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Hva er Rayyan og hva brukes det til? 

Rayyan er et verktøy for å gjennomgå, eller screene, referanser til for eksempel systematiske 

oversikter. To personer kan gjennomgå de samme referansene uavhengig av hverandre (blindet). 

Når begge er ferdige, kan man slå av blinding og gjennomgå og løse konflikter – det vil si 

referanser man er uenige om skal inkluderes eller ikke.  

Rayyan er nettbasert og gratis å bruke. Nettversjonen kan brukes på alle PC-er og Mac-er som har 

internettilgang. Dette gjelder også sykehusmaskiner, med unntak av det å importere referanser. 

Under avsnittet «Importere referanser» står det hvordan dette kan løses.  

Det finnes også apper for mobil og nettbrett som kan lastes ned gratis fra AppStore eller Google 

Play. Appene kan brukes offline.  

Screening til systematiske oversikter 

Screening til systematiske oversikter foregår vanligvis i to trinn:  

1. Titler og sammendrag. To personer går uavhengig av hverandre gjennom alle titler og 

sammendrag for å velge ut referanser basert på forhåndsdefinerte seleksjonskriterier 

(inklusjons- og eksklusjonskriterier). Hvis man er i tvil om en referanse er relevant, skal 

den inkluderes på dette trinnet. Når begge er ferdige, ser de på enigheter og uenigheter 

om hvilke referanser som skal inkluderes. Hvis de ikke blir enige, kan det være 

hensiktsmessig å trekke inn en tredje person. 

2. Fulltekst. De referansene som i trinn 1 ble vurdert som mulig relevante hentes inn i 

fulltekst. To personer leser uavhengig av hverandre fulltekst av artiklene og vurderer dem 

ut fra de forhåndsdefinerte seleksjonskriteriene. På dette trinnet skal eksklusjonsgrunn 

oppgis. Grunn til eksklusjon kan f.eks. være feil populasjon eller feil studiedesign. 

Rayyan har ikke noe totrinnssystem, men man likevel bruke Rayyan på begge trinn ved at man 

slår av og på blinding mellom trinnene. Det er mulig å laste opp PDF-er med fulltekst i Rayyan, 

men dette er tidkrevende fordi man bare kan laste opp en PDF av gangen, og en PDF i Rayyan må 

uansett åpnes i et eget vindu. Det er mer hensiktsmessig å ha PDF-ene med fulltekst i f.eks. 

EndNote eller en mappe på PC-en og så veksle mellom PDF-en og Rayyan.  
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Opprette konto i Rayyan 

For å få konto i Rayyan må du først registrere deg og bli godkjent. Godkjenningsprosessen tar 

vanligvis bare noen få minutter, men kan ta opptil en arbeidsdag.  Merk at administrator og 

brukerstøtte har kontortid søndag – torsdag 0800 – 1600 Arabia Standard Time, som tilsvarer 

0700 – 1500 norsk tid. 

Gå til https://rayyan-prod.qcri.org/welcome og klikk på «SIGN UP». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyll ut alle felt i registreringsskjemaet. 

Title kommer til å bli stående foran navnet ditt, så velg 

for eksempel Ms., Mr., Dr. eller Prof. 

Du må oppgi en grunn til at du registrerer deg. Det kan 

for eksempel være «To screen references for systematic 

reviews». 

Klikk på «Sign up» når alle felt er utfylt. 

 

Du mottar en e-post med en lenke for å bekrefte kontoen 

din. Klikk på lenken og du kommer til en side der du skal 

velge passord. Fyll inn det valgte passordet to ganger og 

klikk på «Confirm Account» 

 

Du kommer så til en side der du 

må lese gjennom og godta 

betingelser.  Du får en e-

postbekreftelse på at kontoen er 

opprettet. Dette kan ta inntil en 

arbeidsdag, men som oftest tar 

det noen få minutter. 

  

Åpningsbilde Rayyan 

Registreringsskjema Rayyan 

Velg og bekreft passord 

https://rayyan-prod.qcri.org/welcome
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Lage en ny «review» 

Klikk på «New review» under «My Reviews». Gi den et navn, eventuelt en beskrivelse og klikk på 

«Create». 

