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Raportti ICML2009-konferenssista

International Congress on Medical Libarianship (ICML) järjestetään joka neljäs vuosi.
Brisbanen konferenssi oli kymmenes ICML ja se pidettiin Brisbane Convention &
Exhibition Centerissä. Konferenssin järjestivät University of Queensland (UQ) Library
and IFLA Section of Biological and Medical Sciences Libraries. Samassa yhteydessä
pidettiin myös 6th International Conference of Animal Health Information Specialists
(ICAHIS) ja 4th International Clinical Librarian Conference (ICLC).

Konferenssissa oli noin 500 osallistujaa 43 eri maasta. Keynote-esitelmiä oli
seitsemän, muita suullisia esityksiä 150, postereita 50 ja näytteilleasettajia 50. Lisäksi
konferenssin yhteydessä järjestettiin 50 täydennyskoulutuskurssia. Suurin osa
osallistujista oli luonnollisesti Australiasta. Eurooppalaisia, monet minulle tuttuja
EAHIL-yhteyksistä, oli viitisenkymmentä. Suomesta mukana oli lisäkseni
Terveystieteellisen keskuskirjaston Terkon johtaja Pirjo Rajakiili. Esitelmien lisäksi
konferenssin antiin kuuluivat olennaisesti myös antoisat keskustelut kollegoiden, sekä
ennestään tuttujen että uusien tuttavuuksien, kanssa.

Teema: Position the profession Konferenssilaukku

Keynotes-poimintoja

Jeffery Drazen, NEJM:n päätoimittaja, joka kertoi ”kolesterolitarinan”, jolla ei tosin
vielä ole loppua. Esitelmä oli todella mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä. Drazen
on hyvä puhuja, viihdyttävä ja silti asiallinen. Oxfordin yliopiston professori Paul
Glasziou piti esitelmänsä Lontoosta etäyhteydellä aiheenaan se, miten paljon (85 %)
tehdään tutkimusta, joka ns. menee hukkaan, koska sitä ei lueta tai ei ainakaan
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sovelleta käytäntöön. Glasziou kertasi näyttöön perustuvan lääketieteen historiaa
todeten, ettei se vieläkään ihan arkipäivää ole; hänen mukaansa suurin osa ei
koskaan edes tee kirjallisuushakua ja jos tekeekin, ei välttämättä löydä oikeita
vastauksia, ja jos saa, ei välttämättä luota niihin. ”Many medical schools still ignore
ebm.”

Kansainvälistä osallistujajoukkoa. Dr Drazen

Ian Frazerin (UQ) mukaan tutkimuksen suurimpina haasteina ovat nykyisin tiedon
(knowledge) valtava, liiallinen määrä, tiedon vanhenemisen vauhti, tiedon laatu sekä
tiedon uudelleen tulkitseminen. Hänen mukaansa 2000-luvun kirjastoihmisten rooli on
luetteloida ajatuksia, ei kirjoja; priorisoida ajatuksen lähteiden arvo; opettaa miten
ideoiden kanssa tehdään työtä. Hän puhui moraalista ja etiikasta liittyen siihen, miten
ideat ovat tämän vuosisadan älyllinen pääoma. Tietoa pitää käyttää terveyden
hyväksi, mutta se on kallista, joten eettisiä ja moraalisia valintoja joudutaan
tekemään.

Monen, myös minun, pettymykseksi emme kuulleet keynote-puhujana ohjelmaan
merkittyä Donald Lindbergiä, jonka piti puhua NLM:n (United States National Library
of Medicine) tulevasta kehityksestä; Lyhyellä varoitusajalla hänet korvasi konferenssin
patron John Pearn kertomalla lääketieteen bestsellereistä.

Keynote-esitelmistä vähiten vaikuttava oli Brian Fitzgerald (Queensland University of
Technology), joka yritti tunnin esitelmässään sanoa niin paljon kaikista tietoon
liittyvästä lakiasioista - tekijänoikeuksista, open acessista, julkaisuarkistoista,
mandaateista, patenteista, Googlen kirjadigitointihankkeen oikeudellisesta puolesta
jne. - että tulevaisuus jäi käsittelemättä, vaikka otsikkona oli Law and the Future of
Knowledge.

