
Advanced Search Skills Workshop, 9.-11. oktober, Bern, Sveits, arrangert av Cochrane Switzerland 

av Kari Hølland, universitetsbibliotekar, Universitetsbiblioteket i Stavanger 

Tusen takk til SMH for reisestipend som gjorde det mulig for meg å dra på dette kurset. Kurset var 
veldig bra, kursholdere var Carol LeFebvre og Julie Glanville, kurset varte tre fulle dager, pakket med 
informasjon, så jeg er veldig takknemlig for stipendet jeg fikk. 

Når vi kom ned til Bern, så hadde kurset fått den detaljerte tittelen «Advanced search techniques and 
advanced search strategy design for systematic reviews, health technology assessment and guideline 
development”. Hovedvekten ble dog på søk til systematiske oversiktsartikler (SRs).  

Vi var 25 deltakere og foruten fra Norge var det deltakere fra Luxembourg, Nord-Irland, Belgia, 
Frankrike, Tyskland, Sverige, Østerrike, USA, og Sveits. Deltakerne kom fra universiteter, sykehus, 
statlige organer og private firmaer. 

De aller, aller fleste kjenner til kursholderne som var Julie Glanville, York Health Economics 
Consortium og Carol Lefebvre, Lefebvre Associates Ltd.  

Kursets første, store tema omhandlet hvordan man kommer fra et forskningsspørsmål til søket; 
hvordan identifiserer man konseptene, søketermer og hvilke verktøy vi har tilgjengelig. En del av 
dette vil ikke være nytt for mange, men mange gode tips allikevel.  

Utfordringer og mulighet i store søk 

Men, aller først startet vi med en diskusjon om muligheter og utfordringer for en 
bibliotekar/informasjonsspesialist i forbindelse med store søk for kunnskapsoversikter og de andre 
nevnte publikasjonstypene. En av de første utfordringene man møter på er begrepsforståelsen – 
rådet er: sørg for at du som bibliotekar/informasjonsspesialist og de som forfatterne har samme 
forståelse av hva en kunnskapsoversikt er, hva et overview av SRs er, hva scoping review er, etc. - hva 
er sluttproduktet for søket? Hva er definisjonen på et systematic review, på workshopen ble det 
referert til to kildeartkler, Antman et al 1992 og Oxman, Guyatt, 1993. Cochrane har utviklet og 
videreutviklet metoden (Chandler og Hopewell, 2013). 

Man kan ellers være med i prosessen på alt fra definering av scope, utarbeide og utføre søk, 
behandling av resultatet, skaffe fulltekst, være med på utkast til metode-seksjon i artikkel og 
oppdatere søk.  

En annen klar utfordring er å få forskerne til å forstå kvaliteten i søket - at de forstår at et søk med et 
veldig høyt antall treff som regel er en indikasjon av et godt søk i disse situasjonene siden det er 
sensitivity/recall man er ute etter. Og forstår alle forskerne hvor mye tid og ressurser som går med til 
et stort søk? Er vi flinke nok til å informere om dette? 

Vi snakket om kreditering for arbeidet, man hadde veldig forskjellige erfaringer og rutiner for dette. 
Noen forventet absolutt å være medforfattere til artiklene, siden litteratursøket er selve 
datainnsamlingen for eksempelvis en kunnskapsoversikt. Andre ba ikke om noe og det er opp til 
forskerne om man som bibliotekar i det hele tatt blir nevnt i Acknowledgements. Noen av de mer 
avanserte i forhold til slikt at samarbeid hadde rutiner for hvordan man startet samarbeidet, 
oppdragsdokumentet, hvor også forventninger/krav om medforfatterskap ble fastslått. Det ble fra 
kursholdernes side også anbefalt at det må være OK å trekke seg fra et samarbeid hvis man mener at 
kvaliteten ikke opprettholdes.  



Det ble fremhevet at disse søkeoppdragene er en god mulighet for bibliotekarene å gå videre med 
forskning på det informasjonsfaglige - gå videre med søket, gjøre undersøkelser på kvaliteten av 
søket, ta i bruk nye verktøy, analysere og undersøke mer, og publisere på egen hånd om selve søket. 
Jeg oppfattet at kursholderne gjerne skulle sett mer forskning komme ut av biblioteks- og 
informasjonsfaglige miljøer på evaluering og forbedring av litteratursøk. 

