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“Transition into the digital age” 

Semi-automatisering av litteratursøk for kunnskapsoppsummeringer? 

Hvordan kan informasjonsspesialister og bibliotekarer best jobbe framtidsrettet? Ressursene blir 
knappere for mange av oss, og diverse programvarer (verktøy) utvikles i forsøk på å finne mer 
effektive måter å identifisere relevant litteratur til kunnskaps-oppsummeringer på (se f.eks. 
Systematic review toolbox)? Hvilke(t) verktøy er best egnet for våre leveranser? Reduserer 
effektiviseringen kvaliteten på arbeidet, eller bedrer det dagens praksis? Hvor pålitelig og 
ressursbesparende er løsningene for identifisering av kunnskapsgrunnlaget vi skal levere? Vi bør 
tenke nytt - hvordan?  

Tilsvarende spørsmål summet i gangene under Information Retrieval Meeting 2022: Transition into 
the Digital Age, arrangert av erfarne informasjonsspesialister ved IQWiG (Independent Institute for 
Quality and Efficiency in Health Care) i Köln, juni 2022.  

Blant mange spennende presentasjoner, likte jeg spesielt disse fire: 
1) «Challenges and pitfalls with digitalization and automation", keynote av Margaret Sampson, 

pensjonert informasjonsspesialist, Ontario, Canada. Sampson framhevet at inntoget av kunstig 
intelligens og maskinlæring for å forbedre effektiviteten av arbeidsprosessen bak kunnskaps-
oppsummeringer, virker lovende. Flere evidensbaserte kunnskapskilder har allerede implementert 
slike metoder (f.eks. Epistemonikos’ Love database), men henger informasjonsspesialistene/ 
bibliotekarene med? Mange av innovasjonene som diskuteres i litteratur om kunnskapsbasert 
praksis, spør seg om, og i tilfellet hvorfor, informasjonsspesialister henger etter i utviklingen? Har 
innovasjonene oppstått litt utenfor vår rolle? Går vi glipp av noe vi virkelig kan ha nytte av? Hvordan 
vil automatisering endre rollene våre, og må vi justere våre ferdigheter?  

Hvilke metoder bør opprettholdes, og hvilke er modne for automatisering? Noe automatisering ér 
allerede i bruk (f.eks. bibliografiske databaser). Hvordan kan vi bruke vår spesialkompetanse til å 
samarbeide med IT-utviklere for å forme fremtiden for informasjonsinnhenting og 
kunnskapsoppsummering? Hvor kan maskinlæring og kunstig intelligens være nyttig for utviklingen 
av metoder for litteratursøk, og hvor er det nok å følge automatiseringen og digitaliseringen som har 
utviklet seg over år, fra fysiske tidsskrifter til dagens Ovid MEDLINE? Verktøyene trenger (fortsatt) vår 
kompetanse til å forstå hva vi ser etter, og mange av dem må f.eks. mates med et knippe relevante 
artikler. Da kan verktøyene f.eks. finne forekomst av pregnante ord, gjøre siteringssøk etc. Slik jeg 
forsto Sampson, mener hun en semi-automatisering er løsningen. Det konseptuelle arbeidet med søk 
har fortsatt «some art to it», en kreativ prosess kunstig intelligens foreløpig ikke mestrer. 

http://systematicreviewtools.com/software.php
https://www.iqwig.de/en/events/information-retrieval-meeting/
https://www.iqwig.de/en/events/information-retrieval-meeting/
https://www.epistemonikos.cl/proyectos/love/
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2) Systematic Review Accelerator (SR Accelerator) ved Justin Clark, Informasjonsspesialist, Institute 
for Evidence-Based Healthcare, Bond University, Australia. Clark presenterte SR Accelerator, en 
nettside med en samling gratis tilgjengelige verktøy for å effektivisere arbeidet med kunnskaps-
oppsummeringer (se f.eks. Clark et al. 2020; Clark et al. 2022). Eksempler på søkeverktøy (med 
PubMed-koding som utgangspunkt), er 1) Word Frequency Analyser, 2) SearchRefinery, 3) Polyglot 
Search Translator, 4) Deduplicator, og 5) SpiderCite (siteringsverktøy). Hvert verktøy har hjelpesider 
(se «Help» øverst til høyre i skjermbildet). Flere er nyttige og verdt å teste, selv om mange av oss ikke 
bruker PubMed som standard søkekilde. Kanskje det bør revurderes for helserelaterte tema?  

