
 

Forfattet av Marita Heintz, hovedbibliotekar 
September 2020 

Veiledning fra Bibliotek for Helseforvaltningen 
 

Søk etter oppsummert forskning 
I denne veiledningen beskrives en enkel måte for å finne oppsummert forskning. Metoden erstatter 

ikke et systematisk søk, men den gir deg et overblikk over hva som fins der ute. Det kan være en god 

idé å ta et slikt utforskende søk før du bestiller et litteratursøk fra biblioteket. Dersom du f.eks. 

kommer over en relevant systematisk oversikt av høy kvalitet, kan vi avgrense på årstall for kun å 

fange opp studier utgitt etter den systematiske oversikten. 

I denne veiledningen bruker vi følgende spørsmål som eksempel: «Bør voksne med schizofreni 

behandles med ECT?». Vi skal finne svaret på dette spørsmålet i forskjellige typer kilder til 

oppsummert forskning ved hjelp av enkle søk. 
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Hvorfor bruke oppsummert forskning? 
Primærstudier kan hver for seg ha sprikende resultater, men når resultatene fra flere studier 

sammenstilles, kommer vi nærmere en konklusjon vi kan stole på. Dersom du velger å lene deg på 

primærstudier du har funnet gjennom et usystematisk søk, kan du risikere å ikke sitte igjen med det 

riktige bildet. Oppsummert forskning er dessuten tidsbesparende for deg som er leser. Forfatterne 

har lest masse primærstudier for deg, slik at du slipper! 

Hva er oppsummert forskning 
Innenfor paraplybegrepet «Oppsummert forskning» finner vi mange forskjellige produkter som har 

det til felles at de sammenstiller informasjon fra flere studier, men det er forskjell på hvor foredlet og 

bearbeidet informasjonen er. Kunnskapspyramiden illustrerer hvordan forsking bygger på hverandre. 

Jo høyere opp i pyramiden, jo mer vil informasjonen være bearbeidet. De sentrale primærstudiene 

du måtte kjenne til på et område, skal du kunne finne igjen også høyere opp i pyramiden – forutsatt 

at studiene holder høy kvalitet. 
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PICO og søkekomponenter 
I mange av kildene til oppsummert forskning er det begrensede søkemuligheter. Hvor nødvendig det 

er å strukturere spørsmålet i et PICO, og bestemme søkekomponentene, kommer altså an på hvilken 

type forskning vi søker etter. Det er særlig når vi skal finne systematiske oversikter at det er 

nødvendig. 

PICO 
PICO-skjemaet hjelper deg å tenke gjennom alle momenter i problemstillingen din. Hensikten med å 

fylle ut skjemaet er for å få struktur og klargjøre spørsmålet for litteratursøk, utvelgelse og kritisk 

vurdering av litteraturen. PICO er en forkortelse for elementer som ofte vil være med i et spørsmål: 

P: Population/patient/problem 
(Populasjon / Pasient) 

Hvilken pasientgruppe eller populasjon dreier det seg 
om?  

I: Intervention 
(Intervensjon) 

Hva er det med denne pasientgruppen du er 
interessert i? Er det tiltak som er iverksatt 
(intervensjon, eksponering)? 

C: Comparison 
(Sammenligning) 

Ønsker du å sammenligne to typer tiltak? I så fall skal 
det andre tiltaket stå her (f.eks. dagens praksis). 

O: Outcome 
(Utfall) 

Hvilke endepunkter er du interessert i? 

 

Bør voksne med schizofreni behandles med ECT? – som et PICO-spørsmål 

Populasjon / Pasient Intervensjon Sammenligning Utfall 

Voksne med schizofreni ECT-behandling 

(Electroconvulsive 

therapy) 

 - Bedring 

Kognitiv funksjon 

Pasienttilfredshet 

Død 

Andre utfall??? 

