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Litteratursøgning 



Udgangspunkt 

• Ønske om at opdatere sig på et emne 

 Simpelt og hurtigt, dansk eller engelsk 

• Baggrundslitteratur for originalartikel 

 Væsentligste arbejder vigtigst, engelsk 

• Udgangspunkt for metaanalyse 

 Større krav til systematik, søge-historik, 

 komplethed, engelsk 



Hurtig opdatering 

• Søgesteder 

 pubmed, google, wikipedia, guidelines 

• Søgestrategi 

 eksplorativ, usystematisk, inkomplet 

• Kvalitet 

 Afhænger helt af kilden man får fat i 

• Fælder 

 Ofte vanskeligt at skelne kommercielle 

 publikationer fra lødige 

 



Baggrunds litteratur 

• Søgesteder 

 pubmed, google, Cochrane, guidelines 

• Søgestrategi 

 eksplorativ, systematisk, inkomplet 

• Kvalitet 

 Vægt på bedste og seneste originalstudier 

• Fælder 

 Husk at søge specifikt i det tidsskrift, 

 du har tænkt dig at submitte til 

 



Metaanalyser 

• Søgesteder 

 pubmed, guidelines, Cochrane 

• Søgestrategi 

 søgeprotokol, systematisk, komplet 

• Kvalitet 

 Vægt på tidl. metaanalyser, Cochrane, 

 originalstudier 

• Fælder 

 Cochrane af meget vekslende kvalitet 



Rangering af originalstudier 

• Randomiserede studier 

• Observationsstudier 

 - prospektive kohortestudier  

 - retrospektive case-kontrol studier 

 - case-reference studier 

 - kasuistikker 

 



Hvad kendetegner et godt 

observationsstudie? 

• Veldefineret formål 

• Velafgrænset og velbeskrevet population 

• Klare kriterier for eksposition 

• Klare kriterier for end point 

• Avanceret velbeskrevet analyse, subanalyser 

• Inklusion af relevante confoundere 

• Klar præsentation af resultater 

• God diskussion, referencer, styrker, svagheder 



Hvorfor er publikationer i high-

ranking tidsskrifter generelt bedst? 

• De behøver kun at antage gode studier 

• De har ofte gode reviewere 

• De har ofte gode editorer 

• De har råd til sproglig revision 

• De er mindre afhængige af industriel støtte 

• Har et bredere mere globalt udsyn 

• De er ikke fri af vekslende reviewer kvalitet 

• De er ikke fri af ideologiske dagsordener 

 



Søgeprotokol 

• En søgeprotokol er ”en eksplicit, struktureret 

plan for indsamling af information”. 

• Skal både beskrive den strategi, der apriori er 

lagt for søgningen, og hvordan den faktisk 

fandt sted. 

• Modifikationer i strategien under processen 

skal dokumenteres (ideelt) 

 



Kesi model 

 

 

Kernesøgning Standardsøgning  Idealsøgning 
   Præcis, hurtig     Forholdsvis langsom   Meget upræcis 

      inkomplet      mange relevante hits   meget støj, men 

                     en del støj           meget komplet 



PICO model 

Fire elementer af et velformuleret klinisk sp: 

• Population 

   Hvem er det man ønsker information om? 

• Intervention 

   eller eksposition 

• Control group 

   hvem skal de eksponerede sammenlignes med 

• Outcome 

   Hvad er det for et outcome man vil undersøge 

 



Vurdering af en søgning 

Her er to begreber centrale: 

• Recall, dvs hvor stor en del af den relevante 

litteratur er fundet. 

   Det er et teoretisk begreb, da den relevante   

   litteratur jo sædvenligvis ikke kendes 

• Præcision angiver, hvor stor en del af de 

fundne referencer, som var relevante. 

Al søgning er en balance mellem disse to 

kvaliteter ved en søgning. 

 

 


