der gerne det, 
at de går i flyverskjul. Det kan godt være, at personalelederen 
siger »min dør er altid åben«, men så går hun ind på sit kontor 
og begraver sig i excelark, siger Asbjørn Molly og understeger, 
at det ikke skyldes en manglende vilje, men at mellemlederen 

Er jeg mon den næste, 
der ryger?
Fyringer går ikke kun ud over dem, der er blevet fyret. De kolleger, 
der bliver tilbage, kan også blive stærkt påvirkede, og det er 
ledelsens opgave at tage hånd om dem, skriver forfatterne til 
bogen Ledelse efter fyringer.

N
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3 råd om inplacement
Som ledelse bør man være lige så omhyggelig med inplacement 
i forhold til blivende medarbejdere, som man er med outplace-
ment, når det gælder fyrede medarbejdere. For har man som virk-
somhed været igennem fyringer, viser forskning, at der er øget 
risiko for, at de tilbageblivende medarbejdere kæmper med lav 
motivation, dalende loyalitet og mindre trivsel. Ligesom der også 
er risiko for, at gode medarbejdere søger væk, og at ønskede 
besparelser ikke realiseres, fordi medarbejderes reaktion fører til 
fald i produktiviteten. 

Ledelsen skal sætte rammer for samtaler, så de berørte medar-
bejdere både har mulighed for at tale bagudrettet om processen, 
nutidigt om opgavesituationen og fremtidigt om, hvor organisa-
tionen nu skal orientere sig hen.

Der skal gøres plads til forskellighed, og det skal være fællesska-
bets sag at rumme og håndtere den ved at markere tydeligt, at 
alle reaktionerne er gyldige og ligeværdige.

Kilde: Ledelse efter fyringer Hanne V. Moltke, Asbjørn Molly, Ida Gamborg 

Nielsen og Trille Frodelund Lykke, Dansk Psykologisk Forlag.

ofte står i en svær situation, hvor han eller hun er 
sat til at eksekvere en beslutning ovenfra, som 
han eller hun måske slet ikke er enig i, og samtidig 
også ofte mangler de kommunikationsmæssige 
værktøjer til at tackle.
   Uanset hvilke årsager, der ligger bag, er konse-
kvensen ifølge ham, at det kun er enkelte medar-
bejdere, der får talt deres oplevelse igennem, og 
det kan blive et problem.
   - Der er potentielt en masse usikkerhed på en 
arbejdsplads efter fyringer, og hvis den får lov til 
at eksistere, kan den sætte sig som frustration. 
Hvis medarbejdere, der for eksempel ikke oplever 
processen omkring selve fyringerne som retfær-
dig, får lov til at sejle deres egen sø, begynder de 
at brokke sig ved kaffemaskinen, og rygtebørsen 
begynder at svirre. Og det skaber en masse uro, 
siger Asbjørn Molly, der har set, at en fyrings-
runde, der ikke er blevet håndteret ordentligt 
i forhold til de blivende medarbejdere, kan få 
konsekvenser i lang tid efter.
   - Der kan laves fortællinger om virksomheden, 
som kan sprede sig til nye medarbejdere og på-
virke deres opfattelse af deres nye arbejdsplads, 
siger han.
   Og har man som medarbejder ikke tillid til sin 
ledelse, begynder problemerne at stå i kø.
   - Fra forskningen ved man, at selvom man i 

processen har mistet tilliden til ledelsen, kan man stadig brænde 
for det, man laver. Men hvis man gør det og samtidig ikke føler 
sig knyttet til organisationen, opstår der et krydspres, hvor man 
brænder for at gøre noget, som i praksis er svært, fordi man ikke 
oplever, at rammerne er til det, og det kan blandt andet føre til 
stress.