 

Pasientgruppen vi lurer på er voksne personer med diagnosen schizofreni. Dette blir dermed P’en i 

PICO-skjema vårt. Vi vurderer om de bør få ECT-behandling, og dermed har vi I’en i PICO-skjemat fylt 

ut. Sammenligning er mest aktuelt hvis vi ønsker å sammenligne en intervensjon med en annen. I 

dette tilfellet er vi ikke bare interessert i studier som f.eks sammenligner ECT med medikamentelle 

tiltak, men også studier som ser på ECT isolert sett. Derfor lar vi sammenligningsfeltet stå åpent. 

Utfallskolonnen må vi tenke oss litt om for å kunne fylle ut. Det ligger ikke klart i spørsmålet vårt, så 

da må vi spørre oss selv hva vi håper kan skje og hva vi frykter kan skje. Men fordi det er vanskelig å 

definere alle scenarioene avslutter vi med «Andre utfall?» 
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Søkekomponenter 
Ut fra PICO-skjemaet kan vi velge søkekomponentene. Her er alle komponentene det er mulig å dra 

ut av PICO-skjemaet: 

 

Voksne ∞ Schizofreni ∞ ECT-behandling ∞ Bedring 
Kognitiv funksjon ∞ Pasienttilfredshet ∞ Død ∞ Andre utfall 
 

 

 

Det er viktig at du ikke tar med flere søkekomponenter enn nødvendig i søket. Det vil gjøre det 

vanskelig å finne relevante treff. Neste skritt blir derfor å velge ut søkekomponentene gjennom 

eliminasjonsmetoden, for å komme oss til kjernen.  

 Ofte tar vi ikke med søkekomponentene fra utfallskolonnen i søket. Den vanligste grunnen til 

det er at det kan være utfall vi ikke har tenkt på, som dermed vil bli utelatt fra søkeresultatet 

hvis vi velger å definere dem. En annen grunn er at det kan være søketeknisk utfordrende å 

søke på. I dette eksemplet har vi et ullent begrep - «Andre utfall». Hva er egentlig det, og 

hvordan utrykkes det i et abstract? Dersom vi ikke har et klart svar på det, vil det heller ikke 

fungere i et søk. Dersom vi har veldig avgrenset spørsmål hvor vi lurer på om A fører til B, er 

det mer naturlig å ta med utfallet i søket. Men i dette tilfellet, så tar vi de altså bort. 

 Tommelfingerregelen når det gjelder pasientgrupper er at vi må være forsiktig når vi ønsker å 

se på «den mest vanlige» gruppen. Dette fordi forfattere ofte kan finne på å ikke definere en 

majoritet. Dersom vi hadde vært interessert i barn eller eldre, hadde det vært meningsfylt å 

definere det i søket, men altså ikke voksne.  

 

 

Med det sitter vi igjen med to komponenter, som vi kan ta med oss videre til litteratursøket: 

 

Schizofreni    ∞    ECT-behandling  
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Kunnskapsbaserte oppslagsverk 
Kunnskapsbaserte oppslagsverk er verktøy som først og fremst er utviklet for legen i møte med en 

pasient. Legen slår opp på en sykdom eller en behandling, og får opp all oppdatert informasjon 

samlet på et sted - kort oppsummert. Gjennom helsebiblioteket.no har du tilgang til oppslagsverkene 

UpToDate og BMJ Best Practice 

 

UpToDate 
Lenke: https://www.uptodate.com/contents/search  

Bruk bare noen få søkeord i søkeboksen i UpToDate.  

I UpToDate finner du kapitler som f.eks beskriver symptomer, sykdomsforløp, diagnosering, eller 

behandling av forskjellige sykdommer. Kapitlene gjennomgås regelmessig slik at du kan stole på at 

rådene er i tråd med også den nyeste forskningen. Se «References» for hvilken forskning rådene 

bygger på. I en artikkel om behandling av schizofreni, finner vi et eget avsnitt om ECT.  

 

 

https://www.uptodate.com/contents/search
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BMJ Best Practice 
Lenke: https://bestpractice.bmj.com/  

I BMJ Best Practice er innholdet organisert på hver enkelt sykdom/tilstand. Søk derfor kun på navnet 

på sykdommen i søkefeltet. Du får opp forslag etter hvert som du skriver inn ordene.  

