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Utvikling av Medisinsk biblioteks lokaler for et bedre arbeids- og 

læringsmiljø for studentene 

Universitetsbiblioteket arbeider systematisk med å videreutvikle læringsmiljøet ved våre ulike avdelinger. 

Både brukerundersøkelser og direkte tilbakemeldinger fra studentene har gjennom flere år vist at det er 

forhold rundt arbeids- og læringsmiljøet ved Medisinsk bibliotek som er utfordrende for brukerne og dette 

ønsker vi nå å ta tak i. 

Dette notatet beskriver forholdene og foreslår noen tiltak som kan iverksettes på kort sikt. I tillegg har vi 

skissert noen tanker om den videre utviklingen av Medisinsk bibliotek på litt lengre sikt. 

Dersom vi skal lykkes med å legge en strategi for utvikling av Medisinsk bibliotek er vi avhengig av en dialog 

med fakultetet. Vi ber derfor om et møte hvor vi kan diskutere saken før vi går videre.  

Dagens situasjon 

Medisinsk bibliotek har hatt deler av sine lokaler i Rikshospitalet fra sykehuset var nytt. Samtidig overtok 

Universitetsbiblioteket sykehusets bibliotek og betjener både Rikshospitalet og de medisinske miljøene ved 

Universitetet i Oslo. 

Biblioteket er strategisk plassert nær forelesningssalene i sykehuset og er mye besøkt av studentene.  

For brukerne av dagens leseplasser i Medisinsk bibliotek er imidlertid støy et stort problem. Brukerne 

forventer ro, men lokalet er ikke egnet for stille arbeid, da brukernes arbeidsplasser er plassert i samme 

rom som bibliotekets personale utfører mange av sine oppgaver. Biblioteket får jevnlig direkte 

tilbakemeldinger fra brukerne om dette. En brukerundersøkelse gjennomført ved Medisinsk bibliotek i 

2005 bekrefter at støynivået er en utfordring. Universitetsbiblioteket gjennomførte i 2009/2010 en 

brukerundersøkelse basert på det internasjonale systemet LibQual+. Det kom tydelig fram av resultatet for 

Medisinsk bibliotek at læringsmiljøet, både utstyr og arbeidsforhold for brukerne i de tradisjonelle 

leseplassene, ikke tilfredsstiller behovet for arbeidsplasser som nye undervisnings- og studiemetoder 

genererer.  
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Det har vært gjort flere forsøk på å avhjelpe problemene. Det er bygget kontorer til personalet, som 

tidligere satt i kontorlandskap. En av dørene inn til biblioteket fra sentralhallen er lukket for å konsentrere 

trafikken ut og inn av biblioteket, og det er satt opp en støyvegg bak bibliotekets skranke. Til tross for disse 

tiltakene vedvarer støyplagene. Støynivået har vært målt og taket undersøkt. Undersøkelsene viste at 

støydempende materialer som skulle vært montert i taket allikevel ikke ble brukt under byggingen av 

sykehuset.  

Medisinstudentene har obligatorisk undervisning i problembasert læring (PBL) og har som følge av dette 

mye gruppearbeid. PBL ble innført som undervisningsform allerede før etableringen av Medisinsk bibliotek. 

Biblioteket har aldri kunnet imøtekomme studentenes behov for grupperom og gruppearbeidsplasser i 

tilknytning til biblioteket.  Det finnes  kun ett grupperom, som brukes til ulike formål både av studenter og 

bibliotekets personale. Rommet er ikke egnet for lengre opphold p.g.a dårlig ventilasjon. 

Da Rikshospitalet ble bygget ble det etablert tre tradisjonelle lesesaler for medisinstudentene. Disse ligger 

inntil bibliotekets lokaler, men er ikke en del av biblioteket og det er ikke tilgang til lesesalene fra 

biblioteket. Lesesalene disponeres av Det medisinske fakultet og er forbeholdt medisinstudenter på 11. og 

12. semester. Lesesalene er i dag en dårlig utnyttet ressurs, da studentene som har bruksrett på dem 

tilbringer dagene i klinikk og benytter i hovedsak lesesalene på kveldstid. 

Ønsket ominnredning og utvidelse av  Medisinsk bibliotek 

For å bedre læringsmiljøet og bidra til høy studiekvalitet på fakultetet er det nødvendig å innrette 

bibliotektjenestene og studentarbeidsplassene på en moderne og fremtidsrettet måte. 

