Introduktion til artikelsøgning
i sundhedsvidenskabelige databaser

Program for kurset:
• Forskningsspørgsmål og PICO eller PEO-model
• Søgeprotokol
• Søgeteknik og søgestrategier, bl.a. bloksøgning
• Booleske operatorer og deres anvendelse
• Hvilke databaser bør der søges i?
• Emneord og emneordsregistre
• Evaluering af søgeresultatet
• Gem søgning og tips og tricks
• Eksempel på litteratursøgning i PubMed og Embase

Udgangspunktet for en litteratursøgning:
Forskningsspørgsmålet
• Forskningsspørgsmålet skal kunne besvares med en
litteratursøgning (derfor fokuseret og struktureret, dvs. det
er entydigt, præcist, og muligt at besvare).
Dette har betydning for hele søgeprocessen.
• Start f.eks. med en ”Scoping search”: afsøg og afdæk
området, er der andre som har arbejdet med dit emne, og er
der skrevet om det?
• Et struktureret forskningsspørgsmål gør det lettere at
opdele søgningen i elementer / blokke og derefter lave en
systematisk litteratursøgning.
(Higgins; Cochrane Handbook, 2008)

Forskningsspørgsmålet
Stil kun ét spørgsmål og
fokusér på præcist hvad du ønsker at få svar på.
F. eks. Hvad er effekten af behandling med Naproxen på
smerter hos patienter med reumatoid artritis?
Flere modeller kan hjælpe med at stille et forskningsspørgsmål,
• PICO er anvendelig for interventionsstudier, og ved kliniske
forskningsspørgsmål.
• PEO ved kvalitative forskningsspørgsmål.
Læs mere om forskellige modeller hér:

http://www.videncentret.dk/Forskerservice/Vaerktoejer

Eks. på anvendelse af PICO modellen
Eksempel Hvad er effekten af behandling med Naproxen på
smerter hos patienter med reumatoid artritis?
• Patient/Population/Problem
(Patienter med reumatoid artritis)
• Intervention
(Naproxen behandling)
• Comparison
(f.eks. placebo eller en anden form for smertebehandling)
• Outcome
(f.eks. smerte målt på en visuel analog skala (VAS))
(Booth et al. 2000; Schardt et al, 2007, O´Sullivan, 2013)

Eks. på anvendelse af PEO modellen
• Eksempel Hvordan oplever patienten med reumatoid
artritis at blive behandlet for smerter?
Patient/Population/Problem
(Patienter med reumatoid artritis som har smerter)
Exposure
(hvordan patienterne oplever smerterne)
Outcome
(Sygeplejersken/ lægen har en mulighed for at pleje
patienten i forhold til den psykiske tilstand)

(Khan, 2003)

Søgeprotokol
• Som en del af litteratursøgningen er det mest hensigtsmæssige,
at udarbejde en søgeprotokol.
• Protokollen er en struktureret oversigt over indsamlingen af
litteratur og informationer.
• Søgeprotokollen skal sørge for at der er konsistens i
forbindelse med en opfølgning, eller en gentagelse af søgningen.
• I forbindelse med systematiske reviews bør en generel protokol
for det systematiske review (SR) udarbejdes og registreres f.eks.
i PROSPERO: http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/.
I denne SR-protokol indgår søgeprotokollen.
(Centre for Reviews and Dissemination (CRD,) York; Børlum, 2007)

Søgeprotokol
Søgeprotokollen kan / skal indeholde:
• Baggrund og problemstillinger (kan være en case)
• Det fokuserede forskningsspørgsmål
• Inklusions- og eksklusionskriterier
• Informationskilder, hvor er der søgt (databaser, internetsider etc.)
• Søgestrategi og – resultat for hver enkelt informationskilde. Hvad
er der søgt på og hvordan? Er der afgrænset på årstal, studietyper
ect.
Søgeprotokollen
• Du skal kunne dokumentere din søgning og det skal være så
detaljeret at det er reproducerbart (Frandsen, 2014)
• Ved litteraturstudier: gennemgang og udvælgelse af den fundne
litteratur. (f.eks. ved hjælp af Covidence).
(Higgins, 2008)

Søgeteknik og søgestrategier
Hurtigsøgning / quick and dirty
• Nem og hurtig metode
• Få ord, f.eks. rheumatoid arthritis AND Naproxen
• Sjældent den bedste, fuldstændige strategi (… men måske indledning
til mere specifikke søgninger)

Kædesøgning/ Chain searching

Centrale dokumenter og/eller bibliografiske data herfra:
• I allerede funden litteratur (Pearl growing eller Snowballing)
• Eller via citationsindeks (hvem har citeret dette centrale
dokument)

Bloksøgning

• Søgning opdeles i facetter /blokke med centrale elementer.