Alle tenkelige aspekter ved de forskjellige sykdommene er samlet i samme kapittel. Anbefalinger om 

ECT finner vi igjen under «Management». Under «Resources» finner du igjen hvilken forskning alle 

rådene i kapittelet bygger på. Kapitlene i BMJ Best Practice oppdateres jevnlig. 

 

 

 

https://bestpractice.bmj.com/
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Retningslinjer 
En forutsetning for at retningslinjer skal betegnes som oppsummert forskning, er at de er basert på 

systematisk innhentet og vurdert forskningsbasert kunnskap. Sjekk metodekapittelet i retningslinjene 

for å forsikre deg om at dette er tilfelle. 

Søk etter retningslinjer kjennetegnes av søk etter ord i tittel eller rett og slett å se gjennom en liste 

over utgivelser på et nettsted. Det betyr at vi må reflektere litt over hva vi skal se etter. I sin natur vil 

retningslinjer dekke mange problemstillinger og ikke bare en spesifikk én. 

Hvor sannsynlig er det at det fins retningslinjer med 
en tittel à la … 

Behandling av Schizofreni 
med ECT  

 Usannsynlig 

ECT-behandling generelt Ganske usannsynlig 

Schizofreni   Sannsynlig 

 

Dermed er det Schizofreni / Schizophrenia vi søker, eller leter etter, i kildene for retningslinjer. 

Deretter må vi sjekke fulltekst for å finne ut om retningslinjen inneholder en anbefaling om ECT. 

Norske retningslinjer via helsebiblioteket.no 
I Norge er det viktigste stedet å lete etter retningslinjer helsebiblioteket.no. Her finner vi nasjonale 

retningslinjer fra Helsedirektoratet, men også fra andre aktører. På helsebiblioteket er det enkleste å 

navigere seg frem til retningslinjer innen et tema.  
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Helsedirektoratet har en anbefaling om ECT i en retningslinje, som ligger som treff nummer tre. 

Retningslinjen heter ikke noe med Schizofreni, men har blitt gjemt i sekkebetegnelsen 

psykoselidelser. Den hadde dermed blitt vanskelig å finne gjennom søket. 
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Internasjonale retningslinjer 
Aktuelle kilder til internasjonale retningslinjer er listet opp nedenfor. Legg merke til at Best practice, 

UpToDate og Cochrane library står på lista. Best practice og UpToDate er først og fremst 

kunnskapsbaserte oppslagsverk, men de viser til retningslinjene de bruker som grunnlag for 

anbefalingene. Cochrane library er først og fremst kilde til systematiske oversikter (se neste side), 

men det vises til retningslinjene som har brukt informasjon fra Cochrane-oversiktene i sine 

anbefalinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder til internasjonale retningslinjer 

Socialstyrelsen (Sverige) http://www.socialstyrelsen.se/  

Sundhedsstyrrelsen (Danmark) https://www.sst.dk/da/Opgaver/Patientforloeb-

og-kvalitet/Nationale-kliniske-retningslinjer-NKR/NKR-udgivelser-efter-emne  

Center for Kliniske Retningslinjer (Danmark) http://www.cfkr.dk/  

G-I-N (Internasjonal) http://www.g-i-n.net/  

TRIP+ (Internasjonal) http://www.tripdatabase.com/  

NHS evidence in health and social care (Internasjonal) 

http://www.evidence.nhs.uk/default.aspx  

GuidelineCentral (Internasjonal) https://www.guidelinecentral.com/   

BMJ Best practice (Internasjonal) http://bestpractice.bmj.com/  

Uptodate (Internasjonal) http://www.uptodate.com/  

Cochrane library (Internasjonal) http://www.cochranelibrary.com/  

WHO (Internasjonal) http://apps.who.int/iris / 

http://www.who.int/publications/guidelines/en/  

NICE (Storbritannia) http://www.nice.org.uk/  

SIGN (Skottland) http://www.sign.ac.uk/our-guidelines.html  

Ministry of Health New Zealand (New Zealand) 

https://www.health.govt.nz/publications?f%5B0%5D=im_field_publication_type

%3A26  

CMA infobase (Canada) https://www.cma.ca/En/Pages/clinical-practice-

guidelines.aspx  

Canadian Task Force on Preventive Health Care (Canada) 