PICO, søketermer, tekstanalyse og konseptualisering av forskningsspørsmål 

I tillegg til det søketekniske, som gjennomgås under, er det viktige å vurdere elementer som hva kan 
reviewerne håndtere av litteratur (hvor mye kan de gå igjennom), hvor mye tid, ressurser og folk har 
man til rådighet og hvor stor er litteraturen på området? 

Håndbøker 

4 kilder og veiledning til søk i forbindelse med SRs ble spesielt nevnt. I tillegg til Cochrane Handbook, 
spesielt kapittel 4 (med dets Technical Supplement som ikke er publisert ennå) så ble Campbell’s 
søkeguide omtalt. Den er basert på Cochrane, men ble tatt frem som eksempel på et annet 
fagområde enn medisin. Campbell’s guide har interessant informasjon om søk etter grå litteratur. 
SuRe Info er en annen: «Welcome to Summarized Research in Information Retrieval for HTA (SuRe 
Info), a web resource that provides research-based information relating to the information retrieval 
aspects of producing systematic reviews and health technology assessments.” 
(http://vortal.htai.org/index.php?q=sure-info). Den siste som ble fremhevet er boken Systematic 
Reviews fra Centre for Reviews and Dissemination, University of York.  

For guidelines ble det henvist til NICE sin håndbok. 

PICO og andre verktøy 

Flere varianter av PICO og andre skjema for konseptuelle oppdelinger av et forskningsspørsmål ble 
gjennomgått. Carol Lefebvre anbefaler at man kun vektlegger P,I og S, altså bruker varianten PICOS. 
Spesielt i forhold til sensitivity/recall så er det viktig å ikke inkludere for mange av elementene. 

Originalkilden til PICO er en leder av Richardson et al. (1995), som ble skrevet som en guide for å 
konstruere et godt forskningsspørsmål, «and then the librarians ran with it» som Lefebvre sa det. En 
ny artikkel av Eriksen og Frandsen (2018) har forsøkt å finne bevis i litteraturen for hvor effektivt 
PICO-skjemaet er som et søkeverktøy. 

Hun understreket hvor viktig det er at P, I og S brukes for å informere en søkestrategi, og at det ikke 
oppfattes som et veldig stringent verktøy som skal følges slavisk.  

Grunnen (eller kanskje en av dem) for ikke å søke på Outcome er at i deres erfaring så kan ikke 
engang spesifikke, konkrete resultater av en studie søkes, da de ikke alltid omtales i abstractet og at 
bivirkninger sjelden omtales i abstractene, så man må gå igjennom studiene uansett. 

Skjemaene SPICE (Booth, 2006) og SPIDER (Cooke, Smith, Booth, 2012) ble anbefalt for søking etter 
kvalitativ forskning. Det anbefales også kapittelet om søking etter kvalitativ forskning fra SuRe Info-
håndboken, dette er skrevet av Booth, Cooper, Dracup.  

ECLIPSE ble anbefalt for helsepolitikk/helsesektoren (Wildridge and Bell, 2002). 

Hvilke konsepter skal man bruke 

De understreket hvor bevisst man bør være på å ikke begrense seg når man tok utgangspunkt i et 
PICO(S)-skjema for søking, eller noen av de andre skjemaene.  

https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-04
https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-04
http://www.campbellcollaboration.org/images/Campbell_Methods_Guides_Information_Retrieval.pdf
http://vortal.htai.org/index.php?q=sure-info
https://www.york.ac.uk/crd/guidance/
https://www.york.ac.uk/crd/guidance/
https://www.nice.org.uk/media/default/about/what-we-do/our-programmes/developing-nice-guidelines-the-manual.pdf
https://acpjc.acponline.org/Content/123/3/issue/ACPJC-1995-123-3-A12.htm
http://vortal.htai.org/index.php?q=node/1235


Julie Glanville brukte følgende figur for å illustrere et komplekst spørsmål: 

 

Figur 1. Kronblader ("Petals") -  Konsepter i et søk/spørsmål. Det kan være relevante treff i kronbladet Concept 
B/Concept C uten de andre selv om alle konsepter er tilstede i spørsmålet. (Figur gjengitt med tillatelse fra Julie 
Glanville 11.10.2019.) 

