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TEMA: 

Bliv bedre til 
systematisk 

litteratursøgning 

 

 
   
 

Systematisk litteratursøgning 

Det kræver bl.a. god søgeteknisk viden at 

kunne opsøge og udvælge nyeste forskning 

og det er derfor af stor betydning, at man har 

kompetencer til at varetage en systematisk 

litteratursøgning samt kritisk at kunne vurde-

re forskningsbaseret litteratur. Litteratursøg-

ning tager tid og kræver forberedelse, for at 

få mest ud af søgningen. 

Den bedste måde at blive bedre til at søge 

på, er ved at gøre det. Men derfor kan man jo 

godt have brug for lidt hjælp – nedenfor kan 

ses nogle af Forskerservices tilbud: 

 

EduMe Videoer 

Forskerservice har udarbejdet er række un-

dervisningsvideoer for at understøtte under-

visere og forskere i litteratursøgning og refe-

rencehåndtering. 

I EduMe videoerne kan du f.eks. få starthjælp 

til søgeprotokol, søgematrix og bloksøgning 

og du kan få hjælp til at gennemskue, hvor-

dan du finder kontrollerede emneord til dine 

søgninger. Du kan oprette en RefWorks-konto 

og se videoer om, hvordan du importerer 

referencer fra forskellige typer af databaser. 

EduMe Videoerne er tænkt som hurtig start-

hjælp og er udviklet sammen med Anvendt 

Sundhedsforskning. 

De første ti videoer består af to serier og er 

klar nu. De kan findes på Forskerservices 

hjemmeside, under de relevante emner, eller 

du kan ses alle ti her. Der vil løbende komme 

flere videoer til. 

 

Mere hjælp til selvhjælp 

Forskerservices hjemmeside bygges hele 

tiden ud. Senest er der tilføjet fem nye emner 

om systematisk litteratursøgning, som inde-

holder henvisninger til gode hjemmesider, 

med bl.a. værktøjer til PICO, PRISMA’s flow-

diagram, grå litteratur samt kritisk læsning. 

Skal du i gang med en systematisk litteratur-

søgning eller et review, kan du starte her og 

få ideer til, hvad det er vigtigt du ved noget 

om, inden du går i gang. Skal reviewet f.eks. 

registreres i PROSPERO? Skal du bruge Covi-

dence? Og kan PRISMA være til nogen hjælp? 

Se også Lene Moestrups video om PICO og 

PICo. 

 

Kurser 

Forskerservice holder ad hoc kurser indenfor 

informationskompetence, f.eks. er der lige 

blevet afholdt kursus om litteratursøgning til 

review i dansk kontekst indenfor skoleområ-

det. 

Kontakt Forskerservice for yderligere informa-

tion. 

S e p t e m b e r  
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At Anvendt Sundhedsforskning 

og Forskerservice i samarbejde 

udbyder CAT ”Kursus i udarbej-

delse af Critically Apparised 

Topic” til alle sundhedsfaglige 

undervisere? 

CAT kursus 

CAT kursus udbydes med start d. 

20. september 2017 og igen i 

foråret 2018.  

Kurset har til formål at deltager-

ne tilegner sig viden om og kom-

petencer i at kunne opdatere og 

kritisk vurdere forskningsbaseret 

litteratur i eget undervisningsma-

teriale, at kunne undervise de 

studerende i evidensbaseret 

praksis både i teoretiske og 

kliniske sammenhænge og at 

kunne sparre med kliniske un-

dervisere i forhold til at inddrage 

evidensbaseret praksis i den 

kliniske undervisning. 

Kurset er berettet til 3 ECTS 

svarende til to ugers fuldtidsstu-

dier og der udstedes kursusbe-

vis. Kurset fordeler sig på 3 + 2 

kursusdage og fem workshops. 

Der skal afleveres søgestrategi 

og -protokol undervejs og en CAT 

som slutprodukt. Afleveringerne 

evalueres og der gives en skrifte-

lig tilbagemelding. Kurset kræver 

forberedelse og selvstudie un-

dervejs. 

Vil du vide mere, så kontakt 

Anne Seneca Terkelsen 

 

ANNE-MARIE FIALA CARLSEN 

Vidste du… 

 

Mere om informationskompetence 

Velkommen til ny viden 

Scenen i UCL Biblioteket Odense præsenterer følgende arrangementer: 

21. sep. Evidensbaseret praksis – en bevægelse i bevægelse? v/docent Hanne Kaae Kristensen 

??  okt.  Book-release: Psykologi og socialt arbejde 

16. nov. Arbejdstitel: Velfærdsinnovation v/phd-studerende Maja Müller 

http://videotool.dk/ucl/c3883/
https://bib.ucl.dk/da/side/databaser-og-elektroniske-tidsskrifter
http://videotool.dk/ucl/c3139/v29823
http://videotool.dk/ucl/c3139/v29823
mailto:afca@ucl.dk?subject=Info%20om%20kurser
https://www.carenet.nu/nyheder.aspx
mailto:Anne%20Seneca%20Terkelsen%20%3caste@ucl.dk%3e?subject=CAT%20kursus
https://bib.ucl.dk/da/side/forskerservice