FRUGT ER IKKE NOK

Nogle af virksomhederne forsøger at tackle tiden efter fyringer 
med ekstra fryns, men det er ifølge Asbjørn Molly ikke nok.
   - Man laver måske nogle individuelle trivselstiltag som at skrue 
op for frugtordningen og massagetilbud, men hvis trivslen ikke 
grundlæggende er der, har det ingen betydning.
   Ifølge Asbjørn Molly og hans kolleger er løsningen altså såkaldt 
inplacement, hvilket dækker over en række tiltag, hvor der tages 
højde for og hensyn til de blivende medarbejdere – før, under og 
efter fyringer.
   - Som leder opstiller man typisk forskellige scenarier for 
fyringsprocessen og vælger den løsning, man synes er bedst.  
For eksempel i forhold til, hvordan selve fyringerne skal foregå 
– skal folk ringes op, eller skal de kaldes ind på et kontor? Og 
på samme måde skal man opstille forskellige scenarier, når det 
gælder de medarbejdere, der er tilbage. Hvad gør vi, hvis der op-
står en brokkekultur? Hvad gør vi, hvis der er en berøringsangst 
overfor de fyrede medarbejdere, mens de stadig er i virksom-
heden i opsigelsesperioden? Og så videre, siger Asbjørn Molly, 
der også mener, at det er vigtigt, at ledelsen sætter rammerne 
for medarbejderne, så det bliver muligt for dem at lufte deres 
frustrationer.
   - Det kan være, at man efter en måned, hvor man har haft 
en smule tid til at arbejde inden for de nye rammer, bruger et 
personalemøde på at tale om, hvordan man har det. Både så 
medarbejderne kan sætte ord på deres grundholdning til fyrin-
gerne, men også så de får delt tanker om de nye arbejdsopgaver, 
siger han og fortæller, at et typisk inplacementforløb bør vare 
mellem fire og syv måneder. Så lang tid tager det nemlig typisk 
for arbejdspladsen at finde sit nye naturlige leje.
   Men har man ikke også som medarbejder selv et ansvar for, at 
det kommer til at ske? Kun til en vis grad, mener Asbjørn Molly.
   - Man skal anerkende, at ens kolleger kan have det på andre 
måder end en selv. Så selvom man måske synes, at det var me-
get fedt, at en funktion blev nedlagt, skal man respektere, at en 
anden synes, at det var 
uretfærdigt. Men ellers 
er det ledelsens ansvar, 
at arbejdspladsen kom-
mer til at fungere for 
de medarbejdere, der 
er tilbage. Man må ikke 
lægge det ud til dem.  
Det, der er ledelsens 
opgave, er jo at skabe 
rammerne, så medarbej-
derne kan gøre det godt 
og have det godt.
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Gik du glip af
debatten på
bf.dk/FagmagasinetPerspektiv?

Kommentar til nyheden » Bibliotekar DB-uddannelsen udfa-

ses« bragt på Perspektivs hjemmeside den 17. januar 2018.

BF bør kæmpe for videreuddannelsen

Hej alle.

Jeg tror, jeg ved, hvad Henrik mener, når han skriver, at BF 

ikke har gjort meget for os DB'ere. Vi er selvfølgelig meget 

glade for løntrin 7-ordningen, det skal ikke gemmes eller 

glemmes. Men hvad vi mener, er, at kandidatuddannelsen 

er blevet lovprist så meget (og har naturligvis en stor og 

bred viden, ret skal være ret), at vi almindelige DB'ere 

nærmest er blevet andenrangs til trods for mange års er-

faring, kurser og vidensopbyggelse. Som vi er flere, der har 

oplevet, er det svært som DB'er at komme til jobsamtale i 

dagens Danmark og endnu sværere at få jobbet, da tenden-

sen er, at cand.scient.bibl.’erne, selv med mindre erfaring i 

bagagen, løber med jobbet. Og vi andre kan ikke rigtig gøre 

noget. Med hensyn til videreuddannelse så synes jeg, i skal 

tilbyde mere og bedre mulighed for det og kæmpe for det, 

for det får vi brug for i fremtiden. Ikke alle DB'ere er på vej 

til pensionen, og det er umuligt at rejse fra et fuldtidsjob i 

Jylland for at studere i København. 

Bekymrede hilsner Rikke.

                                                       

Rikke Mikkelsen, den 17. januar                            

Tak for en god debat

Tak for en god debat.

BF har altid arbejdet for, at de mange medlemmer, der har 

en bibliotekar DB, får en god livsløn. Det er trin 7 et godt 

eksempel på. Det er også rigtigt, hvad der skrives i denne 

kommentartråd, at vi i samarbejde med vores tillidsrepræ-

sentanter gør et stort arbejde for at sikre også bibliote-

kar DB’erne både i forhold til løn- og opgaveudvikling på 

arbejdspladserne. 