 

Lage en ny "review" 

Neste steg er å importere referanser. Dette kan gjøres på ulike måter. I denne veiledningen 

beskrives hvordan man importerer referanser som er hentet fra EndNote og derfor kommer det 

først en beskrivelse av hvordan man eksporterer referanser fra EndNote.   

Merk at dersom det er flere enn to som skal dele på screeningjobben, kan det være lurt å 

eksportere/importere referansene i flere omganger. Se avsnittet «Flere enn to til å screene?»  
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Eksportere referanser fra EndNote 

Åpne EndNote-biblioteket med de referansene du skal eksportere til Rayyan.  

• Hvis du bare skal eksportere utvalgte referanser (f.eks. i en gruppe) merker du disse.  

• Hvis du skal eksportere alle referansene i biblioteket trenger du ikke å merke noen. 

• Klikk på «File» og så «Export». 

 

 

Eksportere referanser fra EndNote 
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• Velg hvor du vil lagre filen. Velg filtype «Text File». «Output style» skal være «RefMan 

(RIS) Export». 

o Hvis du bare vil eksportere de referansene du har merket på forhånd skal det 

være krysset av for «Export Selected References».  

o Hvis du skal eksportere alle referansene i biblioteket fjerner du avkrysningen. 

 

 

Eksportere referanser fra EndNote. Lagre som txt-fil, outputstyle RIS, fjern haken ved Export Selected References hvis du 
skal eksportere alle referansene i biblioteket. 
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Importere referanser i Rayyan 

Klikk først på «Select files» og let deg frem til tekstfilen du eksporterte fra EndNote. Når filnavnet 

vises i Rayyan klikker du på «Continue». 

 

 

Importere referanser i Rayyan 

 

Hvis du har mange referanser (flere tusen) kan denne prosessen ta lang tid. Du kan se 

progresjonen under «Search methods» i menyen til venstre. I illustrasjonen under er 1050 av 

1849 referanser lastet inn. 

 

 

Progresjon i import av referanser i Rayyan 

 

Løsning for sykehusmaskiner 

Prosessen med å importere referanser til Rayyan lar seg dessverre ikke gjøre på 

sykehusmaskiner. Løsningen er å laste opp referansene til Rayyan på en maskin som ikke er 

tilknyttet sykehusnettet. Hvis du har EndNote på sykehusmaskinen, sender du den eksporterte 

tekstfilen til en e-postadresse du har tilgang til utenom sykehusnettet (f.eks. gmail, yahoo-mail el. 

l). På en maskin som ikke er til tilknyttet sykehusnettet henter du filen fra e-posten din og lagrer 

den lokalt på maskinen (f.eks. på skrivebordet). Logg deg på Rayyan og last opp referansene. Når 

dette er gjort kan du logge deg på Rayyan på sykehusmaskinen og screene på den. 
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Screening – oversikt 

 

Screeningbildet i Rayyan 

Høyre del av skjermen er delt horisontalt. Øverst finner du en liste over titler og forfattere for 

hver enkelt referanse. Klikk på en referanse for å merke den og få opp sammendraget nederst. 

Midt på finnes knapper for å inkludere og ekskludere. 

Venstre del av skjermen har flere menyer, her beskrives de viktigste:  

Duplicates 

Utviklerne av Rayyan sier selv at dublettkontrollen deres ikke er god nok. Det beste er derfor å 

fjerne dubletter i EndNote før du eksporterer referansene derfra og importerer dem i Rayyan. I 

eksemplet over har Rayyan funnet 7 dubletter – ved nærmere ettersyn viste det seg at disse ikke 

var dubletter.   

Inclusion desicions 

Undecided: Antall referanser igjen å vurdere 

Maybe: Antall referanser som er merket med «Maybe» 

Included: Antall inkluderte referanser 

Excluded: Antall ekskluderte referanser 

Conflict: Referanser der de to som har vurdert ikke er enige (kun synlig når blind-modus er 

avslått). 

Search methods 

Her står filnavn på referansene du har importert. Klikk på «Add new» for å importere flere 

referanser. Vi anbefaler imidlertid å gjøre ferdig alle søk i alle relevante baser, eksportere 

referansene til EndNote og fjerne dubletter før import i Rayyan. Hvis du legger til flere referanser 

i Rayyan risikerer du å få mange dubletter, og dublettkontrollen i Rayyan fungerer ikke optimalt.  

