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Veiledninger fra SMH 

Ingen database dekker alt om alle problemstillinger. Det er viktig å søke flere kilder, og ha et 

bevisst forhold til hvilke man velger og hvorfor. Det er utarbeidet en rekke veiledninger til 

aktuelle databaser. Disse oppdateres i regi av Spesialgruppen for medisin og helsefag, og 

legges ut på https://smh.no/. OBS! Sørg for å bruke nyeste versjon. 

Se også Cochrane’s egne training hub for mere informasjon: 

https://www.wiley.com/network/cochranelibrarytraining  

Denne veiledningen er oppdatert av Marita Heintz, Folkehelseinstituttet og Hege Sletsjøe, 

Sykehuset i Vestfold.  
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Innhold og omfang 

The Cochrane Library (CL) inneholder hovedsakelig systematiske oversikter laget av 

organisasjonen Cochrane Collaboration og referanser til randomiserte kontrollerte studier (RCT) 

som er høstet fra bl.a. systematiske søk i databaser som PubMed og Embase. De systematiske 

oversiktene fra Cochrane følger svært streng metodikk, noe som gjør produktene deres 

anerkjente og pålitelige. De systematiske oversiktene er tilgjengelig i fulltekst for alle norske IP-

adresser, mens RCT-ene kun har abstract. I tillegg til disse oversiktene er det mye annen info 

på CL (se tabellen nedenfor)  

Cochrane Library brukes ikke for generelle helsespørsmål, statistikk, nyeste forskning, kliniske 

retningslinjer. Supplér med andre relevante baser og informasjonsressurser. 

 

 
The Cochrane Data-
base of Systematic 
Reviews  
 
(CDSR / SR) 

I hovedsak sammenstiller CDSR forskningsresultater fra RCT-er 
på spesifikke emner for å avgjøre om en intervensjon har effekt 
eller ikke. Fra 2007 finnes også systematiske oversikter over 
metodologiske studier og fra 2008 over diagnostiske tester. 
Fulltekst. Løpende oppdatering. Inkluderer også protokoller over 
pågående arbeid.  

TRIALS 

(Cochrane Central 
Register of 
Controlled Trials) 

TRIALS inneholder referanser til artikler samlet inn av Cochrane 
Review Groups. Består av både randomiserte- og 
kvasirandomiserte kontrollerte studier. Referansene er hentet fra 
alle tilgjengelige databaser og ved håndsøking av tidsskrifter.  
Trials er største enkeltkilde for kontrollerte forsøk. 

Editorials Evaluerer ideer rundt utvikling av sammenfatninger av evidens for 
å fremme gode beslutninger i klinisk omsorg og helsepolitikk. 

Special collections Samlinger over spesifikke tema innenfor helsevesenet.  

Clinical answers Sammendrag i «spørsmål og svar»-format. Hensikten er å gjøre 
nøkkelinformasjon fra Cochrane oversikter lettere tilgjengelig.  

Other reviews/More Her finner du Epistemonikos, en database som inneholder 
helserelaterte systematiske oversikter. Er denne fanen grået ut så 
gå til https://www.epistemonikos.org/.  

 

Registrering brukernavn / passord 

Brukernavn og passord er påkrevet for å kunne lagre søk. Følg anvisningene gitt under Sign In 

øverst til høyre i søke-skjermen. Registreringen blir bekreftet ved en e-post.

 

 

 

 

https://www.epistemonikos.org/
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Enkel søking 

Raske, enkle søk som kun består av få søkeord kan tastes inn i søkeruten øverst til høyre på 

Cochrane Library’s hjemmeside. AND legges automatisk til mellom søkeordene. Søk med både 

AND og OR må bygges opp ved hjelp av parenteser: (diabetes 1 OR diabetes 2) sugar 

(Altså ikke nødvendig med AND etter parentesen).  

 

 

Avansert søking 

For de fleste tilfeller, og ikke minst for komplekse problemstillinger, anbefales det å bruke 

Advanced search. 