https://canadiantaskforce.ca/guidelines/published-guidelines/  

http://www.socialstyrelsen.se/
https://www.sst.dk/da/Opgaver/Patientforloeb-og-kvalitet/Nationale-kliniske-retningslinjer-NKR/NKR-udgivelser-efter-emne
https://www.sst.dk/da/Opgaver/Patientforloeb-og-kvalitet/Nationale-kliniske-retningslinjer-NKR/NKR-udgivelser-efter-emne
http://www.cfkr.dk/
http://www.g-i-n.net/
http://www.tripdatabase.com/
http://www.evidence.nhs.uk/default.aspx
https://www.guidelinecentral.com/
http://bestpractice.bmj.com/
http://www.uptodate.com/
http://www.cochranelibrary.com/
http://apps.who.int/iris
http://www.who.int/publications/guidelines/en/
http://www.nice.org.uk/
http://www.sign.ac.uk/our-guidelines.html
https://www.health.govt.nz/publications?f%5B0%5D=im_field_publication_type%3A26
https://www.health.govt.nz/publications?f%5B0%5D=im_field_publication_type%3A26
https://www.cma.ca/En/Pages/clinical-practice-guidelines.aspx
https://www.cma.ca/En/Pages/clinical-practice-guidelines.aspx
https://canadiantaskforce.ca/guidelines/published-guidelines/
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Systematiske oversikter 
En systematisk oversikt er en oversiktsartikkel der forfatterne har brukt en systematisk og åpen 

fremgangsmåte for å finne, vurdere og oppsummere alle primærstudier med tilstrekkelig kvalitet om 

samme problemstilling. Du finner systematiske oversikter via vanlige bibliografiske databaser som 

Medline og Embase, men når du gjør utforskende søk, anbefales kun to kilder: Cochrane Library og 

Epistemonikos. 

Cochrane library 
Lenke: http://www.cochranelibrary.com/  

Det er viktig å kjenne til Cochrane fordi de systematiske oversiktene de lager, følger en svært streng 

metodikk. Dette gjør produktene deres anerkjente og pålitelige. Dersom du finner en relevant 

Cochrane-oversikt, er det altså svært gode nyheter. 

Du kan gjøre et enkelt søk i Cochrane fra søkeboksen på forsiden. Bruk søkeord fra alle 

søkekomponentene. Treffene fra Cochrane Library er fordelt på flere faner, men det er fanen med de 

systematiske oversiktene som kommer opp først. Sjekk også Protocols for oversikter under utvikling. 

 

 

http://www.cochranelibrary.com/
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Epistemonikos 
Lenke: http://www.epistemonikos.org/  

Epistemonikos har som mål å samle alle systematiske oversikter i én database. For å nå dette målet, 

søker Epistemonikos-teamet etter systematiske oversikter i andre bibliografiske databaser. Det gir 

oss anledning til å tenke at de har søkt i Medline og Embase – slik at du slipper. Et søk i 

Epistemonikos er tilstrekkelig for å få overblikk over hva som fins av systematiske oversikter på feltet 

Du kan gjøre et enkelt søk i Epistemonikos fra søkeboksen på forsiden. Bruk søkeord fra alle 

søkekomponentene. Filtrer på systematiske oversikter i margen 

 

 

http://www.epistemonikos.org/


12 
 

Systematiske oversikter - Hvorfor bestille et litteratursøk? 
Som illustrert i forrige kapittel, kan vi etter å ha identifisert de riktige søkekomponentene finne 

relevant litteratur ved hjelp av veldig enkle søk. Men dersom du trenger en mer komplett oversikt 

over alle relevante studier, må vi søke mer avansert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi anbefaler brukere av Bibliotek for helseforvaltningen (dvs ansatte på FHI, Helsedirektoratet, 

Legemiddelverket, DSA og Helsetilsynet) og brukere av Rusfagsbiblioteket å bestille et litteratursøk 

fra biblioteket når det er behov for et mer komplett bilde. Bibliotekarene sikrer dette ved å lage en 

utvidet søkeordsliste (emneord og synonymer). Videre setter vi sammen søket på en logisk måte 

(boolske operatorer, nærhetsoperatorer og parenteser) og bruker trunkeringstegn for å fange opp 

flere varianter av søkeordene. Søket blir kjørt i flere databaser.  

