Intervjuguide for litteratursøk til
systematiske oversikter
Forarbeid

Hva finnes fra før?
• Publiserte og protokoller til pågående
systematiske oversikter
• Prospero, Cochrane Library, PubMed

Protokoll

Foreligger det en protokoll?
• Er den registrert i PROSPERO?
Skal det skrives en protokoll?
• Skal den registreres i PROSPERO?

Problemstilling

Prosjektgruppe

Bibliotekarens
rolle
Kvalitetsvurdering av
studier

Tidsbruk

Standarder

Er problemstillingen klart definert?
• Klare inklusjonskriterier?
• Klare eksklusjonskriterier?
• Tidligere erfaringer med systematiske
oversikter?
• Arbeid i uavhengige par?
• Kontaktperson som kan ta hurtige
avgjørelser på vegne av gruppen
• Veileder eller utfører?
• Forfatter av metodedelen om søk?
• Skal litteratursøket publiseres?
• Bibliotekar som medforfatter/ takksigelse?
En systematisk oversikt skal inneholde
kvalitetsvurderte studier, vil dette gjøres?
• For andre kunnskaps-oppsummeringer
henvis til Grant & Booth (2009)
• Hvor mye tid er satt av til arbeidet?
• Hvor mye tid er beregnet for utførelse av
litteratursøk?
• Å gå gjennom hele søkeresultatet uansett
størrelse?
Hvilke standarder følges?
• Retningslinjer for utarbeidelse
• Retningslinjer for litteratursøk
• Retningslinjer for rapportering

Formål med intervjuguiden
• Økt etterspørsel etter hjelp til litteratursøk til
systematiske oversikter.
• Sprikende metodekunnskap hos bruker.
• Avklare oppfatning og forventninger til
litteratursøket.
• Styrke kunnskapen om arbeidsbelastning og
tidsbruk som nedlegges av bibliotekar.
• Øke sjangerbevissthet om systematiske
oversikter. Særlig krav om metode.
• Litteratur om referanseintervju mangler
tradisjonelt spørsmål om metode.

Søkekilder og
metoder

Rammeverk fra
problemstilling
til søk

Søkeord og
begreper

Relevante
studiedesign

• Referansedatabaser
• Databaser utenfor UiOs portefølje?
• Upublisert litteratur
• Grå litteratur
• Håndsøk
• Siteringssøk
Eksempelvis
• PICO
• SPICE
• SPIDER
• Emneord
• Tekstord, med variasjoner
• Fraser, med variasjoner
• Begrep, med variasjoner

• Hvilke studiedesign svarer på
problemstillingen?
• Er det ønske om å avgrense til disse?

Språk

• Språklige avgrensninger?
• Ressurser til å oversette fremmedspråklig
litteratur?
• Eventuell plan for håndtering av
fremmedspråklig litteratur?

Analyseprogramvare

Skal referansene inn i annen programvare?
• Referansehåndteringsprogram
• Screeningprogram

Oppdatering

• Plan for oppdatering av søk
• Oppdatering av oversiktsartikkelen

Intervjuguiden baserer seg på
• Publiserte intervjuguider for litteratursøk.
• Metodelitteratur for systematiske
oversikter.
• Egne erfaringer.
Anvendelse
• Publisering sammen med informasjon
om bibliotekets tilbud om litteratursøk.
• Sende på epost før avtaler med
forskningsgrupper.
• Bruk i samtale med forskningsgrupper.
• Bruk i internopplæring.
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