
Metodedokument for innholdsoppdatering av 
Læringsbiblioteket.no



Introduksjon

OsloMet skal være en moderne og brukerorientert utdannings- og forskningsinstitusjon. En viktig del 
av dette er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan ulike former for digitalisering kan bidra til 
bedre utdanningskvalitet og gode læringsopplevelser. I den forbindelse har det i samarbeid mellom 
Fakultet for helsefag og Senter for profesjonsstudier blitt initiert et program for forskning på 
digitalisering og læring med oppstart i 2018.

Et av målene med dette programmet er å identifisere og formidle eksisterende systematiske 
oversikter knyttet til hvorvidt og hvordan ulike former for digitalisering kan fremme læring, 
utdanningskvalitet og mer effektiv utnyttelse av ressurser. Slik kunnskap vil både være viktig for å 
bestemme hvilke former for digitalisering OsloMet som institusjon velger å satse på og for å forenkle 
tilgangen til ny forskning om effektive undervisningsmetoder som undervisere kan benytte seg av.

Et av tiltakene som settes i gang for å oppnå det ovenstående målet er utviklingen av 
Læringsbiblioteket, et nettsted som formidler forskningsoppsummeringer innen digitalisering og 
læring blant helsefagstudenter. Innholdet i denne databasen er identifisert og vurdert gjennom en 
tydelig og dokumentert fremgangsmåte basert på metoden som avdeling Helsetjenester ved 
Folkehelseinstituttet bruker under utarbeidelse av egne kunnskapsoppsummeringer (Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten, 2015).  

Målet er ikke at forskningsdatabasen skal bli en komplett samling av all oppsummert kunnskap innen 
temaet. Forhåpningen er at dette kan bli en ressurs for praksisfeltet i form av presentasjon og 
formidling av relevant forskning innen digitalisering av læring. 

Dette dokumentet vil videre gi en kort innføring i metoden som ligger bak utarbeidelsen av 
Læringsbiblioteket og presentere de grunnleggende tankene vedrørende inklusjonskriterier, 
seleksjon, kvalitetsvurdering, beskrivelse av innhold, registrering av meta-data og publisering. 

Resultatet av denne jobben er en enkelt navigerbar database med forskningsoppsummeringer på 
digital læring innen helsefagene publisert fra og med 2010. Etter hvert som innholdet i 
Læringsbiblioteket økes vil brukerne av ressursen fort kunne danne seg et overblikk over hva 
oppsummert forskning sier om bruk av blended learning hos sykepleiestudenter, online 
diskusjonsfora hos fysioterapistudenter, simulering hos ergoterapistudenter, og så videre.  

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Slik oppsummerer vi forskning. Håndbok for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. 4. reviderte utg. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten; 2015. 



Inklusjonskriterier
Før hver enkelt utvidelse av Læringsbiblioteket bestemmes tydelige 
inklusjons- og eksklusjonskriterier som definerer den gjeldende utvidelsen.

Litteratursøk
Basert på ovennevnte kriterier gjennomføres et systematisk litteratursøk 
med det formål å identifisere systematiske oversikter innen temaet.

Seleksjon
Resultatene fra søket gjennomgås av to personer for å vurdere om 
forskningen er relevant å inkludere. Ved uenighet involveres en tredjepart. 

Kvalitetsvurdering
Inkluderte oversikters metodologiske kvalitet vurderes og oppsummeres 
kort. 

Beskrivelse
Det utarbeides det en kort, norskspråklig beskrivelse av hver enkelt oversikt 
for å gi en kort beskrivelse og trekke frem elementer av spesiell interesse.  

Registrering
Informasjon som tittel, forfattere, kilde, sammendrag, beskrivelse, 
kvalitetsvurdering og lenke til fulltekst registreres.

Meta-dataene lastes opp i databasen og gjøres tilgjengelig for alle som er 
interessert i å lese seg opp på nyere forskning innen digitalisering og læring.  Publisering
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Inklusjonskriterier
Før hver enkelt utvidelse av Læringsbiblioteket bestemmes tydelige 
inklusjons- og eksklusjonskriterier som definerer den gjeldende utvidelsen.