«SearchRefinery» kan f.eks. brukes til å bedre presisjonen i søkestrategien. Din input er én PubMed-
søkestreng samt PubMed ID til noen (f.eks. fire- fem) relevante artikler (seed articles) du vil søket 
skal finne. Programvaren visualiserer antall referanser hvert søkeord identifiserer totalt (i PubMed), 
óg hvor mange av dine PubMed ID-artikler som du la inn. Basert på «visualiseringskartet», vurderer 
du deretter om, og eventuelt hvilke, søkeord som kan sløyfes, redigerer søket konsept for konsept 
(f.eks. populasjon, intervensjon) og visualiserer nytt kart. 

Siteringsverktøyet «SpiderCite», returnerer artikkelreferanser fra litteraturlistene du mater 
programvaren med, f.eks. fra inkluderte artikler i en kunnskapsoppsummering. SpiderCite finner også 
referanser til artikler som siterer artiklene du matet verktøyet med, og returnerer resultatet i to 
separate filer.  

«Polyglot Search Translator» brukes til å oversette søkestrenger. En utfordring kan være at 
oversettelsen ikke alltid blir korrekt, og spørsmålet er om det lønner seg å bruke verktøyet hvis du 
likevel må korrigere søkestrengen manuelt i søkekildene. Hjelpeteksten påpeker at verktøyet 
forutsetter kjennskap til databasene man skal søke i godt, og at eventuelle emneord fra kontrollert 
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vokabular ikke blir «mappet». Mapping,f.eks. «Map term to Subject Heading» i Ovid MEDLINE, 
Advanced search, innebærer at databasen foreslår mulig relevant(e) emneord basert på tekstordet 
du søker på.  

3) «Introduction to R, RStudio and litsearchr», workshop med Sarah Young, hovedbibliotekar, 
Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. «litsearchr» er en kodepakke i R, en programvare for 
statistiske beregninger og datavisualisering. Programmet «litsearchr» er først og fremst utviklet for å 
finne søkeord og kombinere disse med boolske søkestrenger, samt validere søkestrategier mot en 
gullstandard. Den boolske søkestrengen kopierer du inn i, og eventuelt tilpasser, hver enkelt 
søkekilde. Med interesse for R, og litt mer veiledning, tror jeg verktøyet kan være nyttig. 

 

 

4) «Digital transformation and automation - reports on collaboration between information 
specialists and IT developers», keynote av Ashley (Ley) Muller, Område for helsetjenester, 
Folkehelseinstituttet. Ley Muller presenterte erfaringer fra maskinlæring ved bruk av programmet 
EPPI-reviewer (abonnement). EPPI-reviewer brukes i dag først og fremst til gjennomgang (screening) 
av søkeresultat, utvelgelse og koding av inkluderte artikler. Muller et al. (2021) oppsummerer 
erfaringene slik: «…Et hovedfunn er at maskinlæringsfunksjoner reduserte manuell tidsbruk, uten 
reduksjon i metodisk kvalitet. Tidsbruk på vurdering av studier gikk ned med 60-90 % i alle prosjekter. 
Automatisk studiekategorisering reduserte tidsbruk i denne fasen med 60-70 %»). Kan vi også spare 
tid? 

Semi-automatisering 

https://elizagrames.github.io/litsearchr/
https://eppi.ioe.ac.uk/cms/Default.aspx?tabid=2967
https://www.fhi.no/publ/2021/machine-learning-team-report-2020-21/
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Via EPPI-reviewer, kan vi oppdatere søk via OpenAlex, en åpen indeks med millioner av 
vitenskapelige artikler. Med utgangspunkt i noen relevante artikler lagret i EPPI-reviewer, kan du 
bruke OpenAlex til å søke etter lignende artikler. OpenAlex erstatter Microsoft Academic Graph 
(MAG), og lanseres etter planen for åpen tilgang høsten 2022. Litteratursøk skal da kunne gjøres 
direkte i OpenAlex. Det gjenstår å teste om et slikt søk kan erstatte søk i våre tradisjonelle kilder, 
eventuelt for hvilke fagfelt, hvilke typer litteratur og leveranser etc. (Muller et al. 2021).  

Utviklingen av maskinlæringsfunksjoner og kunstig intelligens til bruk i screening og utvelgelse av 
artikler for kunnskapsoppsummeringer, ser ut til å ha kommet lenger enn for mange faser av et 
systematisk litteratursøk. Her har vi som yrkesgruppe mulighet til, og et ansvar for, å bidra til at IT-
ressurser til videreutvikling av verktøy for slike litteratursøk brukes der de gjør mest nytte – hvor nå 
det er. Foreløpig er det semi-automatisering med "some art to it" som gjelder. 

Vil du vite mer om innholdet i IRM2022? Se Scientific program and abstracts  

Tusen takk til SMH for reisestipend til delfinansiering av turen, og til min gode kollega, Elisabet 
Hafstad, for reisefølge og gode innspill! 

 

 

https://docs.openalex.org/
https://www.egms.de/dynamic/en/meetings/irm2022/index.htm