   BF har i lang tid anbefalet studerende at tage en kandi-

datuddannelse, da vi kunne se, at det efterspørger arbejds-

markedet. Det betyder på ingen måde, at vi ikke varetager 

rettighederne for vores mange Bibliotekar DB-medlemmer, 

og det er også en stor opgave at sikre kompetenceudviklin-

gen. 

   Vi anbefaler helt generelt BF'erne til at tage så meget ef-

teruddannelse som muligt. Jeg forstår godt, at det kan være 

vanskeligt at få tid og/eller økonomi til at tage en master-, 

diplom- eller kandidatuddannelse, når man eksempelvis har 

fået familie. BF tilbyder derfor også en række miniuddan-

nelser såsom RecordsManager og Digital Manager samt en 

lang række af webinarer. 

   Endelig er der også mulighed for at efteruddanne sig på 

eksempelvis SDU’s uddannelse i Kolding, og mange steder 

er der mulighed for at stykke efter- og videreuddannelse 

sammen, hvor undervisningen både er fysisk og virtuel. 

I forhold til at få hjælp på dette område anbefaler jeg, at 

man tager fat i BF, der har tilbud om eksempelvis karriere-

rådgivning med sparring til at skrive ansøgninger. Men det 

er ikke kun i forhold til at søge et nyt job, at karriererådgiv-

ningen kan bruges, men også når det kommer til at udvikle 

sig i det job, man allerede er i. 

   Giv endelig input til hvad for tiltag og behov der kan være 

behov for yderligere, så vi kan arbejde videre med det. Tak!

Tine Segel, den 18. januar                            

Arbejdsmarkedet efterspørger folk med
højere uddannelse

@Rikke Mikkelsen

Vi DB'ere har selvfølgelig en hel del erfaring, som nye kandi-

dater ikke kan hamle op med. Men en del af de nye kandidater 

bliver vel heller ikke ansat til at varetage det samme, som 

vi arbejder med og på samme måde. Arbejdsmarkedet har 

rykket sig, siden vi forlod IVA eller Biblioteksskolen, og nu 

efterspørger man folk med en højere uddannelse end DB'en. 

Det bedste svar er at videreuddanne sig. Af samme grund 

tog jeg eksempelvis en master for fire år siden – fordi jeg 

vidste, at jeg skulle konkurrere med folk med kandidater på 

arbejdsmarkedet.

   BF har som fagforening ikke råd til, mulighed for eller res-

sourcerne til at tilbyde noget, der bare minder om at tage 

en ordentlig videreuddannelse. Ikke engang et kursus vil 

kunne batte noget. Man bliver nødt til at videreuddanne 

sig eller stole på sine allerede erhvervede kompetencer.

Det, BF som fagforening kan gøre, er at sørge for, at vi 

stadig får en tidssvarende løn.

   Og der synes jeg, at BF og tillidsfolkene gør det godt.

                                                                             

Michael Olsen, den 18. januar                              



Mindeord om
Gustav Wieth-Knudsen

Vi har mistet en meget god ven og kollega. Gustav døde 
23.12.2017. En sand humanist og en engageret formidler, 
der elskede musik, kunst, tennis og Sverige – og livet i det 
hele taget. Han var med i det første kuld af musikbibliote-
karer og var både til jazz, klassisk og rock. Han arbejdede 
på musikbiblioteket i Lyngby og senere Gladsaxe, hvor 
der begge steder også var kunstafdelinger. Han udvalgte 
forslag til musikindkøb til landets biblioteker og var i en år-
række arrangør af mini-jazz turneer i Amtsmusikudvalgets 
regi i Storkøbenhavn. Gustav startede i 1972 sin 2CV og 
kørte fire af den kommende Kunstfaggruppes kerne til 
Kassel for at se Documenta. Han var i mange år medlem af 
Kunstfaggruppens bestyrelse og var med til at arrangere 
kurser, temadage og seminarer om både billedkunst og 
musik. Først og fremmest var han et socialt og humoristisk 
menneske, som vi og mange andre savner. 

Se www.kunstfaggruppen.dk for mere udførlige mindeord. 
Else Cajus Pedersen, Jesper Dalmose, Lisbeth Vestergaard
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Har du brug
for en vikar?