Merk imidlertid at dersom screeningjobben skal deles på flere enn to personer er det 

hensiktsmessig å dele referansene i flere filer som så lastes opp. Det står mer om dette under 

avsnittet «Flere enn to til å screene?» nedenfor.  
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Keywords for include/exclude 

Nøkkelord for referanser som skal inkluderes eller ekskluderes. Vanlige nøkkelord genereres 

automatisk. F.eks. er randomly et nøkkelord for inklusjon fordi systematiske oversikter ofte 

inkluderer randomiserte kontrollerte studier. Tilsvarende vil man ofte ekskludere dyrestudier og 

derfor finnes ord som rat og animal i listen over ord for eksklusjon. Du kan selv slette eller legge 

til nøkkelord. Disse nøkkelordene vil bli merket med henholdsvis grønt og rødt i referansenes 

titler og sammendrag. Les mer om dette i avsnittet «Redigere og bruke nøkkelord for inklusjon og 

eksklusjon» nedenfor. 

Invitere noen til å screene sammen med deg 

En av de beste funksjonene med Rayyan er at to personer uavhengig av hverandre kan screene 

referanser. Den som skal inviteres må ha en Rayyan-konto.  

Hvis du har den aktuelle reviewen åpen, må du først klikke på knappen «All reviews» for å 

komme til oversiktssiden der du får se alle dine reviewer.  

 

Klikk på "All reviews" for å få oversikt over dine reviewer 

 

Klikk så på den aktuelle reviewen og så på «Invite» 

 

Invitere noen til å screene sammen med deg 
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Spør først den/de du skal invitere om de har en Rayyan-konto og hvilken e-postadresse som er 

knyttet til kontoen deres. Merk også at det må være adressen nøyaktig slik den ble registrert hos 

Rayyan. Hvis vedkommende registrerte seg med en kortversjon av adressen som f.eks. 

jdoe@uio.no, vil ikke den fulle adressen jane.doe@medisin.uio.no fungere og vice versa.  Velg 

«Collaborator», fyll inn e-postadressen og en beskjed. Klikk på «Invite» for å sende invitasjonen. 

 

Den/de som mottar og aksepterer invitasjonen finner reveiwen under «Collaboration reviews»:  

 

Blinding 

For å sikre at de to som screener ikke påvirkes av hverandre, må blindmodus være påslått mens 

man screener. Når det er minst to stykker registrert i en review kommer det opp en knapp for 

blinding:  

 

Blind ON sikrer uavhengig screening 

Når blinding er PÅ vil hver enkelt bare se sine egne avgjørelser. Når begge er ferdige, slår man AV 

blindmodus for å få oversikt over konflikter.  

  

Fyll inn e-postadressen til den du vil invitere. Spør først hvilken e-postadresse vedkommende bruker til sin Rayyan-konto. 
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Inkludere og ekskludere 

Klikk på en referanse i øverste høyre del av skjermen for å få opp det tilhørende sammendraget. 

Klikk på «Include» for å inkludere den, eller på «Exclude» for å ekskludere den. Du kan også bruke 

henholdsvis I og E på tastaturet. Bruk piltastene på tastaturet eller klikk for å flytte til neste 

referanse.   

 

De referansene du inkluderer får en grønn merkelapp med navnet ditt, de ekskluderte får en 

tilsvarende rød merkelapp. Det finnes også en knapp som heter «Maybe». Denne kan du bruke 

hvis du ikke er sikker på om du skal inkludere eller ekskludere. Når du trykker «Maybe» får 

referansen en hvit merkelapp med navnet ditt. Merk at du før eller siden er nødt til å ta en 

avgjørelse om enten å inkludere eller ekskludere, så i det lange løp sparer du tid på å bestemme 

deg med en gang. Er du i tvil, f.eks. fordi det ikke er nok informasjon i sammendraget, skal du 

inkludere den på trinn 1 slik at den kommer videre til trinn 2 som er vurdering av fulltekst.  Hvis 

du bruker «Maybe» bør du, før blinding slås av og konflikter skal løses, ta en avgjørelse og enten 

inkludere eller ekskludere dem du har merket med «Maybe». 
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Redigere og bruke nøkkelord for inklusjon og eksklusjon 

Som nevnt over finnes det nøkkelord for inklusjon og eksklusjon. Når knappen «Highlights ON» er 

aktivert merkes nøkkelordene med henholdsvis grønt og rødt i titler og sammendrag, noe som 

letter screeningprosessen.  