 

 

1. Ved å avgrense søket til feltet «Title, Abstract, Keywords» kan du spisse søket mer og 
unngå irrelevante treff.  

2. Sjekk alternativene med rullegardinen der det er mulig. 
3. Søk én logisk enhet/emne av gangen (PICO), og overfør søkeresultatet til Search 

Manager. 
 

 

2 

1 

3 
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MeSH-søk 

Cochrane Library bruker samme emneordssystem som Medline (MeSH). For fullstendige søk er 

det viktig å søke MeSH-termer i tillegg til relevante synonymer. 

 

Når du søker opp MeSH-termen din vil du se emne-trærne der termen forekommer og du vil se 

underliggende, mer spesifikke termer. Du kan velge om du vil søke alle trærne og/eller om du vil 

søke underliggende termer. Når vi søker underliggende termer kaller vi det explode. Er du 

usikker på om du skal ta med underliggende termer, så velg du explode. Velg term og klikk 

“Add to Search Manager” for å få MeSH termen med i søket ditt. 
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Search manager - Kombinér søkene og lagre søkstrategier 

 

 

 

1. Kombinér elementene i søkestrategien i Search manager ved å skrive # pluss nummer 
på søkelinje (Se også søketips side 9).  

2. Lagring av mer komplekse søkestrategier krever innlogging. Velg Save this search og 
gi søkestrategien et navn. Skriv eventuelt en kommentar. Klikk Save Strategy, og kryss 
av for «Alerts» for automatiske oppdateringer på søket til egen e-post. Du kan også 
lagre enklere søk via Search-fanen. Klikk Save search og søket blir lagret. For å hente 
opp søket klikk View saved searches og Load.  

3. Når du klikker på View Saved searches har du flere muligheter, blant annet kan du 

velge og dele søket via mail med Share Strategy-symbolet  Mottaker aktiverer søket 
direkte via klikkbar lenke. Skal mottaker også lagre søket kreves ny pålogging.  

Avansert søking direkte i Search manager 

Du kan skrive inn søkeordene direkte inn i Search Manager dersom du foretrekker det. F.eks. 
 
[mh ^"Pediatric Obesity"] - kontrollert emneord (MeSH) 
[mh "Pediatric Obesity"] - kontrollert emneord, exploded 
(celecoxib or NSAID or "non stereodial anti flammatory drug"):ti,ab,kw – tittel, abstract og 
keyword 
 
Merk deg at funksjonen “Word variations will be searched”, deaktiveres når du skriver inn 
søkeordene direkte i Search manager (se søketips).  
Keyword betyr søk etter forekomst av søkeordet i MeSH-registeret. Dersom du har med alle 
relevante MeSH-termer i MeSH-søket, kan du vurdere å bare søke i tittel og abstract (ti,ab) 

PICO search 

Pico søk i Cochrane er foreløpig en beta-versjon. De fleste Cochraneoversikter som er publisert 

etter 2015, har fått en PICO knyttet til seg, med ord fra en kontrollert emneordsliste. I PICO 

search kan du søke etter elementer i disse PICO-skjemaene. Du må definere hvilken del av 

PICO-skjemaet søkeordet skal stå.  

 

 

1 

2 3 
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Søkeresultat 

Søkeresultatet listes fordelt etter delbase. Du kan avgrense ytterligere i venstre kolonne. 

Sortering etter relevans er standard, men kan endres i nedtrekksmenyen. Du kan eksportere 

valgte referanser til tekstfil eller EndNote. Lagre filen og følg anvisningene i dialogboksene.  

 

 

Se på en Cochrane Review 

Fra trefflisten lenker titlene enten til fulltekst (for Cochrane Review) eller til abstrakt (for øvrige 
delbaser). Cochrane Review-artikkelen følger i fulltekst etter innledningen. 
Bruk hurtig-lenkene til høyre i skjermen for tilgang til spesifikk informasjon.  
Alle nye CDSR inneholder «Summary of findings» som viser resultatene i tabellform. 
 
