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EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) arrangerar vartannat år en större
europeisk konferens för bibliotekarier och informatiker inom vård- och medicinska bibliotek och för
första gången stod Finland värd för konferensen. Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry (BMF) och
Centralbiblioteket för hälsovetenskaper Medicinska fakulteten Terkko hade hand om de lokala
arrangemangen och antalet deltagare överträffade förväntningarna: 450 deltagare från 38 länder.
Också utomeuropeiska länder som Irak, Syd-Afrika, Saudi-Arabien och Australien var representerade.
De finländska deltagarna var 84.
Konferensen arrangerades i Finlandiahuset veckan efter midsommaren, och de ljusa nätterna
fascinerade våra gäster, också om det annars var rätt kylslaget. First timers fick pröva Nordic walking
med kaffe och örfil efterår, konserten i Tempelkyrkan var ohämmat finsk med kantele, manskör och
Finlandia. Galamiddagen i Fiskartorpet med dansgruppen Tsuumis Tango Compromiso blev en fullträff.
Stämningen var i själva verket så hög att vi t o m dansade letkajenkka, och när har man gjort det
senast?
I samband med konferensen ordnas alltid ett par dagar av Continuing education courses. Jag deltog i
Guus van den Brekels kurs om web2.0 och Netvibes. Guus van den Brekel kommer från det medicinska
centralbiblioteket vid universitetet i Groningen, Nederländerna, och hans budskap till bibliotekarierna
är: gå dit där kunderna redan är! Såväl hans kurs som många föredrag under konferensen
poängterade behovet av att förändra biblioteken i riktning mot lärmiljöer där nätet och all tänkbar
teknologi är det centrala och personalen som handleder multiprofessionell, dvs bibliotekarier och
informatiker sida vid sida med lärare och IT-personal. Oliver Obst från Medical Library University and
Regional Library Münster i Tyskland visade hur också marknadsföringen av bibliotekets virtuella
service kan diversifieras genom nätet. Heather Todd från University of Queensland Library i Brisbane,
Australien, föreläste under den talande rubriken: Libary spaces –new theatres of learning : a case
study och visade i ord och bild hur väl omorganiseringen av biblioteket för Biological Sciences tagits
emot av studerande för att man kunnat ta hänsyn till studerandes olika inlärningsstilar och
personlighetsdrag (introvert kontra extrovert) och sociala behov. David Herron från Karolinska
Institutets bibliotek (KIB) föreläste om PubMed och Entrez Life Sciences Databases under rubriken
Bridging the Gap, och när senare Herron och Lotta Haglund gav en inspirerande inblick i hur man kan
arbeta evidensbaserat i sitt bibliotek och välkomnade oss till Stockholm nästa sommar till EBLIP5
Bridging the Gap fick vi ett strålande exempel i marknadsföring.
Konferensföredragen finns samlade www.congreszon.fi/eahil_2008/ där man också hittar
konferensblogg och bildarkiv. EAHILs tidskrift Journal of the European Association for Health
Information and Libraries ägnar augustinumret år konferensen i Helsingfors, se
http://www.eahil.net/journal/ En abstarktpublikation har också tryckts upp.
EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) har över 1000 medlemmar och dess
mål är att stöda samarbetet mellan vårdvetenskapliga och medicinska bibliotek i Europa, främja
fortbildning och representera branschen i europeiska institutioner och i WHO. Se www.eahil.net. Nästa
år är det dags för workshop i Dublin, och år 2010 konferensdags igen, nu i Lissabon. Från Finland
deltar många erfarna informatiker och bibliotekarier i EAHIL på centrala poster. Att konferensen 2008
blev en sån framgång får vi tacka Merja Jauhiainen, BMF:s tidigare ordförande för. Under tre år har
hon tillsammans med den lokala organisationskommitténs ordförande Pirjo Rajakiili från Terkko lotsat
en stor och kunnig arbetsgrupp som gav oss en en europeisk konferens av hög professionell standard,
spetsad med finska kryddor i de bästa konferensmiljöer Helsingfors kan visa upp och med utrymme för
trivsel och samvaro. Oförglömligt!
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