MEDICAL SUBJECT HEADINGS (MeSH) - nå på norsk

MeSH vokabularet brukes av National Library of Medicine (NLM) ved indeksering av
5.400 av verdens ledende medisinske tidsskrifter i databasen MEDLINE/PubMED. Hver
referanse får et sett av MeSH termer som beskriver innholdet. MeSH anbefales brukt
som begrepssystem i internasjonal standard, ISO 13119: «Health informatics – Clinical
knowledge resources – Metadata”. Utgitt 2012.
Helsebiblioteket.no leder prosjektet med å oversette MeSH til norsk.
Begrepssystemet har termer fra alle fagområder, men de fleste er relatert
til medisin.
Hva er MeSH?
• En fritt tilgjengelig begrepssystem med 28 470 MeSH hovedtermer
(+87 000 alternative termer). Termene er alfabetisk og hierarkisk ordnet.
Av disse er nå 19 000 på norsk (57 700 alternative termer og 7000 definisjoner).
• Eies og oppdateres årlig av National Library of Medicine (USA)
• Er oversatt til de fleste europeiske språk, russisk, kinesisk m. fl.
• Hver MeSH har et identitetsnummer som kopler all informasjon:
definisjon, hovedterm, alternative termer og termhistorikk
• Kan mappes til kodeverk og klassifikasjoner som ICD-10, ICPC-2, ATC,
• ICNP, NLM, Dewey, m.fl.
Norske MeSH er inkludert i:
• Terminolgibasen “MeSH på norsk” (http://mesh.uia.no)
• SveMed+ (som indekserer flest norske helsefaglige tidsskrifter)
• BMJ Best Practice. Engelskspråklig oppslagsverk for primærhelsetjenesten
• HeTOP.eu. Health Terminology/Ontology Portal

Bruksnytte
•
•
•
•

Bedre indeksering, søk og forståelse av de engelske MeSH
Sikre mer entydig kommunikasjon (inneholder profesjonelle og folkelige termer)
Gratis oppslagsverk
Sikrer at norske begreper brukt i vårt helsevesen finner sin engelske termekvivalent
i den internasjonale standarden (viktig for gjenfinning av norsk forskning
i internasjonale databaser).

MÅLGRUPPE
• Studenter, forskere og helsepersonell
• Pasienter og pårørende
• Utdanningsinstitusjoner, spesielt de som
utdanner helsepersonell
• Medisinske fagbibliotek
• Universitets- og høgskolebibliotekene
• Folkebibliotek

EKSTERNE BIDRAGSYTERE
• Tidsskrift for Den norske Legeforening
(2010-2012)
• Tidene, Den Norske Tannlegeforening
(2012)
• Helsedirektoratet, avd. Helseportal
(2012-2013)
• SIRUS (2010)
• Kulturdepartementet (2015 og 2016)
• Høgskolen i Oslo og Akershus (2016)
• Høgskolen i Sørøst Norge (2016)
• Universitetet i Agder (2015-)
• Språkrådet (2009-)
• National Library of Medicine, National
Institute of Health (2009- )
• Karolinska instituttet (2009- )
• Istituto Superiore di Sanità (2009- )
• CISMeF, Catalog and Index of Frenchlanguage Health Internet resources
(2009- )
• Spesialgruppe for medisin og helsefag,
Norsk bibliotekforening (2017)

Søk medisinske og helsefaglige termer i MeSH på norsk http://mesh.uia.no
– for god begrepsforståelse og søk på term i sentrale databaser.
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Eks. Søk i termbasen HeTOP, viser term på mange språk
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