Hyvän loppuyhteenvedon (closing keynote) teki Carol Lefevbre (UK Cochrane
Centre/National Institute for Health Research) pohtien, kuinka hyvin olemme
ammatillisesti asemissa ja mitä voimme tehdä arvokkaan ja tärkeän tiedon
seulomiseksi informaation valtavasta, liiallisesta määrästä; mitä sille, ettei sitä, mikä
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saadaan tutkimuksissa tietää, pystytä kovin hyvin tai laajasti jalkauttamaan.
Kirjastoammattilaisina meidän on kehityttävä informaation löytäjistä tiedon
suodattajiksi. Tiedon hakeminen on nykyisin (liian?) helppoa; vaikeaa on löytää juuri
se, mistä on hyötyä. Siinä auttaa yhteistyö muiden alojen ammattilaisten kanssa.

Oma sessioni

Australialainen Suzanne Lewis puhui kiinnostavasta osaamiskartoitusprojektista, joka
toi mieleeni meillä tehdyn OsKar-osaamiskartoituksen; Lewisin kuvaamassa
hankkeessa syntyi nimenomaan terveysalan kirjastoammattilaisten
kompetenssiluettelo, jota on onnistuneesti pilotoitu henkilöstönkehittämisohjelman
luomisessa, ja jota tekijät ovat valmiita jakamaan ja benchmarkkaamaan.

Lotta Haglund Ruotsista puhui näyttöön perustuvan kirjasto- ja tietopalvelutyön
implementoinnista Ruotsissa, erityisesti Karoliinisessa instituutissa sekä Tukholmassa
pidetyssä viidennessä EBLIP-konferenssissa, jossa Suomesta oli vain kourallinen
osallistua. Meillä koko ajattelutapa taitaa olla edelleen lähes yhtä lapsenkengissä kuin
viisi vuotta sitten, jolloin Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry järjesti alan tietääkseni
ainoan seminaarin Suomessa. Ehkä ajattelutapa assosioidaan edelleen vain
terveystieteisiin. On kuitenkin aika paradoksaalista, jos teemme oman työmme mutu-
tuntumalla, vaikka olemme mukana ohjaamassa asiakkaitamme perustamaan
toimintansa parhaaseen tutkimusnäyttöön.

Oma esitykseni perustui kirjastossamme tekemiini kyselyihin ja haastatteluihin;
pohdin työympäristömme nopeita muutoksia ja kehityksessä mukana pysymistä
horisontaalisen urakehityksen keinoin. Koska sessiomme neljästä esitelmästä yksi jäi
pois, oli keskusteluaikaa mukavasti ja saimmekin kaikki paljon kysymyksiä ja
kommentteja. Oli myös innostavaa käydä seuraavana päivänä pitkä keskustelu
australialaisen Anne Stevensonin kanssa, joka oman esityksensä alussa viittasi minun
esitelmääni. Hänen omana aiheenaan oli juuri horisontaalinen urakehitys ja astuminen
oman mukavuusalueen ulkopuolelle, jotta voisi kehittyä ammatillisesti ja löytää työstä
uusia haasteita, jotka voivat olla jaksamisen edellytys, vaikka vaativatkin paljon.

Kumar jäi sessiostamme pois. Lotta Haglund
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Poimintoja muista sessioista
Tanskalainen Edith Clausen näkee yhtenä roolinamme jonkinlaisen mediaattori-
informaatikon tai välittäjä-kirjastonhoitajan, jolla on tärkeä tehtävä tutkimustulosten
jalkauttamisessa käytäntöön terveydenhuollon maailmassa. Clausenin mukaan
tietoasiantuntijan on voi toimia paitsi tiedonvälittäjänä myös dialogin moderaattorina
lääke- ja terveystieteiden tutkijoiden ja terveydenhuollon käytännön toimijoiden
välillä. Siinäpä haastetta!

Norjalainen Hilde Strømme piti mainion esityksen siitä, miten kirjaston rooli on
välttämätön hoitosuositusten laatimisessa. Näyttöön perustuva terveydenhoito vaatii
moniammatillista yhteistyötä. Muiden suositustyössä mukana olevien mielestä
ajantasaisia ja tutkimusnäyttöön perustuvia suosituksia ei ole mahdollista tehdä ilman
tiedonhaun ammattilaisten työpanosta. Lotta Haglundin napakan ja ajankohtaisen
markkinointiaiheisen esitelmän voi tiivistää näin: markkinointi ei ole työtehtävä, vaan
filosofia; se ei ole osasto, vaan tapa ajatella.

