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Hvorfor er kompetent
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overhovedet relevant?



farve palette eller fra den brugerdefinerede farvepalette



farve palette eller fra den brugerdefinerede farvepalette



farve palette eller fra den brugerdefinerede farvepalette

Den øger chancerne for at identificere alle relevante 

referencer1

Den bidrager til, at samle / identificere forudgående

forskning og evidens

Den bidrager til, at identificere mangel på evidens og

hightlighte muligt relevant forskning

Den bidrager til, at overbevise læseren (af reviewet, 

opgaven, artiklen ect.) om ens argumenter

En grundig og reproducérbar litteratursøgning / 

søgestrategi er relevant fordi 



Reproducérbarhed og gennemskuelighed af 

søgestrategi 



Hvad med de øvrige 

databaser der blev søgt i? 

Dette er ikke angivet!

Reproducérbarhed og gennemskuelighed af 

søgestrategi 



 NEFUS temadag: Den svære søgning  Hvordan var det nu jeg gjorde…? 

Cochrane har strikse krav til afrapportering

Reproducérbarhed og gennemskuelighed af 

søgestrategi 



 NEFUS temadag: Den svære søgning  Hvordan var det nu jeg gjorde…? 

Reproducérbarhed
Cochranes krav til afrapportering (bør) sikre 

reproducérbarhed  



Reproducérbarhed

Sommetider kan det dog også hér 

være lidt mindre gennemskueligt, hvad 

der præcist er gjort

Reproducérbar?



• Reproducérbare søgninger er som tidligere omtalt 

essentielle i mange sammenhænge (ikke kun SR)

• Nedenstående oversigt over udvalgte studier udmærker sig 

ved, at der slet ikke vist hvorledes disse er søgt frem

Reproducérbarhed og gennemskuelighed af 

søgestrategi 



• En reproducérbar søgning er en essentiel del af den 

systematiske metode (systematisk review etc.)

• Generelt: en søgning der afrapporteres (fx i speciale, 

afhandling, m.v.) bør være reproducérbar

• I et studie af 272 systematiske reviews indenfor pædiatri, 

kardiologi og kirurgi angav kun 13% en reproducérbar 

søgestrategi for alle søgte databaser2

• Det synes altså at være et generelt problem med manglende 

angivelse af søgestrategi (og så er den jo svær at 

reproducere…)

Reproducérbarhed og gennemskuelighed af 

søgestrategi 



“The search process needs to be 
documented in enough detail 
throughout the process to
ensure that it can be reported 
correctly in the review, to the 
extent that all the searches
of all the databases are 
reproducible.”
Cochrane Handbook chap. 6.6.1, pp. 144



Enhver 
søgning 
starter med et 
udgangspunkt

Udgangspunktet (produktet) 
for den omfattende / grundig
/ systematisk
litteratursøgning kan være
forskelligt

• Scoping review

• Umbrella review

• ”Litteraturoversigt”

• BA-opgave

• Speciale

• Afhandling

• Systematisk review (subtyper, fx
effectiveness, prognostic3)

• …



Forsknings-
spørgsmål / 
søgeemne

Valg af 
databaser / 

informations
kilder

Opdeling af 
emne i 

søgeblokke

Find og fastlæg 

søgeord

Udfør søgningen i 

databaser / 

informationskilder

Afrapportér 

søgningen i det 

endelige produkt

Proces – fra idé til produkt
Den iterative (og til tider frustrerende) proces i forbindelse med omfattende 

søgninger kan dog godt være en del af en velorganiseret fremgangsmåde 

Grundlæggende 

formuleringer, 

afklaringer og valg

Kan være givet 

på forhånd



Proces - forskningsspørgsmålet

• Forskningsspørgsmålet / søgespørgsmål skal kunne

besvares med en litteratursøgning (derfor så fokuseret

og struktureret spørgsmål som muligt, dvs. det er

entydigt, præcist, og muligt at besvare)

Dette har betydning for hele søgeprocessen4

• Konceptualiseringsmodeller kan bidrage til

strukturering af forsknings / søgespørgsmål – der 

findes en lang række af disse:

PICO: P (patient) I (intervention) C (comparison) O (outcome) 

PEO: P (Population) E (Exposure) og O (Outcome)

SPIDER: S (Sample), PI (Phenomenon of Interest) D (design) 
E (evaluation) R (research type) 



Proces –
forskningsspørgsmålet
/ søgespørgsmålet

• En udfordring at formulere et 
forskningsspørgsmål, som
kan overføres til en søgning

• Erfaringer?