Det vil til enhver tid være tre aspekter som er gitt på forhånd, og som utgjør det felles grunnlaget for 
innholdet i databasen. Disse er:

1. Forskningsoppsummeringer: Vi ønsker å identifisere relevante forskningsoppsummeringer. Her 
mener vi oppsummert forskning som har en tydelig definert problemstilling, en dokumentert og 
transparent søkehistorikk, tydelige inklusjons- og eksklusjonskriterier, kvalitetsvurdering av 
inkluderte studier og en samlet analyse (Petticrew og Roberts, 2006). I den grad det er åpenbare 
metodologiske svakheter vil disse bli kommentert i den metodologiske kvalitetsvurderingen. 

2. Helsefag ved OsloMet: Ettersom det finnes såpass store mengder med forskning og vi er spesielt 
interessert i undervisning som gis til studenter ved OsloMet - storbyuniversitetet, har vi fokusert 
på i identifisere forskning hvor populasjonen tilsvarer studenter på en av de helsefaglige 
profesjonsutdanningene OsloMet tilbyr. Det vil eksempelvis si:

3. Nyere forskning: Våre systematiske litteratursøk går tilbake til 2010. Utviklingen innen 
digitalisering er såpass stor at antakelsen vår er at den mest relevante forskningen er publisert 
etter 2010.

For hvert litteratursøk vil de tre aspektene over bli kombinert med en variabel. Det vil enten være et 
begrep, en metode, en pedagogisk tilnærming, eller lignende. Eksempler på slike er:

 Blended learning
 Flipped classroom
 Gamification
 Digital simulering
 Klikkere/audience response systems

Formålet med denne oppstykkingen er å få en jevn tilstrømning av forskning til Læringsbiblioteket 
over tid. I tillegg gir denne fremgangsmåten mulighet for kjapt å innhente ny oppsummert forskning. 
Inklusjonskriterier for variablene blir utarbeidet underveis og inngår som en del av dokumentasjonen 
som vil bli tilgjengeliggjort. 

Petticrew, M., og Roberts, H. (2008). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. Oxford: John Wiley og Sons.

• Sykepleie
• Fysioterapi
• Ergoterapi
• Ortopedi
• Radiografi
• Farmasi
• Helsevitenskap
• Vernepleie
• Tannteknikk

• Samfunnsernæring
• Prehospitalt

arbeid/paramedic
• Bioingeniørfag
• Biomedisin 
• Atferdsanalyse
• Stråleterapi
• Jordmorfag
• Rehabilitering

• Folkehelse
• Psykisk helsearbeid
• Empowerment og 

helsefremmende arbeid
• Kognitiv atferdsterapi
• Helsesøsterutdanning
• Velferdsteknologi
• Seksuell helse



Litteratursøk
Basert på ovennevnte kriterier gjennomføres et systematisk litteratursøk 
med det formål å identifisere systematiske oversikter innen temaet.

I direkte sammenheng med inklusjonskriteriene er det visse elementer som går igjen i 
litteratursøkene. For hvert litteratursøk som gjennomføres vil de samme søkeordene bli brukt for å 
identifisere henholdsvis forskningsoppsummeringer og helsefagene ved OsloMet. Disse delene vil 
altså være identiske på tvers av alle litteratursøkene, ettersom disse to kriteriene er gitt for al 
forskningen som tilgjengeliggjøres gjennom Læringsbiblioteket. Videre vil også de formelle 
avgrensningene på språk og publiseringsår være like. Det som endres fra søk til søk vil være 
variabelen som beskriver metoden, pedagogikken, teknologien, med mer. For eksempel: blended
learning, flipped classroom, gamification, digital simulering og klikkere/audience response systems.

 Dokumentasjon: Hvert litteratursøk vil bli dokumentert og gjort fritt tilgjengelig på siden Om 
Læringsbiblioteket. En standardisert og dokumentert fremgangsmåte gjør det enkelt for andre å 
bruke de samme metodene som vi gjør, dersom de skulle ønske det. 