(Harter, 1986; IVA, KU 2016)

Søgeteknik og søgestrategier

Bloksøgning

Opdeling af et søgespørgsmål / forskningsspørgsmål i blokke,
der fremhæver de centrale elementer.
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Kombination indenfor og mellem blokke med booleske
operatorer AND OR NOT

(Harter, 1986)

Eksempel på bloksøgning
Hvad er effekten af behandling med Naproxen på smerter
hos patienter med reumatoid artritis?
Hvordan søgningen opdeles i blokke
Facet 1
Patienter

Facet 2
Naproxen

Facet 3
Smerter

Rheumatoid arthritis

Naproxen

Pain

Rheumatoid nodule

Naprosyn

Ache

Anaprox

Booleske operatorer

Pas på /undlad anvendelse af NOT!

• Eksempel:
(rheumatiod arthritis OR rheumatoid nodule) AND
(naproxen OR naprosyn OR anaprox) AND (pain OR ache)
• Parenteserne giver mulighed for at styre rækkefølgen af
kommandoer, ved samtidig brug af AND og OR
• I PubMed skrives AND og OR med versaler.

Fra forskningsspørgsmål til
litteratursøgning
• Når du har formuleret et fokuseret spørgsmål
(fx vha. PICO eller en anden model), kan du overføre de
centrale elementer til en bloksøgning.
• Der søges som regel kun på ”P” (patient) og ”I” (intervention),
hvis PICO-modellen anvendes.
• For hver facet vælges alle de relevante ord, synonymer
antonymer (f.eks. fertilitet/infertilitet), eller øvrige relevante
medicinske betegnelser.
• Find flere søgeord ved at slå op i f.eks. klinisk ordbog,
gennemse relevante artikler, se på ”entry terms” og ”used
for”.
(Buus, 2008)

Relevante sundhedsvidenskabelige databaser
Valg af databaser afhænger af emnet og ønsket omfang af litteratursøgningen.
Database

Indhold

Emneordsregistre

PubMed (NLM)

Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige emner
(PubMed indeholder Medline)

MeSH

Medline (Ovid)

Medline (de ca. 5600 tidsskrifter i PubMed der
indekseres med MeSH-termer) kan søges
separat

MeSH

Embase (Ovid)

Flere europæiske tidsskrifter end PubMed.
Sundhedsfaglige emner samt særligt
farmakologi. Embase indeholder Medline.

EmTree

Cinahl (EBSCO)

Sygeplejevidenskabelige tidsskrifter, samt
fysioterapi, ergoterapi og radiografi.

Cinahl-Headings

Cochrane Library
(Wiley)

En samling af seks databaser, heriblandt
CENTRAL, som indeholder (randomiserede)
kliniske forsøg

MeSH

PsycInfo (Ovid)

Psykologisk database udviklet af APA
(American Psychological Association)

Psyc. Index terms

Øvrige, se oversigt: http://libguides.sdu.dk/databaseoversigt

Emneord og emneordsregistre
• Emneordsregister f.eks. MeSH (Medical Subject Headings) i
PubMed (Medline) og Cochrane Library. EmTree i Embase og
Cinahl headings i Cinahl.
• Et emneord knyttes artikler for at beskrive indholdet, som ikke
nødvendigvis er beskrevet i title-abstract-keywords.
• Antallet af emneord pr. artikel variere mellem databaserne:
PubMed (Medline): 10 – 30; Embase: ofte flere end PubMed.
• Ved at slå emneord op kan du få hjælp til at finde flere gode
søgeord eller synonymer der kan inkluderes i din søgning.