 

Jobbe med søkeord 

Schizofreni ECT-behandling 

Schizophrenia 

OR 

Schizophrenias 

OR 

Schizophrenic disorder 

OR 

Dementia praecox 

OR 

… 

OR 

… 

OR 

… 

ECT 

OR 

Electroconvulsive therapy 

OR 

Electroconvulsant therapy 

OR 

Electroshock therapy 

OR 

Electric shock therapy 

OR 

ECS 

OR 

… 

 

Med en lang søkeordsliste utvider vi sjansene til å få treff betraktelig. Trefflisten vil hente frem 

artikler som inneholder et eller flere ord fra Schizofreni-bolken OG et eller flere ord fra ECT-bolken. Vi 

går systematisk til verks for å finne søkeordene. 

Hva kan du ha gått glipp av? 

Søker du på «Physical activity», finner du ikke artikler som bruker ordet exercise 

Søker du på «Children», finner du ikke artikler der populasjonen er definert som 

jenter 7-12 år 

Søker du på «Behavior Therapy» finner du ikke artikler som bruker britisk 

stavemåte - Behaviour Therapy 

osv… 

AND 
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I et systematisk søk består søkeordene av en kombinasjon av emneord og tekstord.  

Emneord er hentet fra en strukturert og hierarkisk liste, og beskriver hva artikkelen handler om. De 

legges på posten i en database av en proff indekserer. Med emneord omgår man problemer knyttet 

til ulike stavemåter, sprikende terminologi, synonymer med mer. Oppslagsordene samler alt som 

betyr det samme under én term. Innen medisin og helsefag er MeSH (Medical Subject Headings) det 

mest utbredte vokabularet (PubMed, Medline, Cochrane). I databasen Embase brukes vokabularet 

Emtree (innførsler via MeSH) og PsycInfo bruker «Thesaurus of Psychological Index Terms» som er 

særlig tilpasset psykologi. Epistemonikos er én av flere databaser som ikke har emneord. 

 

 

 

 

 

 

Tekstord kaller man de søkeordene som ikke søker i det kontrollerte vokabularet. Tekstord søker 

eksempelvis i tittel og abstract, men dette varierer mellom databasene. Tekstord er viktige for gode 

søk og skal blant annet fange opp forskning som ikke har emneord. Her er det derfor viktig å få med 

alle mulig synonymer. 

 

 

 

 

 

 

 

På veien mot ferdig søkeordliste ligger en del testsøk. Søkeordene testes ut underveis for å være 

sikker på at de er dekkende.  

Boolske operatorer og parenteser 
Når vi setter komponentene sammen i søket så bruker vi det som kalles boolske operatorer. 

AND kombinerer slik at alle komponentene må være representert. Tommelfingerregelen er at vi 

setter AND mellom hver søkekomponent 

OR kan oppfattes som enten «det ene» eller «det andre» eller begge to. Tommelfingerregelen er at 

vi setter OR mellom hvert synonym. 

For å forsikre oss om at databasen tolker søkeutrykket vårt på riktig måte, kan vi hjelpe vi til med 

parenteser. 

Her finner vi MeSH-ord 

MeSH-database: www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh  

MeSH på norsk: http://mesh.uia.no/  

Se på emneord på relevante artikler. 

 

Her finner vi tekstord 

Liste med synonymer i kontrollert vokabular 

(emneordsregisteret, f. eks scope note)  

Lese abstract for å se hvordan emnet blir uttrykt, 

begrepsbruk i litteraturen 

Wikipedia / ordbøker / Google 

((Schizophrenia OR Schizophrenias OR …) AND (ECT OR Electroconvulsive therapy OR …)) 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://mesh.uia.no/
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Trunkering 
 
Et trunkeringstegn kan erstatte 0, 1 eller mange tegn, alt ettersom hvordan databasen du søker i 

fungerer. Det vanligste tegnet * kan brukes i de fleste databaser som illustrert nedenfor. 