Britti Peter Morganin esitys kokoelmatyön haasteellisuudesta monialaisessa ja
monikirjastoisessa yliopistossa oli valaiseva ja painotti asiakkaiden kuulemista, jossa
web-pohjaiset kyselyt ovat tehokkaita työkaluja. Carol Lefebvren kliinisten
hoitotutkimusten rekistereitä (esim. ClinicalTrials.gov) käsitelleestä esityksestä opin
varmasti eniten uutta; näiden tietokantojen merkitys näyttöön perustuvan toiminnan
tukemisessa kasvaa, ja esitys antoi niistä kattavan kuvan. Myös kanadalaisen Sandy
Campbellin käytännönläheinen esitelmä RSS-syötteiden käytön opettamisesta ja
käyttökokemusten kartoittamisesta antoi konkreettisia eväitä omaan työhöni.

Yhtäkään palkituista esitelmistä - yksi päivää kohden - en osunut kuulemaan.
Rinnakkaisia sessioita oli päivittäin viisi tai kuusi; joskus oli todella vaikea valita
kiinnostavin. Harvan session kuuntelin alusta loppuun, vaan siirryin monien muiden
lailla esitelmien välissä sessiosta toiseen. Monissa esityksissä esim. tiedonhaun
opetukseen liittyen oli paljon hyvää asiaa, muttei minulle sinänsä mitään; lähinnä ne
vahvistivat näkemystä siitä, että olemme Kuopion - ja jatkossa Itä-Suomen -
yliopiston kirjastossa tekemässä aivan oikeita asioita. Mukana oli myös jonkin verran
esitelmiä, joissa eurooppalaiselta kannalta puhuttiin itsestäänselvyyksistä, mutta jotka
esitettyjen kysymysten ja käydyn keskustelun perusteella, olivat ilmeisen tärkeitä
aasialaisille ja afrikkalaisille osallistujille.

Postereista

Postereiden, joita oli viitisenkymmentä, taso ja tyyli oli melko vaihteleva. Oma
suosikkini oli norjalaisten Karen Busetin ja Kari Bergin What is a medical library in
2013?, joka oli se sisällöltään että ulkoasultaan onnistunut. Innovatiivinen oli myös
parhaana posterina palkittu hauska Boolean hoops - a training tip, jonka tekijä oli
australialainen Bronia Renison.
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Karen Buset ja posteri. Posterien äärellä.

Sosiaalinen ohjelma

Tiukan aikataulun ja lyhyen matka-ajan vuoksi en päässyt osallistumaan
koalanhalailuun tai vierailemaan kasvitieteellisessä puutarhassa, mutta
kirjastovierailulla tutustuin Queenslandin yliopiston kahteen moderniin kirjastoon,
joista erityisesti biotieteiden kirjasto on hyvin edistyksellinen muunneltavine työ- ja
opiskelutiloineen ja huippunykyaikaisine tvt-välineineen sekä aukioloaikoineen (ma-pe
7.30-24). Kirjasto näyttikin olevan opiskelijoiden suosiossa ja suorastaan toisena
olohuoneena.

Tervetulotilaisuudessa kuulimme lapsi- ja nuorisokuoro Brisbane Birralee Voices
lauluesityksiä; virallisessa avauksessa koimme alkuperäisasukkaiden musiikki- ja
tanssiesityksen; juhlaillallisella puhui kirjailija Nick Earls ja soitti The Bearded Pigs,
maailman ainoa kansainvälinen open access kirjastorockbändi.

Welcome reception Opening ceremony
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Nick Earls Bearded Pigs

Rahoitus

Kiitän Kuopion yliopiston rehtoria ja matka-apurahalautakuntaa sekä Kuopion
yliopiston kirjastoa mahdollisuudesta osallistua antoisaan konferenssiin.

Linkit

Konferenssin www-sivut: http://www.icml2009.com/

Konferenssiesitelmät http://espace.library.uq.edu.au/collection/UQ:179364
(UQ:n julkaisuarkisto)

Konferenssivalokuvia: http://www.fllickr.com/groups/icml2009/

Eurooppalaisten osallistujien raportteja konferenssista julkaistaan Journal of the
European Association for Health Information and Libraries -lehden numerossa 4/2009
http://www.eahil.net/journal/

Sosiaalinen ohjelma
http://www.library.uq.edu.au/bio/
http://www.birralee.org/
http://www.nickearls.com/
http://beardedpigs.net/
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