Universitetsbiblioteket ønsker derfor å innlemme de tre lesesalene (rom nr B2.1019, B2.1021 og B2.1022) i 

Medisinsk bibliotek og innrette dagens lokaler og lesesalene på en mer hensiktsmessig måte, både for 

studentene og biblioteket. Det er avklart at Det medisinske fakultet er enig i at lesesalene innlemmes i 

biblioteket.  

For at biblioteklokalene skal bidra til trivsel og tilfredsstillende arbeidsforhold både for brukere og 

personale ønsker vi: 

 Fleksible gruppearbeidsplasser som innbyr til samarbeid og dialog, både brukerne imellom og 

bruker/bibliotekpersonale 

 Varierte sittegrupper  

 Undervisning/seminar, små grupper. Lerret/Smartboard 

 Faglig og sosial møteplass 

 PC-arbeidsplasser 

 IT/brukerstøtte 

 Redusere forstyrrelser fra bibliotekets skranke 

 Informasjon til brukere via elektroniske infotavler 
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Medisinsk bibliotek har allerede vært i kontakt med interiørarkitekt fra ZINC AS som har sett på mulige 

løsninger for de tre lesesalene, for å få et estimat på kostnader forbundet med dette. Løsningene som har 

blitt vurdert ivaretar både brukernes behov for stille arbeidsplasser og behov fakultetet har i forbindelse 

med praktiske eksamener, som gjennomføres i det tilstøtende Ferdighetssenteret. Dessuten er behovet for 

adskilte grupperom forsøkt ivaretatt ved å plassere fire grupperom i en av de tre lesesalene. Iflg Oslo 

universitetssykehus’ eiendomsavdeling anslås kostnadene for lesesalene til  i underkant av 2,5 mill. Ingen 

endringer i bibliotekets lokaler omfattes av kostnadsetstimatet. Planene er forelagt og godkjent av Det 

medisinske fakultets ledelse.  

Forslag 

Innlemmelse av de tre lesesalene i Medisinsk bibliotek vil både dekke behovet for tradisjonelle, stille 

leseplasser og for gruppearbeidsplasser og –rom. Samtidig åpnes nye muligheter for dagens 

bibliotekarealer. På kort sikt ønsker vi derfor hjelp til å se på funksjonaliteten i disse lokalene under ett. 

Universitetsbiblioteket foreslår at det i første omgang etableres et samarbeidsprosjekt mellom Teknisk 

avdeling og UB for å utrede en helhetlig løsning for dagens lokaler og lesesalene, inkludert kostnadsestimat.  

Vi har undersøkt og funnet at det ikke er planlagt grupperom/gruppearbeidsplasser som imøtekommer det 

behovet vi kan dekke i tilbygget til Domus Medica som er under oppføring. 

Til tross for svært begrensede arealer vil det allikevel være mulig, med hjelp av interiørarkitekt, å finne fram 

til løsninger som vil tilfredsstille flere av behovene en moderne bruker av bibliotektjenester har, og 

samtidig ivareta de ansattes arbeidsplass på en hensiktsmessig måte.  

Universitetsbiblioteket kan ikke dekke kostnadene for en gjennomføring av prosjektet.  

Utvikling av biblioteket på lang sikt 

Dagens biblioteklokaler er for små til at Medisinsk bibliotek kan være samlet på ett sted, derfor 

opprettholdes magasinbiblioteket i Domus Medica. En slik fragmentert løsning er både arbeidskrevende og 

lite fleksibel, dessuten motvirkes mulighetene for en utvikling i takt med brukernes behov og den generelle 

utviklingen innen IT og i biblioteksektoren. På sikt ser vi at en delt løsning ikke er hensiktsmessig og vi 

ønsker at framtidens medisinske bibliotek ses i sammenheng med UiOs øvrige satsinger innen fagmiljøene 

medisin og livsvitenskap. Universitetets stadig økende fokus på tverrfaglighet må gjenspeiles i 

bibliotektilbudet. Samtidig ønsker vi å bidra til økt studievalitet. 

Samtidig som endring av eksisterende biblioteklokaler utredes med tanke på utbedring på kort sikt, 

bør derfor universitetet på lengre sikt vurdere om det vil være mer hensiktsmessig å plassere hele 

eller deler av Medisinsk biblioteks virksomhet nærmere fagmiljøene som tenkes plassert i 

”Tverrfaglig forsknings- og undervisningsanlegg – Kjemi – Farmasi - Life Science” i 

Gaustadbekkdalen. 
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Med vennlig hilsen 

 

Bente R. Andreassen 

bibliotekdirektør 

        Anne-Gry Skonnord 

        overbibliotekar 

 
Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning. 
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