Brug BF’s
vikariatmail bf.dk/
vikariatmail og få en
vikar med de rette
kompetencer.

Se flere job på 
Bibliotekarforbundets 
jobportal:

bibliotekarjob.dk

Seniorgruppens 
forårsprogram 
2018
Seniorgruppens forårsprogram spænder vidt, både 
geografisk og indholdsmæssigt. Fra Varde til Gilleleje og 
fra Ebeltoft til Mærsk Tårnet i København. Vi håber, at 
mange medlemmer har lyst til at deltage. 

Glasruten i Ebeltoft:
Glasmuseet og Møhl & Drivsholm Glaspusteri
Torsdag den 15. marts kl. 10

Generalforsamling
Johan Borups Højskole,
Frederiksholms Kanal 24, 1220 København K.
Efter generalforsamling og en sandwich vil der i anled-
ning af Seniorgruppens 35 års jubilæum være oplæg af 
Litteraturprofessor Hans Hertel, der giver et seriøst-
muntert overblik over bogens situation i dag under titlen  
Bogkulturen under nedtælling eller omstilling?
Åbent for alle BF-medlemmer. 
Tirsdag den 17. april kl. 11 

Kulturhavn Gilleleje
Rundvisning ved biblioteksleder Vibeke Steen. Frokost 
på Gilleleje Havn med mulighed for efterfølgende besøg i 
Skibshallerne (Gilleleje Museum)
Tirsdag den 15. maj kl. 11

Vardemuseerne:
Tirpitz og Museum Frello
Onsdag den 24. maj kl. 10

Desuden arrangerer vi Seniorgruppens sensommertur
til Fyn 21.-23. august.
Endelige oplysninger med tilmelding sendes ud sammen 
med generalforsamlingsmaterialet.

Læs mere på bf.dk/seniorgruppen
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ARRANGEMENTER PÅ VEJ
KURSER FOR SENIORER

KURSER FOR STUDERENDE

GENERALFORSAMLINGER

TR-KURSERJOB OG KARRIEREVÆRKTØJSKURSER

FAGLIGE ARRANGEMENTER OG EFTERUDDANNELSE

Seniorgruppens
Generalforsamling 2018
17. april 2018 i København

Bibliotekarforbundets
Generalforsamling 2018
27.-28. oktober 2018 i Nyborg

Gå-hjem-møde: Stress
og personlighed – grænse-
landet mellem sårbarhed
og robusthed
Mød stressekspert Thomas 
Milsted, som gør os klogere 
på sammenhængen mellem 
stress og personlighed.
26. februar 2018 i København
5. marts 2018 i Aarhus

Webinar: Vi holder hackerne 
ude. Kom i gang med at 
undervise i IT-sikkerhed!
Få en introduktion til trus-
lerne mod vores IT-sikkerhed 
og de enkle råd og vaner, 
der gør det overskueligt at 
komme igang med at øge 
sikkerheden. 
26. februar 2018
9. april 2018
26. april 2018
9. maj 2018
16. maj 2018

Gå-hjem-møde: Brug din 
faglighed i frivilligt arbejde
Kom og hør om frivilligt ar-
bejde i tredje-verdenslande, 

GENERAL- 
FORSAMLINGER

FAGLIGE
ARRANGEMENTER

hvor du kombinerer en 
enestående faglig udfordring 
med ophold i udlandet, her 
Tanzania.
28. februar 2018 i København

Morgenmøde for ledere: 360 
graders mundtlig lederkom-
munikation
Få værktøjerne til at kom-
munikere klart, præcist og 
brænde igennem, når du 
tager ordet.
8. marts 2018 i København

Webinar: Ledelse
- back to basic!
Vi går back to basic og giver 
dig mulighed for at fokusere 
på og reflektere over kernen i 
ledelsesopgaven. 
13. marts 2018 via din compu-
ter, tablet eller smartphone

Gå-hjem-møde:
Lønforhandling kan læres
Få afdækket forhandlingens 
mysterier, og få konkrete 
og praktiske redskaber til at 
kunne forhandle din egen løn.
13. marts 2018 i Aarhus
20. marts 2018 i Odense

Webinar: Vælg undervis-
ningsmetoder ud fra klart 
definerede mål!
Din undervisning bliver langt 
mere effektfuld, hvis du 
bevidst formulerer klare 
lærings- og effektmål, som 
styrer dit valg af undervis-
ningsmetoder. 
19. marts 2018 via din compu-
ter, tablet eller smartphone

Scan QR-koden og meld dig til
et af de mange spændende
arrangementer allerede i dag.