 Databaser: Det er de samme bibliografiske databaser vi gjennomfører hvert litteratursøk i. For 
best mulig å dekke det overordnede temaet, det vil si bruk av digitalisering i undervisningen for å 
øke læring hos helsefaglige studenter, har vi valgt å utføre søkene våre i disse databasene:

 Medline
 Embase
 The Cochrane Library
 Epistemonikos
 Cinahl
 ERIC
 Education Source
 Teacher Reference Center
 Web of Science
 Scopus

 Forskningsoppsummeringer: Det er ikke alle oppsummeringer som blir navngitt med 
publikasjonstypen i tittelen som «The effect of this intervention on this outcome: a systematic
review». Vi har derfor utviklet et metodefilter for å identifisere forskjellige typer oppsummeringer 
indeksert i de forskjellige bibliografiske databasene. Filteret er basert på metodefiltrene utviklet 
ved McMaster University i Canada (https://hiru.mcmaster.ca/hiru/HIRU_Hedges_home.aspx). 

https://hiru.mcmaster.ca/hiru/HIRU_Hedges_home.aspx


LitteratursøkSeleksjon
Resultatene fra søket gjennomgås av to personer for å vurdere om 
forskningen er relevant å inkludere. Ved uenighet involveres en tredjepart. 

Når litteratursøket er ferdigstilt fjernes alle eventuelle dubletter mellom referansene ved hjelp av 
referansehåndteringsprogrammet EndNote. De gjenstående, unike referansene går videre til 
seleksjonsprosessen.

Inklusjon på bakgrunn av tittel og sammendrag
Første ledd i seleksjonsprosessen er at to personer uavhengig av hverandre vurderer hver enkelt 
referanse opp mot inklusjonskriteriene ut fra informasjonen som er tilgjengelig i tittel og 
sammendrag til hver identifisert artikkel. Dersom det skulle oppstå uenighet rundt inklusjon, vil en 
tredjepart bli konsultert. De referansene som går videre til neste trinn er de som er vurdert som 
relevante eller kanskje relevante. 

Inklusjon på bakgrunn av fulltekst
Etter innhenting av fullteksten av de relevante og kanskje relevante artiklene, er neste ledd å vurdere 
inklusjon på bakgrunn av fullteksten. I denne runden vil en person vurdere hver fulltekst opp mot 
samme inklusjonskriterier som i første ledd.  

Ferdigstilt inklusjon: Når gjennomlesningen av fulltekst er gjort er det klart hvilke 
forskningsoppsummeringer som går videre i prosessen. Alt som ble identifisert i litteratursøket har 
på dette punktet blitt gjennomgått og er enten inkludert eller ekskludert. Det er dermed klart til 
neste trinn, kvalitetsvurderingen.  

Dokumentasjon av seleksjonsprosessen: For å gi 
overblikk over seleksjonsprosessen knyttet til hver 
innholdsutvidelse, benytter vi et PRISMA-flytskjema for 
å dokumentere valgene som er tatt underveis (Moher et 
al, 2009). PRISMA-skjemaet illustrerer hvor mange 
referanser litteratursøket identifiserte, hvor mange som 
gjenstod etter dublettene var fjernet, hvor mange som 
ble ekskludert på bakgrunn av tittel og sammendrag, 
hvor mange som ble ekskludert etter gjennomgang av 
fulltekst og hvor mange forskningsoppsummeringer som 
gjenstod til slutt for inklusjon i Læringsbiblioteket. 

Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): 
e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097



Kvalitetsvurdering
Inkluderte oversikters metodologiske kvalitet vurderes og oppsummeres 
kort. 

Etter seleksjonsprosessen er neste skritt å vurdere kvaliteten til de inkluderte 
forskningsoppsummeringene. Kvalitetsvurderingen baserer seg på et forhåndsdefinert sett med 
kriterier, som peker ut områder hvor metodologiske svakheter oftest forekommer. Ved å gjennomgå 
teksten for å identifisere kilder til systematiske skjevheter, blir det enklere i etterkant å vite hvor 
pålitelige resultatene er og om oppsummeringen er mest til inspirasjon eller etterlevelse. 

Kvalitetsvurderingen gjøres av en annen person enn den som foresto fulltekstvurderingen. Slik sikres 
et dobbelt blikk på fulltekstene av alt som inkluderes. 

