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• Utføre litteratursøk

• Gi tilgang til og skafe nødvendig litteratur - www.oria.no

• Kurs og veiledning

– Søking, EndNote, Rayyan

– Open Access-publisering og forskerprofilering

• Praktisk støtte

– Utskrift/kopiering, tilgang til databaser og e-ressurser, 

arbeidsplass, dropin søkehjelp, skriveworkshops, EndNote-støtte

Bibliotekets tilbud

http://www.oria.no/


Litteratursøketjenester

• litteratursøkekurs 

• veiledning i litteratursøk – Bestill en bibliotekar

eller Veiledningsvakten på Zoom

• utføre søk med / for deg 

planlegge søk / utvikle søkestrategier

lagre og dokumentere søk0

fjerne dubletter

beskrive søket / skrive metodekapittel (oversiktsartikkel)

Prospero-protokoll og andre standarder (oversiktsartikkel)

https://www.ub.uio.no/bruk/bestill-bibliotekar/
https://www.ub.uio.no/fag/medisin/veiledningsvakten/index.html


Litteratursøketjeneste - systematiske oversikter 
https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/for-forskere/systematiske-oversikter.html

https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/for-forskere/systematiske-oversikter.html


Hvorfor gjøre litteratursøk

• Viktig å kjenne til tidligere og løpende studier

• Disse bør omtales i studieprotokoll og søknader

• Krav ved publisering av forskningsresultatene

https://www.thelancet.com/pb/assets/raw/

Lancet/authors/tl-info-for-authors.pdf

https://www.thelancet.com/pb/assets/raw/Lancet/authors/tl-info-for-authors.pdf


• Hva slags informasjon ser du etter? 

Oversiktsartikler over emnet?

Tilsvarende studier?

Hvis ikke – finnes det relevante studier med beslektet tema?

• Hvordan skal vi finne relevante publikasjoner:

Formulere problemstillingen mest mulig spesifikt

Velge søkekilder – databaser, studieregister

 Identifisere sentrale konsepter – PICO



Problemstilling for litteratursøket

Er det best med blodprøver eller tynntarmsbiopsi for å påvise 

cøliaki: 

Ved mistanke om cøliaki, er serologiske tester like pålitelige 

som tynntarmsbiopsi med hensyn til diagnostisk nøyaktighet?
UBO : 

Medisinsk 

bibliotek

P

Pasient/problem

I

Intervensjon

C

Sammenligning

O

Resultat / utfall

Cøliaki Serologiske 

tester

Tynntarmsbiopsi Diagnostisk 

nøyaktighet



Utarbeide søkestrategi og søke

Finne relevante emneord og synonymer 

Avgrensninger – tid, alder, kjønn, publikasjonstype…

Teste i database og korrigere

Tilpasse til ulike databaser og emneordskataloger





P

Pasient

«ved 

mistanke om 

cøliaki»

I

Intervensjon

«er serologiske tester 

like pålitelige eller 

bedre»

C
Sammenligning

«enn 

tynntarmsbiopsi»

O
Resultat / utfall

«med hensyn til 

pålitelighet (sensitivitet 

& spesifisitet)»

MeSH:

Celiac Disease/

Tekstord:

Celiac disease
coeliac disease

MeSH:
Serologic Tests/

Biomarkers / blood
Autoantibodies/
Autoantigens/

Tekstord:

Serology 

Serologic test

Blood test 

Antibody

MeSH:
Biopsy/

Tekstord:

Biopsy
Biopsy-sparing

MeSH:

Predictive value of 

tests/

Sensitivity and 

Specificity/

Tekstord:

Reliability

Sensitivity

Specificity

UBO : Medisinsk bibliotek



UBO : Medisinsk bibliotek

1     Celiac Disease/                                                                                  

2     (celiac adj2 disease*).tw,kf. 

3     (coeliac adj2 disease*).tw,kf.

4     or/1-3

5     Biomarkers/bl [Blood] 

6     Serologic Tests/ 

7     Autoantibodies/bl [Blood] 

8     (serolog* or serum or blood).tw,kf.

9     or/5-8 

10     4 and 9 

11     biopsy/ or exp biopsy, needle/ 

12     biops*.tw,kf. 

13     11 or 12 

14     10 and 13 

15     "sensitivity and specificity"/ or "predictive value of tests"/ or roc curve/ or signal-

to-noise ratio/ 

16     (sensitivity or specificity or predictive value or gold standard or accuracy or false 

negative or false positive).tw,kf. 

17     15 or 16 

18     14 and 17 

19     limit 18 to (english language and yr="2010 -Current" and "reviews (best 

balance of sensitivity and specificity)") 

Medline



Etter søket

Fjerne dubletter

Lage referanselister 

EndNote-bibliotek og referansestiler

Skaffe artiklene

Lagre søkehistorikk – for dokumentasjon og gjenbruk



Referansehåndtering

• EndNote, Zotero osv. – for å sitere og referere i manuskripter. 

• Også nyttig for å lagre og organisere artikler 

• Samhandling og deling: Du kan dele hele biblioteket, eller en 

samling referanser, med andre.

• Flere kan jobbe med samme dokument med referanser fra 

samme bibliotek.

• EndNote er installert på UiO- og OUS-PCer og ellers i HSØ. 

• Studenter og ansatte ved UiO/HSØ kan laste ned til privat PC: 

UIO: https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/referere/endnote/

• Helse Sør-Øst: http://www.alfasoft.com/no/endnote-hso.html

Eller kontakt Sykehuspartner

Tlf. 32 23 53 30

https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/referere/endnote/
http://www.alfasoft.com/no/endnote-hso.html




Open Access-publisering





ub.uio.no/medisin Medisinsk.bibliotek@ub.uio.no@medisinskbibliotek @medisinskbibl @uboslo

http://www.ub.uio.no/medisin
mailto:Medisinsk.bibliotek@ub.uio.no
https://www.facebook.com/uiomedbib
https://twitter.com/Medisinskbibl
https://www.instagram.com/uboslo/