Poenget er å se for seg alle konseptene i et kompleks spørsmål som konsepter hvor kombinasjonene 
hver for seg danner forskjellige kronblader. Man går kanskje glipp av mange relevante resultater ved 
å inkludere alle konseptene i søket. Anbefalingen er å starte søket med det mest spesifikke konseptet 
i fht søket – hva gir minst antall treff alene? Også gå videre med et konsept til og teste ut 
kombinasjonene med hverandre (eks.: ((A AND C) NOT (B AND C) og motsatt (B AND C) NOT (A AND 
C)). Det mest spesifikke vil være helt avhengig av spørsmålet; noen ganger er det intervensjonen, 
andre ganger populasjonen (eksempelvis for sjeldne sykdommer). Det er viktig å teste og redigere i 
søk, for å sjekke hva det er du ikke får ved valg av en bestemt strategi. 

Det er også verktøy til å hjelpe med størrelse på konsepter og virkninger av ulike endringer i en 
søkestrategi som PubVenn og Search WorkBench.  

Glanville har også utviklet the multi-stranded approach, for spørsmål som ikke er så godt definert, 
eller ikke godt indeksert, se NICE handbook og Whiting et al (2006). 

Identifisering av søketermer og tekstanalyseverktøyer 

Vi startet med å diskutere Pearl Growing, den subjektive, manuelle metoden. Man bør alltid spørre 
oppdragsgiver om de har noen studier de kjenner til på emnet og bruke dem til å se etter termer. 
Man bør forsøke å identifisere (andre) viktige studier, kanskje bare med et quick and dirty søk først, 
se etter andre SRs og sjekke deres søkestrategier for termer. Sjekking av litteraturlister i 

https://pubvenn.appspot.com/
https://searchworkbench.info/
https://www.nice.org.uk/media/default/about/what-we-do/our-programmes/developing-nice-guidelines-the-manual.pdf


kjerneartikler ble trukket fram som relevant i samarbeid med oppdragsgiver, likeledes også 
siteringssøk, altså bruke både backward og forward siteringssøk (citation pearl growing). Ellers andre 
av de vanlige metodene som å snakke med kollegaer og eksperter, utnytte thesauri og klassifikasjon, 
bruke feltene i databasene, være klar over hva som finnes å søke på i de forskjellige databasene.  

Når det gjelder andres søkestrategier, så er det ikke bare for enkelttermer, men gjenbruk og 
tilpasning av andres søkestrategier kan være veldig fruktbart.  

En utfordring ved den subjektive utviklingen av søketermer er at det er vanskelig å dokumentere 
hvordan presis prosessen er, så derfor anbefales det at man tester ut både tekstanalyse-verktøy og 
visualiseringsverktøy for å frembringe søketermer på en mer gjennomskuelig, kunnskapsbasert 
metode, som man også bedre kan dokumentere. 

Siteringssøk 

Vi brukte en del tid på å snakke om siteringssøk, ifølge Glanville er interessen i å bruke dette i 
komplekse søk økende. Det er mulig det blir lite brukt rundt omkring som et faktisk søkeverktøy, som 
de opprinnelige siteringsindeksene ble produsert for å være. At man starter med en kjent 
artikkel/relevant studie og går forlengs og baklengs fra den for å finne relevante studier. Fordeler 
med siteringssøk er blant annet at man behøver ikke lete etter søketermer når man har en kjent 
artikkel og siteringssøk kan være nyttig på områder som ikke har en velutviklet, etablert terminologi.  
Ulemper er tidsforsinkelse i publiseringen, noe må være publisert for at det skal være en siteringssti 
å følge og at denne type søk beror på at siteringene/referansene er riktige (og ikke alle referanser i 
en artikkel er som kjent ikke alltid riktige). Andre ting som man vanligvis ser på som utfordringer ved 
siteringer, så som at man ikke kjenner motivasjonen til hvorfor en forfatter er/er ikke sitert eller 
har/har ikke sitert relevante studier ble i en studie funnet å ikke ha betydning i forhold til et søk for å 
identisere litteraturen på et spørsmål (Cooper, 2017). 

Nå kjenner vi de gamle indeksene som nå er Web of Science, i tillegg ble Scopus og Google Scholar 
nevnt. Også her ble det understreket hvor viktig det er å bruke flere av dem hvis man er ute etter et 
uttømmende søk. Se for eksempel Copper et al. (2017) og Haddaway et al. (2015) for mer 
informasjon. Resultater fra siteringssøk kan også med fordel lastes inn i text mining verktøy, se mer 
lenger ned. 

Tekstanalyse-verktøy 

For tekstanalyse-verktøy er det både de som identifiserer enkeltord, Mesh-termer og frase-
identifisering. Ved søkesett så er frekvensanalysen på søkeordene nyttig. En viktig ting ved tekst- 
analyse verktøy ihht kursholder er at verktøyet gjør analysen post for post og ikke bare behandler alt 
som en tekst i en stor pose. Like viktig å huske på er garbage in-garbage out, kvaliteten på søket og 
hva man putter inn vil påvirke analysen. 