Skjemaet som benyttet til kvalitetsvurderingen er utformet for å kunne fungere som et enkelt 
verktøy for å si noe om systematiske oversikters kvalitet. Det er i stor grad inspirert av følgende to 
verktøy: 

• Whiting P, Davies P, Savovic J, CaldwellD, Churchill R (2013) Evidence to inform the development of
ROBIS, a new tool to assess the risk of bias in systematic reviews. URL: 
http://www.bristol.ac.uk/population-health-sciences/projects/robis/

• Folkehelseinstituttet (2018). Sjekkliste for vurdering av en oversiktsartikkel. URL: 
http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurdering/sjekklister

Skjemaet som er brukt til kvalitetsvurdering er lagt ved på slutten av dette dokumentet. 

Whiting, P., Savović, J., Higgins, J. P. T., Caldwell, D. M., Reeves, B. C., Shea, B., … ROBIS group. (2016). ROBIS: A new tool to assess risk of bias in systematic reviews was developed. Journal of 
Clinical Epidemiology, 69, 225–234. http://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2015.06.005

http://www.bristol.ac.uk/population-health-sciences/projects/robis/
http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurdering/sjekklister


Beskrivelse
Det utarbeides det en kort, norskspråklig beskrivelse av hver enkelt oversikt 
for å gi en kort beskrivelse og trekke frem elementer av spesiell interesse.  

Selv om all forskningen som lastes opp i databasen vil være forskningsoppsummeringer med en 
studentpopulasjon innen helsefagene og det på en eller annen måte dreier seg om digitalisering av 
undervisning for økt læring, så vil det antakeligvis være svært varierende problemstillinger som 
behandles i de forskjellige publikasjonene. 

Derfor vil det for hver oppsummering bli utarbeidet en norskspråklig beskrivelse som kortfattig 
oppsummerer hva det sentrale er. Det kan både dreie seg om formålet med artikkelen, hvilket fagfelt 
den henvender seg til, hvilket nivå den henvender seg til, hvilke nye, spennende teknologiske verktøy 
forfatterne har undersøkt, eller lignende. Beskrivelsen vil altså kunne variere relativt mye fra artikkel 
til artikkel, men forhåpentlig vil den gi ytterligere informasjon i tillegg til tittel og sammendrag, som 
gjør det enklere å vurdere om fullteksten er relevant å oppsøke eller ei i ens egent tilfelle.



Registrering
Informasjon som tittel, forfattere, kilde, sammendrag, beskrivelse, 
kvalitetsvurdering og lenke til fulltekst registreres.

For hver enkelt systematisk oversikt om inkluderes i databasen vil det bli registrert en del 
beskrivende informasjon i henhold til et forhåndsdefinert meta-data-skjema. Dette inkluderer 
informasjon som tittel, forfattere, institusjonstilknytning, tidsskrift, volum, heftenummer, sidetall, 
artikkelsammendrag, oppsummert kvalitetsvurdering, beskrivelse og lenke til fulltekst. 

Formålet med dette skjemaet er todelt:
1. Å registrere informasjon om hver enkelt systematisk oversikt for opplastning til databasen
2. Å registrere dataene i et standardisert skjema som gjør det enklere på et senere tidspunkt å 

kopiere eller flytte innholdet fra denne databasen til andre databaser. 

Når resultatene fra et nytt eller oppdatert litteratursøk har blitt gjennomarbeidet vil 
Læringsbiblioteket fortløpende bli oppdatert med nytt innhold basert på de registreringene som blir 
gjort underveis i disse skjemaene. 

Skjemaet som er brukt til meta-data-registrering er lagt ved på slutten av dette dokumentet. 



Meta-dataene lastes opp i databasen og gjøres tilgjengelig for alle som er 
interessert i å lese seg opp på nyere forskning innen digitalisering og læring.  Publisering

Siste ledd i prosessen er publisering av 
registrerte data knyttet til hver enkelt 
inkluderte forskningsoppsummering. Dette 
leddet er av mer teknisk karakter og består 
rett og slett i å laste opp nye innførsler som 
skal formidles gjennom Læringsbiblioteket.

Hovedsakelig vil oppdateringer til databasen 
kun bestå av nytt innhold, men i noen 
tilfeller kan det tenkes at eventuelle 
justeringer må gjøres med databasen for å 
gjøre gjenfinning enklere. For eksempel: blir 
bruk av 3D-hologrammer utbredt som 
teknologisk hjelpemiddel vil databasens 
grensesnitt bli oppdatert til å omfatte også 
denne nye filtreringsmuligheten.