I MeSH databasen (bl.a. i PubMed) er det relevant at se på ”Entry terms”, her forekommer ofte
relevante synonymer: Hér et opslag på Naproxen

I EmTree (Embase emneordsregister) er det relevant at se på [Used for], her forekommer ofte
relevante synonymer:. Hér ligeledes et opslag på Naproxen

Emneords- OG fritekstordssøgning
• Husk: emneord sikrer en specifik søgning, men giver dig ikke
nødvendigvis al relevant litteratur.
• En systematisk søgning bør bestå af både emneord OG
fritekstord (fritekst refererer til title, abstract, forfatternes
keywords osv.)
• PubMed ”oversætter” (så vidt det er muligt) automatisk alle
de søgeord man indtaster til emneordsregistret MeSH.
Dette gør de øvrige andre relevante databaser ikke (f.eks.
Embase, CINAHL, PsycInfo).
• I de øvrige databaser skal man slå ét søgeord op ad gangen i
emneregistret, vælge sit emneord, og derefter også vælge at
søge dette søgeord som fritekstord.

Evaluering af søgeresultatet
Husk, målet er ikke et bestemt antal, men en god søgning!
- Høj genfinding = du vil have ”alt”
- Høj præcision = det skal være de ”rigtige” artikler
Er der mange eller få relevante artikler i søgeresultatet
• Er søgeresultatet meget stort: anvend flere blokke, søg mere
specifikt, anvend limits/ inklusions- eksklusionskriterier.
• Er søgeresultatet meget beskedent: inkludér flere søgeord, søg på
mere fagrelevante søgeord, anvend færre blokke, fjern limits.
• Gå eventuelt tilbage i processen og find bedre søgeord. Læs
abstracts og emneord igennem fra relevante artikler - måske du
kan få gode ideer dér.

Gem din søgning
Søgehistorie
• Gem din søgehistorie f.eks. i et word-dokument
• Gem din søgestreng:
• Via My NCBI i PubMed
• Login og save funktion i øvrige databaser
• Alert - opdaterer dig løbende med nye artikler på
emnet.
Referencer
Gem referencerne i et referencehåndteringsprogram:
EndNote, Zotero eller andre – så et bibliotek indenfor et
emne opbygges.

Tips og trick til litteratursøgningen
• Gå altid i PubMed (og de øvrige databaser) via Videncentrets
hjemmeside (www.videncentret.dk) eller som SDU studerende
og SDU ansat via www.sdu.dk.
• Artikler hentes via SDU Link
eller bestil artiklen hvis den ikke umiddelbart kan tilgås.
• Vejledninger til en lang række sundhedsvidenskabelige
databaser (PubMed, Embase, CINAHL, PsycInfo, Cochrane
Library), samt vejledninger til avancerede søgeteknikker, f.eks.
nærhedsoperatorer og trunkeringer kan tilgås via
http://videncentret.dk/vejledning/
• Referencehåndteringsprogrammet EndNote installeres via
Blackboard (studerende) eller kan i Videncentret lånes på et
USB-stik. OUH ansatte kan også hente det via Kiwi.

Tips til PubMed
Eksempel på søgning : Hvad er effekten af behandling med
Naproxen på smerter hos patienter med reumatoid
artritis?
PubMed
• Tjek search details for at se, hvorledes PubMed har “oversat” de
søgeord, der benyttes.
• Valg af filtre (venstre side af menuen)
• Benyt da kun “publication date” og / eller languages (findes under
“show additional filters)
• Anvendes der andre filtre kræver dette tilføjelse af MeSH-termer
for at undgå at nyeste artikler mistes!
Flere Søgefiltre findes her:
http://videncentret.dk/vejledning/soegefiltre/

Eksempel på litteratursøgning - PubMed

Eksempel på litteratursøgning - PubMed

Eksempel på litteratursøgning - PubMed

Tips til Embase
Hvad er effekten af behandling med Naproxen på smerter
hos patienter med reumatoid artritis?
Embase-søgning:
Embase fungere anderledes end PubMed, og der søges på ét
søgeord ad gangen (eks. rheumatoid arthritis), og der skal aktivt
træffes nogle valg:
• Vil man have alle “subheadings” med (f.eks. “diagnosis”, “Drug
Therapy”, “Surgery” ect.)
• Hvis det pågældende søgeord er et emneord (EM Tree) skal
dette så også søges som et fritekst-ord (keyword) -(dette
anbefales).

Eksempel på litteratursøgning - Embase
Hvad er effekten af behandling med Naproxen på smerter
hos patienter med reumatoid artritis?
Embase-søgning:

Eksempel på litteratursøgning - Embase

Eksempel på litteratursøgning - Embase
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