Flere verktøy ble gjennomgått, ikke minst PubMeds egen for analyse av søk: PubMed PubReMiner. 
Man kan bla søke opp en sentral artikkel ved hjelp av PubMed ID og få en ordnet resultatliste med 
frekvenstelling på søkeord. Viktig å huske på i PubReMiner er at de boolske operatorene er case 
sensitive, og at det er satt en default grense for antall treff på 1000, som man kan endre ved behov. 

Embase.com har sin egen Index Miner, som virker på samme måte som PuReMiner. Den lager en 
ordnet liste med mest brukte ord fra postene og nedover. De mest brukte vil være de mest vanlige, 
som «human», «article», «male» etc, så man skal bare forbi disse.  

https://hgserver2.amc.nl/cgi-bin/miner/miner2.cgi


EndNote har sitt Subject bibliography tool som gir en enkel frekvensanalyse på termer fra valgte felt, 
og kan brukes på søk fra alle databaser. Man kan også hente ut termer fra Keyword Term list, og man 
kan definere sine egne lister for tittel/abstract for eksempel. For mer informasjon se liste over 
websteder til sist i dette innlegget.  

Andre som ble gjennomgått: 

– http://textalyser.net/ 

– https://www.online-utility.org/text/analyzer.jsp – TextAnalyser – kan finne uvanlige 
ord – kopier inn tekst fra søkeresultat, skriv inn de vanlig brukte søkeordene i boks 
nummer to og klikk Process text. Den behøver en ganske lag liste av vanlig brukte, 
disse kan man for eksempel finne via PuReMiner 

– http://www.writewords.org.uk/word_count.asp (kan også gjøre frase) 

For noen av analyseverktøyene må man kjøre søket igjennom eksempelvis EndNote og fjerne 
feltkoder og adresser, ting som er unødig og skaper forstyrrelser ifht en tekstanalyse, jfr garbage in-
garbage out. 

Spesifikt for MeSH-termer: 

MeSh on Demand som nok mange kjenner til – husk å sjekke for hvilken versjon av MeSH som brukes 
for å se at det er den nåværende. Laster inn tekst på opptil 10 000 ord og finner MeSH-termer. 

Meva Consultation – laster inn et PubMed-søk, viser hvilke termer som forekommer ofte sammen og 
hvilke termer som forekommer ofte i det hele tatt. Kan også vise hvilke termer som potensielt kan gi 
støy. 

For frase-identifisering 

TERMINE – man gjør et PubMed-søk, tar det ut i tekstfil og laster det inn i TERMINE. 

WriteWords 

Sjekke sin egen søkestrategi 

Glanville anbefalte også å bruke TextAnalyser for å sjekke seg selv. Hvis man har arbeidet på en 
søkestrategi lenge, så kan man laste inn en tidlig versjon og sjekke mot de nyere versjonene. 

Flere deltakerne nevnte andre, så som MeSH RDF lookup service, SR accelerator, Ovid frequency 
operator, Voyant som kan hjelpe med hvilken nærhetsoperator man behøver. SR Toolbox har en 
seksjon om tekstanalyse. Ellers vil jeg anbefale for mer om tekstanalyse: Julie Glanville’s kapittel 
«Text mining for information specialists” i boken Systematic searching : practical ideas for improving 
results (Levay & Craven, 2019). 

Text mining med visualiseringsverktøy  

VosViewer – visualisering. Kan blant annet brukes til å identifisere temaer, hvilke konsepter 
søketerm(ene) grupperer seg i. Julie Glanville ga et eksempel på bare søk etter Recruitment, hvor et 
søk med ca 150 000 treff fra Medline ble lastet inn i VosViewer og viste hvilke konsepter det 
grupperte seg rundt. VosViewer ble også fremhevet til å fungere godt med siteringssøk.  

Flere text mining (data mining) verktøy kan også finnes er: http://cbdm-01.zdv.uni-
mainz.de/~jfontain/cms/  

http://textalyser.net/
https://www.online-utility.org/text/analyzer.jsp
http://www.writewords.org.uk/word_count.asp
https://meshb.nlm.nih.gov/MeSHonDemand
http://www.med-ai.com/meva/consult.html
http://nactem.ac.uk/software/termine/
http://www.writewords.org.uk/word_count.asp
https://www.online-utility.org/text/analyzer.jsp
http://www.vosviewer.com/
http://cbdm-01.zdv.uni-mainz.de/%7Ejfontain/cms/
http://cbdm-01.zdv.uni-mainz.de/%7Ejfontain/cms/


Publish or Perish ble nevnt som verktøy for Google Scholar. 