Webinar: Børns og unges 
digitale dannelse
Hvad er tendenserne i børn og 
unges medievaner, og hvor-
dan kan bibliotekerne bidrage 
til dannelsen i en digital tid?  
22. marts 2018 via din compu-
ter, tablet eller smartphone

Tur til børnebogmessen
i Bologna
Kom med BØFA på en spæn-
dende og inspirerende tur til 
The Children’s Book Fair.
25. - 27. marts 2018 i Bologna

Webinar: Fremtidens
kompetence er kritisk sans
I en digital tid er kildekritik 
vigtigere end nogensinde. 
Desværre er det en hårdnak-
ket myte, at danske børn er 
selvstændigt kritisk tænken-
de, når de er på nettet.
10. april 2018 via din compu-
ter, tablet eller smartphone

Workshop for ledere:
Få medarbejderen tilbage 
efter stress
Bliv klædt på til at gribe det 
vigtige ledelsesansvar og 
arbejde med at forebygge 
og håndtere stress blandt 
medarbejderne og hos dig 
selv som leder.  
14. maj 2018 i København
15. maj 2018 i Aarhus

Webinar: Den faglige
elevatortale – sælg dig selv 
og dine kompetencer
Lær at bruge teknikker som 
storytelling og salgspitching, 
når du skal sælge dig selv og 
dine kompetencer.  
17. maj 2018 via din computer, 
tablet eller smartphone
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I arrangementskalenderen får du overblik over arrangementer og aktiviteter, du som medlem af Bibliotekarforbundet 
kan deltage i. Find flere oplysninger og en helt aktuel oversigt over arrangementstilbud på www.bf.dk/arrangementer.

SENIORER

JOB OG KARRIERE

TR-KURSER

PFA 55+ kursus: Du begyn-
der at kunne se slutningen 
på arbejdslivet
1. marts 2018 i Glostrup
5. marts 2018 i Aarhus
6. marts 2018 i Hørsholm
14. marts 2018 i Kolding
3. maj 2018 i Glostrup
15. maj 2018 i Kolding
17. maj 2018 i Hørsholm
23. maj 2018 i Aarhus

Oplevelsesaften: Kom til en 
hyggelig og lærerig aften 
med PFA
6. marts 2018 i Aalborg
7. marts 2018 i Aarhus
14. marts 2018 i Kolding
21. marts 2018 i København
22. marts 2018 i Næstved
11. april 2018 i Herning

PFA 55+ kursus: Du holder 
snart op med at arbejde
13. marts 2018 i Glostrup
22. marts 2018 i Kolding
19. april 2018 i Hørsholm
11. april 2018 i Aarhus

Webinar:
Pensionsøkonomi (inkl.
gennemgang af efterløn)
15. marts 2018
22. maj 2018

2-dages kursus: Auditering 
for informationsspecialister
Introduktion til auditering og 
auditteknikkerne i praksis.   
27.-28. februar 2018
i København

Grundlæggende kursus i 
ophavsret for biblioteker og 
biblioteksfolk 
Bliv klogere på ophavsret i en 
tidsalder, hvor digitalisering 
og internet sætter nye op-
havsretslige problemstillinger 
på bibliotekernes dagsorden.  
2. marts 2018 i København

Digital Manager
(Miniuddannelse)
Bliv bedre rustet til at arbejde 
med digitale projekter, og 
lær om værktøjer til og prin-
cipper for udvikling, design og 
strukturering af din orga-
nisations eller virksomheds 
website. 
7. marts til 18. april 2018 i 
København

Kursus: Statistisk
informationssøgning
– international statistik
Få et overblik over kilder til 
international statistik, så 
du bliver bedre til statistisk 
informationssøgning. 
21. marts 2018 i Middelfart

Projektleder i praksis
(Miniuddannelse)
Få styrket din viden om de 
grundlæggende elementer og 
værktøjer i projektledelse og 
få mulighed for at øve brugen 
af værktøjerne. 
16. april til 24. maj 2018 i 
København