 

Du kan fjerne ord ved å klikke på søppelkassen. Du kan legge til dine egne nøkkelord ved å klikke 

på [Add new]. Du må selv legge til alle varianter av ordene, f.eks. pregnant og pregnancy. Dette 

gjelder også entalls- og flertallsendelser som f.eks. infection og infections og forskjellige 

stavemåter som randomised og randomized. 

Du kan klikke på et av ordene for å få opp alle referansene som inneholder dette ordet. På den 

måten kan du for eksempel raskt gå gjennom alle referansene som inneholder ordet rats hvis du 

ikke skal inkludere dyreforsøk.  

Søke frem referanser med bestemte ord 

Det er også mulig å bruke søkefeltet øverst til høyre i bildet til å søke frem alle referanser med et 

bestemt ord.  

 

Bruk søkefeltet til å finne alle referanser med f.eks. placebo 

Keywords for include/exclude 
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Stjernerangering 

Etter at du har screenet et større antall referanser lærer Rayyan av dine preferanser og rangerer 

referansene med stjerner etter det den tror du vil ha. Nye beregninger gjøres med jevne 

mellomrom. Du kan klikke på den lille pilen ved «Rating» for å sortere etter stjernerangeringen.  

 

Stjernerangering - kommer først når du har screenet et større antall referanser 

 

 

 

Begrunnelse for eksklusjon (Reason) og merkelapper (Label) 

På samme linje som knappene for inklusjon og eksklusjon finnes det et felt som heter «Reason» og 

et som heter «Label».  

 

Begrunnelse (Reason) 

Hvis du klikker i «Reason»-feltet kommer det opp en del forhåndsdefinerte grunner til 

eksklusjon:  

 

Klikk i Reason-feltet for å velge en forhåndsdefinert eksklusjonsgrunn, eller skriv inn din egen. 
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Hvis grunnen til at du vil ekskludere en referanse er at den har feil studiedesign, kan du klikke på 

«wrong study design». Dette vil da vises som en hvit merkelapp med rød skrift ved den aktuelle 

referansen:  

 

Hvis du vil oppgi en annen eksklusjonsgrunn enn en av de forhåndsdefinerte, klikker du på «Add» 

for å legge til din egen. Merk at man vanligvis ikke oppgir eksklusjonsgrunn når man screener 

titler og sammendrag, men først på trinn 2 der man går gjennom fulltekst (se avsnittet «Screening 

til systematiske oversikter»). 

 

Merkelapper (Label) 

Merkelapper (label) fungerer mye på samme måte som begrunnelser 

(reason), det men er ingen forhåndsdefinerte merkelapper. Klikk i feltet 

og skriv inn det du ønsker for å legge til en merkelapp.  

 

Den aktuelle referansen får 

en blå merkelapp med hvit 

skrift. 

Merkelapper kan være nyttige å bruke for f.eks. å sortere referansene i ulike kategorier.   
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Oversikt over progresjon  

På den siden hvor du kan invitere andre og slå av og på blinding kan du også få oversikt over 

progresjon (for å komme til denne siden fra siden der du screener klikker du på «All reviews»-

knappen øverst til høyre). På denne siden kan du se hvor mye dere til sammen har ekskludert og 

inkludert, hvor mye dere er uenige om (conflict) og hvor mye som gjenstår. Du får også en 

oversikt over tidsbruken.  

  

 

Oversikt over progresjon 
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Slå av blinding og løse konflikter 

Når begge (alle) er ferdige med å screene, kan du slå av blind-modus. Det gjøres i samme bildet 

som beskrevet i avsnittet over. Klikk på «Blind ON»-knappen for å endre til «Blind OFF». 

 

 

For at du ikke i vanvare skal slå av blinding får du en advarsel. Når blinding er slått av vil begges 

(alles) avgjørelser vises i screeningbildet:  

 

Screeningbildet når blinding er slått av 

I menyen «Inclusion decisions» får du oversikt over hvor mange som er inkludert, ekskludert og 

hvor mange konflikter det er. Konflikter er referanser der dere er uenige om inklusjon og 

eksklusjon.  

 

 

Klikk på «Conflict» for å få oversikt over disse referansene. 