 

Spesielt om å søke etter systematiske oversiktsartikler 

Nå har flere databaser egne indekstermer for dette og i tillegg må man bruke søkefiltre, som mange 
av oss er vant til. De viste til ISSGs side for spesifikke SR-filtre, og selvfølgelig McMasters. PubMed har 
reindeksert og har et nytt SR filter: PubMeds eget filter. 

En interessant ting som jeg nok ikke har tenkt så mye over, og informasjon som nok kan overføres til 
reviewerne selv: Man må være bevisst en potensiell bias i søkeresultat: Systematiske oversiktsartikler 
(uten meta-analyse/meta-syntese) er snapshots ofte basert på oppsummerte results – så hvordan 
sikrer du at du kan forklare hvor mange primærstudier som er talt hvor mange ganger hver, når du 
ikke sjekker hvilke studier som er med i hver eneste oversiktsartikkel?  

Søking etter Diagnostic Test Accuracy (DTA søk) 

Spesielt om søkestrategier etter diagnostic test accuracy så gjennomgikk vi spesielt Cochrane’s 
Handbook for DTA Reviews. Her omhandler kapittel 7 spesifikt å søke etter SRs om DTA. Det var 
veldig mye om DTA på workshop’en, og jeg kan gjerne skrive et eget innlegg om dette. 

Valg av kilder – mer praktiske ting 

I tillegg til de vanlige overveielsene man har ved valg av hvilke kilder å søke i (hvilke dekker emnet 
best, er tverrvitenskapelige databaser viktig, websider etc.), så tok Carol Lefebvre opp noen mer 
praktiske sider som kan innvirke på valget: grensesnittets design og egenskaper, som hvor mange 
poster kan man laste ned, totalt og pr nedlastning, hva får man med av informasjon i postene, 
overlapp, tilgang og muligheter for å gjenbruke søkestrategi. 

I tillegg ble det diskutert utfordringene med å finne grå litteratur nå, det er mye som mangler i 
samlede kilder p.t. (Jeg vil gjerne anbefale Bonato’s bok Searching the grey literature. Den inkluderer 
et kapittel om å bruke Google til spesifikt å søke etter grå litteratur). 

Oppdatering av søk  

Ved oppdatering av søk i disse kontekstene, så er det veldig viktig å sjekke om noen av artiklene fra 
det opprinnelige søket er blitt trukket tilbake.  

Webstedet Retraction Watch og deres Twitter-konto ble anbefalt, man kan også abonnere på e-post 
med blogg-oppdateringer. De produserer en database med tilbaketrukne artikler. Man kan også søke 
på retraction som publikasjonstype i Medline og PubMed. MeSH har også i 2018 fått en 
publikasjonstype som heter Expression of Concern, som er en artikkel som publiseres før en artikkel 
eventuelt blir tilbaketrukket. 

Det var en diskusjon om utfordringene knyttet til hvilke dato-felt man skal bruke i de enkelte 
databasene ved oppdatering av søk, noe alle som oppdaterer søk kjenner til. Det var ingenting 
eksakt, en anbefaling blant annet å bruke Create Date i PubMed, siden dette er PubMeds egen 
anbefaling. Ellers henviser Lefebvre til Cochrane Handbook’s «cautious approach». 

Ellers var der en veldig interessant diskusjon om bruk av samme søkestrategi som opprinnelig når 
man skal kjøre en oppdatering av søket. En av kursdeltakerne nevnte det med å gjenta samme 
søkestrategi, og begge kursholderne stilte seg uforstående til hvor ideen om at det er helt den 
samme strategi som skal søkes om igjen. Det var viktig å utvikle søkestrategien, se om noe av det 

https://sites.google.com/a/york.ac.uk/issg-search-filters-resource/filters-to-identify-systematic-reviews
https://hiru.mcmaster.ca/hiru/HIRU_Hedges_home.aspx
https://www.nlm.nih.gov/bsd/pubmed_subsets/sysreviews_strategy.html
https://methods.cochrane.org/sdt/HANDBOOK-DTA-REVIEWS
https://rowman.com/ISBN/9781538100646/Searching-the-Grey-Literature-A-Handbook-for-Searching-Reports-Working-Papers-and-Other-Unpublished-Research
https://retractionwatch.com/
https://twitter.com/RetractionWatch


gamle ikke var relevant mer, hvilke oppdateringer det kan ha kommet i mellomtiden, har behovet 
endret seg, har forskningen endret seg etc etc.  