 

 
 

Du kan også finne SR på spesifikke fagområder under Browse by topic / Browse by Review 

group via egen fane i søkeskjermen eller via Cochrane Library’s hjemmeside. 
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Søketips 

Du kan søke mer effektivt og beholde kontrollen over søkestrategien ved bruk av tilgjengelige 

operatorer.  

 

Bolske operatorer og bruk av paranteser 
 

Søk på Resultat 

lumbago Finner alle dokumenter som inneholder denne termen 

lumbago OR sciatica Finner alle dokumenter som inneholder enten begge, eller den 
ene eller den andre termen 

lumbago AND sciatica Finner alle dokumenter som har begge disse søkeordene 

(bed AND (lumbago OR 
sciatica)) 

Finner alle documenter som har enten begge søkeordene bed 
og lumbago, eller begge søkeordene bed og sciatica 

 
Søk på fraser og bruk av nærhetsoperatorer 
 

Søk på Resultat 

"low back pain " Eksakt match. Søkeordene står ved siden av hverandre i denne 
rekkefølgen i dokumentet. Søkeordene kan ikke trunkeres. 

back NEXT pain Finner dokumenter der søkeordene står ved siden av hverandre, 
i denne rekkefølgen. Søkeordene kan trunkeres. 

malaria NEAR fever Finner dokumenter der søkeordene står med seks eller færre 
ord i mellom. Søkeordene kan trunkeres 

malaria NEAR/3 fever Finner dokumenter der søkeordene står med to eller færre ord i 
mellom. Tallet angir hvor mange ord som kan være mellom 
søkeordene, og antallet kan økes. Søkeordene kan trunkeres. 

 
Bindestreker, apostrofer og bokstaver 
 

Søk på Resultat 

short-wave Bindestrek og apostrof behandles som mellomrom. Søk på 
short-wave og "short wave " gir samme resultat. 

Store eller små bokstaver? Valgfritt. Har ingen betydning for søket 

 
Trunkering 
 

Søk på Resultat 

injur* Trunkering. Søker på ordstammen, dvs. gir treff på injury, 
injuries, injured osv.  

hyp*tension Erstatter flere tegn innenfor et ord. Finner både hypertension og 
hypotension 

*natal Finner alle dokumenter som inneholder både prenatal og 
antenatal 

down? Erstatter null eller ett tegn, dvs. gir treff på down og downs. Kan 
også brukes innenfor et ord.  

 
“Word variations will be searched” (OBS: Deaktiveres dersom du søker direkte i 
Search manager) 
 

Søk på Resultat 

Randomize/randomise Vanlige stavevarianter søkes automatisk, f.eks. britisk og 
amerikansk  

Child/children Entall og flertallsformer søkes automatisk.  

”drug”/drugs” Anførselstegn skrur av automatisk entall/flertalls-match. 
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Søk direkte i Search manager 
 

Søk på Resultat 

[mh ^"Pediatric Obesity"] Kontrollert emneord, ikke eksplodert 

[mh "Pediatric Obesity"] Kontrollert emneord, eksplodert 

(bed AND (lumbago OR 
sciatica)):ti,ab,kw 

Tittel, abstract og keyword. Merk deg at “Word variations will be 
searched” deaktiveres. Vær også obs på at keyword betyr søk 
etter forekomst av søkeordet i MeSH-registeret. Dersom du har 
med alle relevante MeSH-termer i MeSH-søket, kan du vurdere 
å bare søke i tittel og abstract (ti,ab). 

 
Kombinering av søkelinjer 
 

Søk på Resultat 

{AND #1-#4} Søker #1 and #2 and #3 and #4  

{OR #1-#4} Søker #1 or #2 or #3 or #4 

{AND #1,#7,#9} Søker #1 and #7 and #9 

{AND #1-#4,#9} Søker #1 and #2 and #3 and #4 and #9 

{OR #1-#4,#9,#11-#13} Søker #1 or #2 or #3 or #4 or #9 or #11 or #12 or #13 

 


