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Et bidrag til systematisk informasjonsinnhenting og tilgang via vårt nye 
søkeprogram MEDNoreg+ for evidensbasert beslutningstaking 

 

Av Dr. Mbachi Ruth Msomphora, UiT Noregs arktiske universitet 

Jeg føler meg takknemlig for at jeg fikk et stipend fra SMH, som gjorde det mulig å delta på konferansen 

"The HTAi 2022 Annual Meeting" i Nederland. Konferansens hovedtema var “Lifecycle Approach: Coming 

Together to Make it Happen.” Jeg bidro på en workshop om INFORMATION RETRIEVAL som hadde 

hovedvekt på “Addressing Lifecycles Of The Literature In Health Technology Assessment” med 

presentasjonen om utvikling av en ny database som vi har kalt for MedNoreg+; som vil gjør det mulig å 

gjøre helsefaglige systematiske litteratursøk også på norsk og svensk. Hovedtanken bak utviklingen av 

MedNoreg+ er å hjelpe studenter som ikke kan engelsk så godt til å gjøre gode systematiske litteratursøk. 

Da det er faglig helsefaglig kunnskapsutvikling som er aller viktigst. Workshopen og konferansen var veldig 

nyttig og inspirerende, blant annet om god fremgangsmåte for systematisk søk og utvalg av database hvor 

man kan søke basert på problemstilling. Kunstig intelligens (AI) og litteratursøk var også i fokus. Jeg 

anbefaler på det sterkeste andre til å delta på "The HTAi 2023 Annual Meeting" konferansen som neste 

gang skal finne sted i Adelaide i Australia.  

Velkommen til The HTAi 2023 Annual Meeting! 

 

https://htai.org/annual-meetings/
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Presentasjonen gikk over all forventning. Det var flere som viste interesse for mitt tema MedNoreg+, som 

omhandlet å utvikle et datasystem kalt MedNoreg+, som vil gjøre det mulig å gjøre systematiske helse 

faglige og medisinske litteratursøk med på norsk og svensk, i tillegg til engelsk. MedNoreg+ gir også 

mulighet for å kunne utvide til å inkludere andre språk. I første omgang vil en kunne gjøre søk med norsk og 

svenske medisinske og helsefaglige termer, i tillegg til engelsk med tanke på våre internasjonale studenter 

og internasjonale publikum. 

• Alle PubMed-poster lastes automatisk inn i MedNoreg+. 

• Automatisk indeksering av MeSH-termer på alle poster, som NLM ennå ikke har kunnet indeksere 

manuelt. 

• I tillegg vil databasen inkludere nordiske innlegg som foreløpig ikke er inkludert/søkbar i PubMed. 

Tanken er at MedNoreg+ skal gjøre det mulig å søke raskt og systematisk i publisert informasjon, samt gjøre 

informasjon lett tilgjengelig for alle brukere så snart nye artikler publiseres. Det er vårt håp å utvikle 

MedNoreg+ som en Open Access (OA) database, basert på velkjent søkegrensesnitt (f.eks. PubMed). Det vil 

tillate kombinasjoner med boolske operatører i både enkelt og avansert søk-modus; Den vil også tillate å 

"eksplodere søk" etter MeSH-termer i søket (in the Query).  

Vi tror at prosjektets bidrag vil hjelpe til med å adressere "Lifecycles Of The Literature" med sikte på å 

støtte bedre evidensbasert praksis og forskning for god helse, da det vil tillate systematisk gjenfinning og 

rask tilgang til oppdatert informasjon i biomedisinsk felt som helhet, og dermed et bidrag til kunnskap for 

beslutningstaking i helse- og sosialtjenestene, samtidig som det oppmuntrer til effektivitet.  

 

 

For eventuelle kommentarer eller/og hvis du er interessert i å bli med i prosjektet, vennligst kontakt  
Dr. Mbachi Ruth Msomphora via e-postadresse: mbachi.msomphora@uit.no 
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