Proces – fra idé til produkt



Proces – opdeling
af emnet i
søgeblokke

Der kan tages udgangspunkt i
konceptualiseringsmodellen
(hvis anvendt), når
forskningsspørgsmålet skal
opdeles i elementer der kan
søges på:

Cochrane systematiske reviews 
(effectiveness) vil typisk søge på P 
(population), I (intervention) og
studietype (RCT)

P (population)

I (interventionen)

Studietype (RCT)



Proces – fra idé til produkt



Høst / valg af emneord 
og fritekstord i 

database / 
informationskilde A

Høst / valg af emneord 
og fritekstord i 

database / 
informationskilde B

Høst / valg af 
emneord og 

fritekstord i database 
/ informationskilde C

Valg af søgeord

Proces – fra idé til produkt



Strukturering og overblik over høst af 

søgeord / søgebegreber fra flere forskellige 

databaser / informationskilder kan synes 

uoverskuelig



Fremgangsmåde -
søgelog
Den endelige litteratursøgning
afrapporteres – men vejen derhen
er oftest en mere iterativ proces –
som til tider kan synes let kaotisk
og frustrerende

Hvordan var det man slutteligt
endte man ud med søgeord
osv.? 



Fremgangsmåde - søgelog

Systematiske reviews indeholder (bør) prædefinerede 
inklusions- og eksklusionskriterier (eligibility criteria) 
som guider inklusion af studier 4, 5 og bidrager til at 
definere søgningen

Eks. Cochrane reviews vil typisk være opbyggede 
efter PICO-modellen:
P (patient) I (intervention) C (comparison) O (outcome) 
(– og der være søgt på P og I + RCT filter)

Inklusions- og eksklusionskriterier (studier) vil tage 
udgangspunkt i denne opbygning



Fremgangsmåde - søgelog

Den systematiske 
metode man går 

frem efter når man 
udarbejder 

systematiske 
reviews, kan man 

overføre til en 
søgelogbog

En søgestrategi 
kan således 

bygges op efter 
lignende princip 

om inklusions- og 
eksklusionskriterier

Søgelog(bogen) kan fx 
også tage udgangspunkt i 

de søgeblokke man 
opstiller (som baserer sig 

på forskningsspørgsmålet / 
søgeemne)



Fremgangsmåde søgelog

• Hvis man anvender ”inklusions / eksklusionskriterier” i
udarbejdelsen af sin overordnede søgestrategi bidrager
dette til overskueligheden af de valg (tilvalg / fravalg) man 
gør undervejs

• Kombineret med en detaljeret oversigt over tilvalgte / 
fravalgte søgeord / søgebegreber (udvalgt på baggrund af
“inklusions / eksklusionskriterier”) hjælper dette til en samlet
oversigt

• En dateret søgelogbog med korte og præcise begrundelser
for tilvalg / fravalg kan være en stor hjælp (”Hvorfor var det 
vi tilvalgte / fravalgte dette begreb…?”



Fremgangsmåde

Opdeling af forskningsspørgsmål / emne i søgeblokke

Forskningsspørgsmål / søgeemne

Søgeblok A Søgeblok B Søgeblok C

Overordnet afklaring af 

søgeord / begreber

• Inklusionskriterier

• Eksklusionskriterier

Fx Pancreatic cyst

[MeSH] men ikke det 

underliggende 

Pancreatic pseudocyst

Overordnet afklaring af 

søgeord / begreber

• Inklusionskriterier

• Eksklusionskriterier

Overordnet afklaring af 

søgeord / begreber

• Inklusionskriterier

• Eksklusionskriterier

Fx alle studier undtaget 

reviews



Et simpelt excel-ark kan helt konkret bidrage til, at holde styr
på søgeord / søgebegreber, emneord og fritekstord fra de 
forskellige databaser

Fremgangsmåde - søgelog



Fremgangsmåde -
søgelog
…kombineret med en mere beskrivende 

søgelogbog, hvor de overordnede 

inklusions- og eksklusionskriterier (til- og 

fravalg)beskrives samt hvor fritekstsøgning 

samles kan bidrage til at holde overblikket

En excel-fil med søgeord / 

søgebegreber høstet fra de 

forskellige databaser / 

informationskilder (emneord, 

fritekstord)… 



Fremgangsmåde - søgelog



Fremgangsmåde - søgelog

Når søgeordene er høstede i alle databaser / 

iformationskilder kan søgningerne eksekveres

Søgningerne gemmes i de respektive databaser / 

informationskilder (også undervejs, så der kan arbejdes videre 

med dem)



Fremgangsmåde - søgelog

Når alle søgeordene ligger fast, kan søgningerne 

gennemføres i de respektive database / informationskilder

Søgning i database / 

informationskilde A

Søgning i database / 

informationskilde B

Søgning i database / 

informationskilde C 

Beskrivelse af 

søgningen / klar 

afrapportering

Beskrivelse af søgningen / afrapportering: søgningen skal 

kunne reproduceres, dvs. angives så detaljeret, at andre 

vil kunne gentage den trin for trin



I søgelogbogen kan man også
indsætte de endelige søgninger
udført i de forskellige databaser
(samt fx hvilket navn disse er
gemt under i databaserne)



Fremgangsmåden - erfaringer

• Søgningerne i systematiske reviews, litteraturoversigter 

m.v. med en bør kunne reproduceres  

• En struktureret fremgangsmåde bidrager til 

overskueligheden af processen

• En (dateret) søgelog(bog) over processen bidrager til 

hukommelsen ”hvorfor tilvalgte / fravalgte vi dette / disse 

søgeord” og en konkretoversigt over valgte søgeord



Spørgsmål og
kommentarer



Tak for jeres opmærksomhed
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