I denne sammenhengen ble det også gitt rådet om ikke å tilpasse søkene («don’t massage the 
search!») for å få inkludert bestemte referanser. Det er ikke viktig hvor referansene kommer fra, bare 
man kan dokumentere prosessen (snakke med eksperter er også en søkeprosess). 

Fagfellevurdere søkestrategier? 

Ja, det er anbefalt, men Carol LeFebvre fremhevet også hvor viktig det er at man også selv evaluerer 
sine egne strategier på en strukturert måte. Hun henviste til PRESS checklist som hun sa tar ca 2 til 3 
timer å komme igjennom. Hun henviste også til PRESSforum som er kun for bibliotekarer og 
informasjonsspesialister, hvor man fagfellevurderer for hverandre. Man kan melde seg inn her: 
http://pressforum.pbworks.com.  

Cochrane anbefaler fagfellevurdering nå, og Carol Lefebvre og Steven Duffy har skrevet kapittelet 
«Peer reviewing search strategies» i SuRe Info. 

Dokumentering og rapportering av søk 

Her hadde vi en diskusjon på forskjeller og ansvar for dokumentering og rapportering. Den som 
utfører søket dokumenterer (dato utført, treff, alle de vanlige), og dokumenterer også hvilken 
versjon av databasen som er brukt: Ovid, Ebsco etc, men også spesifikke ting vedrørende versjon, 
hvis man ikke har full Web of Science, men en versjon, så dokumenter hvilken versjon. Har man 
adgang til Premium versjoner av databaser, eller bare den gratis delen? Dette skal dokumenteres, og 
evt også rapporteres. 

Når det gjelder rapportering av søket, så vil det variere litt om man er med som forfatter eller ikke. 

For rapportering av søket så har man Equator Network’s guidelines for å rapportere søk innenfor 
mange, forskjellige typer studier. 

Igjen er det et kapittel, «Documenting and reporting the search process i SuRe Info hvor man kan 
lese videre. 

Evaluering av søket – search performance 

Dette er kanskje noe som mange i søkeoppdragene ikke gjør på denne måten (?), simpelthen fordi 
tiden ikke strekker til alltid, men det burde nok inngå som en del av det som er søkeoppdraget. Noen 
teknikker i dag er: 

- known item search (hvis vi har kjente artikler på forhånd, blir disse funnet i søket), er søket 
relevant i forhold til høy precision/specificity 

- kryss-sjekk (https://clinicaltrials.gov/ ved publiserte forsøk er det listet publikasjoner til sist i 
posten) 

- relative recall (veldig kort sagt: test mot et kjent, godt, omfattende søk (fra en SR for 
eksempel), identifiser de inkluderte studiene i den SRen, søk etter hver studie i de relevante 
databasene, kjør ditt søk igjen,  hvilke av de identifiserte studiene fant det, hvor mange 
irrelevante studier fant søket, kalkuler sensitivity/precision, hvilke databaser hadde unike 
studier, hvor stort overlapp er det mellom databasene (Sampson et al, 2006)) 

- PRESS checklist 
- Stopping rules (Booth, 2010) 
- Capture-Recapture (Spoor et al, 1996) 

https://www.cadth.ca/resources/finding-evidence/press
http://pressforum.pbworks.com/
http://vortal.htai.org/index.php?q=node/918
https://www.equator-network.org/
http://vortal.htai.org/index.php?q=node/1065
https://clinicaltrials.gov/
https://www.cadth.ca/resources/finding-evidence/press


Man bør også spørre forskerne hva som er akseptabel cut-off for dem? Skal de ha alt, 95%, eller hva? 

 

Kurset ga et varig inntrykk av hvor viktig det er at vår informasjonsfaglige praksis også skal være 
kunnskapsbasert, med mer bruk av litteratur og forskning på egne oppgaver. 

To gode tips til slutt: 

Tidsskriftet Research Synthesis Methods – publiserer artikler som evaluerer «ting». Jeg har abonnert 
på ToC siden kurset, og det er flere interessante artikler som har kommet bare i det tidsrommet. 

Trip database («a clinical search engine designed to allow users to quickly and easily find and use 
high-quality research evidence to support their practice and/or care.”). Det er betaling for Premium, 
men ble nevnt som interessant nok til å sjekke ut. 
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