                       

Frasesøk 
Frasesøk søker etter en sammenstilling av ord/tegn, kanskje en delsetning. For å sikre et søk på én 

bestemt frase og ikke enkeltord med AND mellom, kan vi bruke anførselstegn. 

  

 

Nærhetsoperatorer 
Ved bruk av nærhetsoperatorer bestemmer vi hvor mange ord som skal stå mellom to søkeord. Tallet 

som settes (se eksempel nedenfor) angir hvor mange ord som maks kan være mellom søkeordene, 

og antallet kan økes. Dette er en mellomting mellom å bruke AND-operatoren mellom ordene og et 

frasesøk. Det er også en måte å effektivisere søket på. 

 

"Electroconvulsive therapy" 

 

((electroconvulsive or electroconvulsant) NEAR/1 (therap* or treatment* or stimulation* or 

seizure*)) 

Søkestrengen over er den samme som: 

("Electroconvulsive Therap*" OR "Electroconvulsant Therap*" OR "Electroconvulsive treatment*" 

OR "Electroconvulsant treatment*" OR "Electroconvulsive stimulation*" OR "Electroconvulsant 

stimulation*" OR "Electroconvulsive seizure*" OR "Electroconvulsant seizure*") 
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Søkespesialistens søk i Cochrane library 
Fra forsiden av Cochrane library, velger vi Advanced search. Søket bygges opp i fanen Search 

Manager. Strategien må bygges opp over flere søkelinjer, og linjene i søkestrategien kombineres med 

boolske operatorer. Først kombineres linjene med søkeordene for ECT-behandling i linje 7 med OR. 

Deretter kombineres linjene med søkeord for Schizofreni i linje 11. De to søkekomponentene 

kombineres med AND i linje 12. Trykk på tallet med antall treff (7) for å komme til trefflista 

 

 

Lær mer om avansert søk i Cochrane her. 

 

 

 

 

 

 

https://norskbibliotekforening.no/wp-content/uploads/2020/04/CochraneLibrary_2020_smh_011020.pdf
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Søkespesialistens søk i Epistemonikos 
Fra forsiden av Epistemonikos, velger vi Advanced search. Strategien limes inn der det står Query, og 

Title/Abstract beholdes i nedtrekksmenyen. Alle søkeord legges inn i en og samme søkestreng, men 

fordi Epistemonikos henger dersom det blir for mange søkeord, er det av og til nødvendig å dele opp 

søket. I Epistemonikos må man være obs på at fraser ikke kan trunkeres (kun enkeltord). Fraser må 

derfor skrives helt ut. Trykk på Search for å komme til søkeresultatet. Filtrer på Systematiske 

oversikter i margen. Sjekk også ut treffene under Broad synthesis og Structured Summary. 
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Søkestreng 

(("Electroconvulsive Therapy" OR "Electroconvulsant Therapy" OR "Electroconvulsive treatment" 

OR "Electroconvulsant treatment" OR "Electroconvulsive stimulation" OR "Electroconvulsant 

stimulation" OR "Electroconvulsive seizure" OR "Electroconvulsive seizures" OR 

"Electroconvulsant seizure" OR "Electroconvulsant seizures" OR ect OR ecs OR electroshock*) OR 

((electric* or electro*) AND (shock* or convulsive))) AND (schizophrenia* OR schizophrenic OR 

"dementia praecox" OR "dementia precox" OR hebephrenia OR "negative syndrome" OR 

"positive syndrome" OR "deficit symptome" OR "deficit symptomes" OR "deficit syndrome" OR 

paraphrenia OR "delusional disorder" OR "delusional disorders" OR "shared paranoid disorder" 

OR "shared paranoid disorders" OR "shared psychotic disorder" OR "shared psychotic disorders" 

OR "folie a deux" OR "folie a famille" OR "folie a trois" OR "Schizotypal Personality Disorder" OR 

"Schizotypal Personality Disorders") 


