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Finne litteratur – kom i gang tips

1. Start med oppsummerte kilder: 

-Prosedyrer, retningslinjer 

-Kunnskapsbaserte oppslagsverk eks Up to Date, Best practice

-Systematiske oversiktsartikler eks Cochrane-studier

Her er informasjon fra mange enkeltartikler funnet, 
vurdert og oppsummert/forkortet.
Krever ikke avansert søking.



Søkeprosessen - Top Tips

Bruk mer enn en kilde

Husk synonymer

Hvis tilgjengelig -
Bruk Emneord f.eks MESH

Siteringssøk/Siteringsnøsting 

Frasesøk- skriv ”fast ordrekkefølge i hermetegn”

Avgrensninger - År, dokumenttype, språk
Definerte søkefelt - artikkeltittel, forfatter..

Bruk søkehistorikk for å kombinere søk

Trunkering(*)- søk på ulike ord-endelser  



www.helsebiblioteket.no

Gir norsk helsepersonell tilgang
til databaser og tidsskrifter

Tilgang hjemmefra med 
brukernavn og passord



www.ntnu.no/blogger/ub-mh/

Tilganger og tjenester for NTNU 

og St.Olavs Hospital



Klinisk oppslagsverk (Wolters Kluwer Health, USA)

Raske svar på spørsmål i pasientmøtet 

Ca 10.000 tilstander

Diagnose, behandling, prognose, referanser
pasientinformasjon og retningslinjer

Oppdateres kontinuerlig. Fulltekst

Søk med 1 - 2 sentrale ord

Se også Best Practice

Høy grad av oppsummering

Lett å søke

Lenker til legemiddel oppslagsverk



Består av flere databaser 

Systematiske oversikter om effekt av behandling (Fulltekst)
- Other reviews/DARE (Systematiske oversikter fra andre kilder enn Cochrane)
- Trials (Enkeltstudier – flest RCT fra Medline)

Oppsummert forskning

Små databaser gjør søking 

enklere



Referansedatabase

Artikler fra vitenskapelige tidsskrifter innen biomedisin  

(5000+  tidsskrift dekkes)

Gratisversjon av Medline

SE også EMBASE for farmakologi

Finn 

systematiske 

oversikter og 

kliniske studier 

enkelt



Legemiddel oppslagsverk -

Omfattende internasjonalt 

oppslagsverk om legemidler



Faglig del av google

Vitenskapelige artikler, konferanser, bøker…

Søker i fulltekst = hele teksten i dokumentene

Artikler som er mye sitert kommer høyt opp på trefflista 

Søk etter kjent referanse/artikkel fungerer godt

Ingen kvalitetskontroll

Se også - Web of science and Scopus

(for de som har tilgang)

Tverrfaglig

Siteringer (ca antall)

Finn open access

Enkel søking



Prinsipper for sitering 
Bruk av kildehenvisninger 

• Alle faglige argumenter som ikke bygger på 
egen forskning

• Det som siteres må være basert på 
gjennomlesning av hele orginal- dokumentet

• Innledning og metode skal underbygges av 
kildehenvisninger, ikke konklusjon

Hviskeleken - Det du tror du vet, kan være en 

akademisk vandrehistorie 
Spinat - inneholder det mye jern?
Forskerforum 47(7) 2015

Gråsoner i akademisk siteringspraksis / Rekdal 2016
www.etikkom.no/FBIB/Temaer/Redelighet-og-kollegialitet/grasoner-i-akademisk-siteringspraksis/

http://www.forskerforum.no/wip4/hviskeleken/d.epl?id=2557360


Lær mer selv – Nettkurs

www.ntnu.no/viko/ 

kildekompasset.no/

sokogskriv.no/