Revolutioner din jobsøgning  
Hvordan kan du præsentere 
dig selv og finde din egen vej 
til en succesfuld jobsøgning?   
15. og 22. marts 2018 i
København (dagskursus)
11. og 18. april 2018 i
København (aftenkursus)
8. og 15. maj 2018 i
København (dagskursus)

Flere jobsamtaler? Ja tak! 
Få praktiske eksempler på, 
hvordan du skal arbejde med 
din jobsøgning, så du kommer 
til flere jobsamtaler.   
19. marts 2018 i Aalborg
20. marts 2018 i Vejle
9. april 2018 i Odense
16. april 2018 i Aarhus

TR-uddannelse Modul A 2018
26.-28. februar 2018
i Middelfart

TR-tirsdag: Tilbage til job 
efter en sygemelding – hvad 
er TR's rolle?
6. marts 2018 i København

TR OK-Landsmøde 2018 
(resultat)
14. marts 2018 i Middelfart

TR-uddannelse Modul B 2018
17. april 2018 i Horsens
19. april 2018 i København

TR-uddannelse Modul C 2018
30. maj til 1. juni 2017
i Middelfart

VÆRKTØJSKURSER
OG EFTERUDDANNELSE

Kursus: Juridisk
informationssøgning
Få en grundig introduktion til 
juridisk informationssøgning 
med særlig fokus på dansk 
lovgivning og domspraksis 
samt EU-ret.
28. maj 2018 i Vejle
31. maj 2018 i København

Kursus i ophavsret,
databaser og licensaftaler
Hvilke databaser er beskyt-
tet af ophavsret, og hvilke er 
ikke? Hvornår er det en kræn-
kelse at foretage udtræk af 
en database? 
1. juni 2018 i København

Records Manager
(Miniuddannelse)
Miniuddannelsen som gør 
dig i stand til at arbejde som 
Records Manager i private og 
offentlige virksomheder. 
19. september til 10. oktober 
2018 i København

 
Individuelle karriere-
rådgivningssamtaler 
Karriererådgivningen kan 
hjælpe dig med råd og spar-
ring og gøre dig mere bevidst 
om dine muligheder og kom-
petencer.   
Find datoerne på bf.dk/
JobOgKarriere

Webinar: 55+ Jura i forbindelse 
med din Pensionsordning
22. marts 2018
19. juni 2018

Webinar:
Pensionsøkonomi
(uden gennemgang af efterløn)
11. april 2018
7. juni 2018

PFA 55+ kursus:
Du er holdt op med at arbejde
12. april 2018 i Hørsholm
17. april 2018 i Kolding
18. april i Glostrup
25. april 2018 i Aarhus

Som
studentermedlem

kan du også deltage 
gratis i mange af

vores værktøjskurser 
og gå-hjem-møder. 

Følg med i kalenderen 
på bf.dk.
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Navn: Susanne Thorsted Münster      
Stilling: Metadataspecialist på DBC  
fra 15. august 2017     
Uddannelse: cand.scient.bibl.
fra februar 2017.  
Tidligere: Projektansættelse på
Rigshospitalet og et maskinværksted.      
Alder: 38 år  

Hvorfor søgte du jobbet som meta- 
dataspecialist i DBC?  
- Jobopslaget talte til flere af mine kom-
petencer. Jeg kan lide at arbejde med data 
og forståelse for data, og samtidig kan 
jeg lide den tekniske del med kodning. Jeg 
startede på IT Universitetet efter min ba-
chelor, fordi jeg har den interesse, men det 
var alligevel for algoritmeteknisk, så jeg 
stoppede efter første semester og arbej-
dede i stedet halvandet år, før jeg startede 
på kandidaten på IVA (nu INF, red.).            
      
Hvilke opgaver har du i DBC?   
- Mapning er for eksempel en del af arbej-
det, hvor man finder ud af, hvordan det 
ene format passer med det andet. Hvilke 
stykker informationer kan føres/mappes 
fra én kategori i det ene format (kildens 
format) over i en passende/tilsvarende 
kategori i det andet format (brøndens 
format). Der findes mange forskellige slags 
informationer, og de har alle deres egen 
»hylde«, for eksempel: Den afrikanske 

farm = titel, Karen Blixen = forfatter samt 
dato og emneord for at nævne nogle af de 
mest gængse. Det, jeg laver, er altså en 
oversættelse (et mapningsskema), da man 
sjældent bare kan føre det direkte over. 
Derefter skriver jeg et script i JavaScript 
for at konvertere kilden til brønden og et 
dataflow, så opdateringerne af kilder frem-
over sker automatisk. 
  En anden opgave, jeg har haft her i 
starten, er at sørge for, at bibliotekarerne 
kan søge informationer ved hjælp af de 
søgekoder, de er vant til fra det gamle 
bibliotekssystem – dem skal vi kode ind i 
det nye system.       