Frekvens: Hyppigheten av oppdatering av databasen vil preges av to hovedaspekter:
1. Kapasitet til å utvide databasen med nye metoder, teknikker og lignende. 
2. Om det har blitt publisert ny forskning.

Tilgang til fulltekst: I den grad det er mulig vil alle referanser som lastes opp bli utstyrt med en lenke 
til fulltekst. Noen ganger vil det være med lenking til doi, andre ganger direkte til et nettsted eller en 
pdf. Hva vi har mulighet for å lenke til vil variere fra referanse til referanse. Ansatte i UH-sektoren vil i 
de fleste tilfeller ha tilgang gjennom institusjonens abonnementer, ellers kan fulltekst bestilles 
gjennom institusjonens bibliotek. 

Send oss gjerne tips: Dersom du kommer over forskningsoppsummeringer innen en problemstilling 
du mener er dekket av databasene overordnede tema, så send oss gjerne et tips. Så vurderer vi 
oppsummeringen/temaet for inklusjon i databasen.



 

 

Skjema for enkel vurdering av oversiktsartikler publisert i databasen  
Forskning på digitalisering og læring i helsefagene 

Oversiktsartikkel denne vurderingen gjelder: 

 

 
 

Akcayir, G., & Akcayir, M. (2018). The flipped classroom: A review of its advantages and 
challenges. Computers & Education, 126, 334-345. 
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2018.07.021 

 

Er artikkelen er publisert i et vitenskapelig tidsskrift som er eller kunne vært inkludert i den 
norske tidsskriftsdatabasen (DBH, minst på nivå 1)?  

 

Ja ☐ (fortsett med vurderingen av oversiktsartikkelen) 
 

Dersom det er tvil, bruk følgende fremgangsmåte for å vurdere nøyere: 
 
Hvert enkelt av de fire følgende kriteriene må være oppfylt for inkludering av artikler fra tidsskrift 
som ikke er registrert i DBH: 

Har 
tidsskriftet et 
valid ISSN-
nummer? 

Er tidsskriftet 
fagfellevurdert? 

Er fagfellevurderingen 
tilfredsstillende beskrevet 
(skriftlig, før publisering, klare 
kriterier)? 

Er redaksjonen 
tilfredsstillende gjort rede 
for (ekspertise, 
uavhengighet)? 

Ja  ☐   Ja  ☐   Ja  ☐   Ja  ☐   
 

 Tidsskriftet må ha valid ISSN. Det betyr at man kan finne det i det internasjonale ISSN registeret: 
http://www.issn.org/ 

 Både kanalen og selve publikasjonen må være vitenskapelige. I praksis vil dette si at tidsskriftet må 
være fagfellevurdert. Tidsskriftet må opplyse om hvordan fagfellevurderingen foregår. 
Fagfellevurdering er skriftlig, og skjer alltid før publisering. Det må fremgå av beskrivelsen at 
fagfellevurderingen vurderer vitenskapelig originalitet og kvalitet. «Kjapp» tilbakemelding f ra 
fagfeller er ikke et vitenskapelig kvalitetskriterium.  

 Hvem som er deltakere i «editorial board», deres forskningsekspertise og institusjonstilknytning må 
komme klart frem. Minst en fagfelle skal være uten bindinger til utgiveren eller forfatteren.  

 Svarer du Ja på de fire ovenstående spørsmålene er det tilstrekkelig til å fortsette 
kvalitetsvurderingen og registreringen av den oppsummerte kunnskapen i læringsbiblioteket.no. 
Dersom du fortsatt ikke er i stand til å svare Ja, skal artikkelen ikke inkluder es. 

Kilder: https://npi.nsd.no/informasjon#definisjoner, https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/OmKriterier  
 

 
 

Annen grunn til eksklusjon på dette tidspunkt i forløpet 
Dersom artikkelen av andre årsaker ekskluderes nå, angi grunn (språk, format, etc):                       . 
 
 

http://www.issn.org/
http://www.issn.org/
https://npi.nsd.no/informasjon#definisjoner
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/OmKriterier


 

 

Har oversiktsartikkelen innledningsvis en tydelig definert problemstilling og er det oppgitt 
overordnede inklusjons- og eksklusjonskriterier? 