 

For å løse konfliktene ser dere på referansene sammen og diskuterer dere frem til enighet. Hvis 

dere bestemmer dere for å inkludere referansen, endrer den som har ekskludert den sin 

avgjørelse og vice versa. Hvis dere ikke klarer å bli enige, anbefales det å trekke inn en tredje 

person i diskusjonen. 
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Flere enn to til å screene? 

I en del prosjekter kan man ønske å dele screeningen på flere for eksempel ved at prosjektleder 

screener alle sammendrag mens to prosjektmedarbeidere leser halvparten hver. Dette kan løses 

på tre ulike måter. Alternativ 1 eller 3 anbefales dersom man vil ha en bestemt fordeling på hvor 

mange referanser hver enkelt skal screene. 

1) Prosjektleder oppretter to reviewer og laster opp halvparten av referansene i hver 

(eksporter to filer fra EndNote) og inviterer så de to prosjektmedarbeiderne til hver sin 

review.  

2) Opprett én review og last opp alle referansene i en omgang. Følg med på menyen 

«Minimum collaborator decisions» og sørg for at alle referanser blir screenet av minimum 

to personer. Dette alternativet gir ikke nødvendigvis en jevn fordeling av hvem som 

screener hvor mye. Hvis man merker «At least 1» i denne menyen får man kun opp de 

referansene som til nå bare er screenet av en person. På den måten kan man sørge for at 

alle disse blir screenet av minst to.  

3) Opprett én review, men last opp referansene i to omganger (eksporter to filer fra 

EndNote). Det er lurt å gi filene klare navn som viser hvem som skal screene hvilken del.  

Her er eksempel på hvordan det ser ut når man har lastet opp to filer med referanser i samme 

review:  

Vi hadde på forhånd bestemt at Hilde (eier av reviewen) skulle screene alle referansene, mens 

Marte og Malene skulle screene ca. halvparten hver. For at Marte og Malene bare skal screene sin 

andel, må de passe på at den filen med deres eget navn er merket når de screener.  

 

Når Malene har merket filen med sitt navn, får hun bare se de 45 hun skal screene (45 er et 

urealistisk lavt tall, dette er bare et eksempel).  Hilde, som skal screene alt, merker ingen av disse 

filene og får dermed se alle referansene.  

I boksen «Minimum collaborator decisions» får man oversikt over hvor mange av referansene 

som er vurdert av hvor mange av deltagerne:  

 

I dette tilfellet har minimum to personer vurdert alle 91 referansene. Ni av dem er blitt vurdert av 

alle tre. 
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Eksportere fra Rayyan til EndNote 

Når dere er enige om hvilke referanser dere skal inkludere, kan det være ønskelig å eksportere 

disse til EndNote. Klikk først på «Included» i menyen til venstre slik at det er de inkluderte 

referansene som vises. 

 

 

Klikk så på «Export» på knapperaden øverst til høyre. 

 

 

Klikk på «Filtered» og på «EndNote» og så på «Export».  

 

 

Du får en e-post med en lenke for å laste ned referansene. 
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App for mobil og nettbrett 

Apper for mobil og nettbrett kan lastes ned gratis fra AppStore eller Google Play. Når du har lastet 

ned en review med referanser i appen kan du screene selv om du ikke har internettilgang. Når 

mobilen eller nettbrettet blir koblet på nett igjen synkroniseres appen med Rayyans server.   

Når du åpner appen online vises (de nyeste) reviewene dine, men merk at du må trykke på skyen 

for å få lastet ned reveiwen med referanser. Når det er en stund siden du har brukt appen, må du 

laste ned på nytt.  

 

 

 

 Trykk på skyen for å laste ned reviewen med referanser.  

Hvis du ikke trykker på skyen, men bare på reviewen, 

kan du screene online, men bare de av referansene som 

er lastet ned. I dette eksemplet er alle 91 referanser  

(100 %) tilgjengelige online i den øverste reviween, men 

kun 30 referanser (7 %) er tilgjengelige online i den 

neste. 

Enten du skal screene online eller offline i appen, er det 

en fordel å laste ned alle referansene fra skyen. 

Når reveiwen er lastet ned, kan du 

trykke på den for å screene både 

online og offline. 
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Bruk trakten til å filtrere 

referansene for f.eks. kun å se 

«Undecided» 