Hvad er udfordringerne for dig i jobbet?   
 - Det tager tid at komme ind i processerne 
på DBC. En kollega sagde til mig, at det 
tager to år, fordi der er så mange flows, og 
bare terminologien tager tid at lære – der 
er eksempelvis rigtig mange forkortelser. 
Jeg kan sidde til møder og være helt lost. 
Heldigvis var vi to, der blev ansat samti-
dig, så vi støtter hinanden og skiftes til at 
spørge: Hvad betyder det? 
   Og selvom jeg kunne noget kodning i 
forvejen, har jeg skulle lære JavaScript. Det 
er der heldigvis tid til og forståelse for.       
Desuden har jeg ikke arbejdet på et biblio-
tek, så forståelsen for den sektor har jeg 
kun med fra min uddannelse.
              

Mellem din bachelor og kandidat var du 
ansat et år på Rigshospitalet og tre må-
neder på et maskinværksted. Hvad lavede 
du der?      
- Jeg var et år på Rigshospitalets Klinisk 
Genetisk Klinik, først et halvt år i en løntil-
skudsstilling og så et halvt år på normale 
vilkår. Min opgave var at sætte deres 
akkrediteringsprojekt i gang på et praktisk 
plan; et projekt, der indtil da ikke var nået 
længere end til adskillige projektmøder 
om, hvad man teoretisk set gerne ville. 
Jeg endte med at udfærdige den strate-
giske dokumentation på, at de levede op 
til kvalitetskravene som standarden ISO 
15189 kræver, hvilket de i praksis også 
allerede gjorde. Resultatet af den proces 
blev også en kvalitetshåndbog, der blev en 
tredjedel færdig. Derefter skulle de selv i 
gang med at skrive de taktiske procedurer 
og de operationelle instruktioner ned. Jeg 
kom væsentligt længere, end de havde 
forestillet sig.
   Min opgave på maskinværksstedet var at 
finde et brugbart program og digitalisere 
deres tegninger. Indtil da havde de dem 
kun fysisk i ringbind, og det tog dem en 
formiddag at finde en tegning fem år til-
bage. Jeg fik installeret et program for dem 
og begyndte indscanningen af tegninger 
med metadata. Det arbejde kunne de selv 
fortsætte, da jeg stoppede for at læse 
kandidaten på IVA.
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Jeg havde aldrig troet, at jeg 
skulle arbejde med kodning
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Læs historien om
”The Chicken and the Frog”
 på www.bci.dk/chicken. 

BOOK! BOOK!
Inviter besøgende til en højtidsstund.  
Mere påske? Kig på Rabbit, som gerne  
hopper ind i rollen som påskehare! 
Chicken & Rabbit byder dig også 
indenfor til forårskampagne  
med mange fine tilbud.

”Forskningsbiblio-
tekerne bør være
et laboratorium for
informationssøgning 
og udføre og forske 
i metoder som text 
og data mining”
Professor i bioinformatik på DTU og 
Københavns Universitet Søren Brunak

Læs tema side 12.
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Udflytning
af Nota

BF uddanner 
debattører

Følg Perspektiv på Facebook & Instagram @fagmagasinetperspektiv

Text
mining

– fra informationskaos 
til viden

Bliv klogere hjemmefra 

Følg et af BF’s mange
onlinekurser og webinarer

Som medlem af Bibliotekarforbundet
har du fri og gratis adgang til en række 

onlinekurser og webinarer. 

Vi giver dig adgang til kurser inden for 
brug af sociale medier, Microsoft Office, 
Adobe Photoshop og InDesign, Windows, 

projektledelse med mere.
Det er fleksibelt og nemt at deltage.

Se mere på bf.dk/webinarer og
bf.dk/onlinekurser