 

 
[Eksempel på tekst: Problemstillingen og bakgrunnen beskrives grundig tidlig i artikkelen. 
Forfatterne gir en god definisjon av hva de legger i begrepet blended learning og viser en 
tydelig tabell-oversikt over inklusjons- og eksklusjonskriterier.] 

 Her har vi for eksempel sett på: hvem det dreier seg om, hva som gjøres og hvilke endepunkter man 
måler, hvilke studiedesign som er inkludert, med mer. Hvordan dette operasjonaliseres videre i 
oversiktsartikkelen kommer i punktet under.  

 

Er det dokumentert at litteratursøket er gjennomført på en systematisk og tilstrekkelig grundig 
måte? 

 

 
[Eksempel på tekst: Forfatterne har utført et systematisk og godt dokumentert litteratursøk i 
tillegg til å kontakte eksperter innen feltet for å identifisere annen/pågående forskning.] 

 Her har vi for eksempel sett på: Her har vi sett på om valg av databaser/søkemotorer det er søkt i, om 
avgrensninger på tid og/eller språk er beskrevet og begrunnet. Har det blitt brukt supplerende 
fremgangsmåter (kontakt med eksperter) for å sikre at flest mulig relevante studier er inkludert, med 
mer. 

 

Har forfatterne håndtert inkluderte studier og data derfra på en tilfredsstillende måte? 

 

 

[Eksempel på tekst: Forfatterne har gjort en grundig vurdering av den metodologiske 
kvaliteten til de inkluderte studiene, men bruker i liten grad dette i tilknytning til tolkning av 
resultatene. Resultatene fra de inkluderte studiene lot seg i liten grad oppsummere statistisk, 
men den narrative fremstillingen virker veloverveid.] 

 

Her har vi for eksempel sett på: om forfatterne har jobbet i par som uavhengig av hverandre har 
foretatt screening, kvalitetsvurdering og dataekstraksjon, om forfatterne sier noe om kvaliteten på de 
inkluderte studiene og i så fall ut fra hvilke kriterier, hvordan dataanalysen beskrives, om oppsummerte 
resultater fremstilles på en tilstrekkelig måte, med mer 

 

 

  



 

 

Konklusjon av den ovenstående vurderingen – denne teksten skal sammenfatte vurderingene 
over. For kvalitetsvurderingen er det teksten i feltet under som vil bli publisert på nett.  

 

 
[Eksempel på tekst: Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god 
måte og forfatterne har vært tydelige på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. 
Det er litt usikkert i hvor stor grad svakheter i de inkluderte studiene kan ha hatt innvirkning 
på resultatene. Stort fokus på virtual reality kan være begrensende for i hvor stor grad 
undervisningsmetodene kan overføres til egen praksis.] 

 Her gir vi en kort oppsummering av vurderingen. Denne vurderingen vil bli lagt ut sammen med selve 
artikkelreferansen i databasen.  

 

 

Beskrivelse av artikkelen – denne teksten skal kort gi leseren en norskspråklig oversikt over hva 
oppsummeringen handler om. Denne teksten vil bli publisert på nett. 

 

 [Eksempel på tekst: I denne systematiske oversikten har forfatterne fokusert på bruken av 
virtual reality i bachelorutdanningen av sykepleiere. Spesielt trekkes faget anatomi- og 
fysiologi frem som interessant for bruk av denne teknologien i undervisningen. Det blir både 
skissert hva fremtidig forskning bør vektlegge og hvordan vi allerede nå kan utvide 
undervisningen.]  

 Her skriver vi en kort tekst  som beskriver hvorfor artikkelen er inkludert i emnebiblioteket, hva som er 
spesielt interessant og relevant for målgruppen, og/eller lignende. 

 

 

Skjemaet er inspirert av:   

 Whiting P, Davies P, Savovic J, CaldwellD, Churchill R (2013) Evidence to inform the development 
of ROBIS, a new tool to assess the risk of bias in systematic reviews. URL: 
http://www.bristol.ac.uk/population-health-sciences/projects/robis/  

 Folkehelseinstituttet (2018). Sjekkliste for vurdering av en oversiktsartikkel. URL: 
http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis/kritisk-vurdering/sjekklister  
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