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Epistemonikos och KSR Evidence: hur användbara de är för SBU:s
kartläggningsprojekt? Ett metodutvecklingsprojekt
Slutsatser
Epistemonikos och KSR Evidence är två databaser som innehåller systematiska översikter främst
inom hälso- och sjukvårdens områden. Vi har undersökt om de kan vara användbara för SBU
Kartlägger. Databaserna innehåller relevant material och har intressanta funktioner utöver
sökmöjligheter. De begränsningar som finns, vad gäller täckning och sökfunktion, gör att vi bedömer
att de inte kan ersätta någon av de större databaserna i nuläget.

Bakgrund
SBU gör kartläggningar av systematiska översikter inom hälso- och sjukvårdsområdet, tandvården
och socialtjänstområdet. Kartläggningarna syftar till att ringa in områden där det finns evidens och
peka på områden där kunskap saknas. Litteraturen till kartläggningarna identifieras genom
strukturerade och uttömmande sökningar i bibliografiska databaser, i enlighet med SBU:s metodbok
och rekommendationerna för litteratursökning till SBU Utvärderar [5].
Under de senaste åren har ett antal nya databaser som indexerar systematiska översikter
introducerats på marknaden, bland annat Epistemonikos och KSR Evidence. Epistemonikos är en fritt
tillgänglig databas som produceras av Epistemonikos foundation i Chile, och som förutom
systematiska översikter innehåller primärstudier och en funktion för att länka samman primärstudier
med de systematiska översikter de ingår i. KSR Evidence är en licensbelagd databas som produceras
av Kleijnen Systematic Reviews Ltd i Storbritannien. Förutom att den innehåller systematiska
översikter tillhandahåller företaget också bedömningar över översikternas risk för bias, vilket görs
med hjälp av checklistan ROBIS [43]. I nuläget är inte alla översikter i databasen bedömda.
Vid litteratursökning för SBU Kartlägger används mellan fem och femton databaser och sökresultaten
kan bli stora. Om Epistemonikos och KSR Evidence har god täckning av litteraturen inom SBU:s
områden, och erbjuder möjlighet till strukturerade och uttömmande sökningar, skulle de kunna
ersätta andra mer omfattande databaser. De skulle därigenom kunna göra arbetet med sökning och
granskning mer effektivt, utan ökad risk att missa litteratur. Det är viktigt då projekten ofta har smala
tidsramar och rapporter snabbt blir inaktuella.

Syfte
Att undersöka om de två databaserna är användbara vid sökning för SBU:s kartläggningsprojekt.
Detta genom att undersöka om de systematiska översikter som inkluderats i de senaste
kartläggningarna:
1. var registrerade i Epistemonikos och KSR
2. kunde återfinnas i de två databaserna genom strukturerade och uttömmande sökningar

Metod
I de sex senast publicerade SBU Kartlägger inkluderades sammanlagt 36 systematiska översikter och
dessa valde vi att använda som guldstandard för den här utvärderingen. Guldstandardreferenserna
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användes som testmaterial, för att se om databaserna innehåller relevant litteratur för SBU:s
områden, och om den litteraturen kan identifieras med strukturerade sökningar. Kartläggningarna
publicerades åren 2016−2019 och rörde följande ämnen:
·

Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – kunskapsläget för utredningar och insatser
inom socialtjänsten

·

Ekonomiskt bistånd – kunskapsläget för utredning och insatser

·

Samverkan vid psykisk ohälsa inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt socialförsäkring

·

Välfärdsteknik – digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för
psykisk ohälsa

·

Behandling och bedömning i rättspsykiatrisk vård – en kartläggning av systematiska översikter

·

Behandling av luftvägsinfektioner hos barn med läkemedel och andra preparat – en kartläggning
av systematiska översikter

Metod för att utvärdera databasernas täckning
För att undersöka om översikterna var indexerade i någon eller båda databaserna genomfördes
titelsökningar för var och en av de 36 referenserna i vårt set med guldstandardartiklar. Sökningarna
gjordes våren 2019.
Metod för att utvärdera sökfunktion
En strukturerad ämnessökning för var och en av de sex kartläggningarnas frågeställningar
genomfördes i både Epistemonikos och KSR Evidence. Sökningarna baserades på de sökstrategier
som användes till kartläggningarna, men anpassades för att passa databasernas olika syntax och
sökgränssnitt. Sökstrategierna anpassades också för den kapacitet de två databaserna har för
sökningar. Träffarna exporterades därefter till EndNote-bibliotek där de grupperades efter vilket
kartläggningsområde de tillhörde. Slutligen gjordes titelsökning i EndNote-biblioteken för att
fastställa om den strukturerade ämnessökningen fångat de referenser som inkluderats i
kartläggningarna, antingen i Epistemonikos eller KSR Evidence eller båda databaserna.

Resultat
Databasernas täckning
Av de 36 systematiska översikterna fanns 35 [8-31,33-42, 44] registrerade i Epistemonikos och 34 [813, 15-31,33-42, 44] i KSR Evidence . Epistemonikos har därmed en täckningsgrad på 97 % och KSR
Evidence 94%
Den artikel [32] som inte återfanns i någon av databaserna, och den som inte återfanns i KSR
Evidence [14] vid söktillfället tillhör området ekonomiskt bistånd.
Sökfunktion
Av de 36 systematiska översikterna i vår guldstandard kunde 21 [8, 9, 12, 16, 18-20, 22, 24-26, 28, 29,
31, 34, 35, 37-40, 44] identifieras via ämnessökning i KSR Evidence (58 %), men endast 16 (44 %) i
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Epistemonikos. Samtliga av de 16 referenser som återfanns i Epistemonikos återfanns också i KSR
Evidence: 7 inom missbruk, 5 inom samverkansinsatser, 3 inom välfärdsteknik och 1 inom
rättspsykiatrisk vård (Tabell 1).
Tabell 1. Antal referenser från guldstandard som identifierats genom strukturerade sökningar i
respektive databas. Uppdelat per kartläggning.
Kartläggning

Referenser

Antal
referenser i
guldstandard

Funna Funna i
Totalt
i KSR Epistemonikos identifierade i
databaserna

Missbruk och beroende av
alkohol och narkotika

8, 9, 12, 17,
22, 26, 29,
37, 39

9

8

7

8

Ekonomiskt bistånd

14, 32

2

0

0

0

Samverkan vid psykisk
ohälsa inom hälso- och
sjukvård, socialtjänst samt
socialförsäkring

25, 28, 33,
34, 38, 40,
41

7

5

5

5

Välfärdsteknik

11, 16, 19,
20

4

3

3

3

Behandling och bedömning i
rättspsykiatrisk vård

24, 35

2

2

1

2

Behandling av
luftvägsinfektioner hos barn
med läkemedel och andra
preparat

10, 13, 15,
18, 21, 23,
27, 30, 31,
36, 42, 44

12

3

0

3

36

21

16

21

Totalt antal alla områden

I KSR återfanns utöver dessa 3 referenser inom området luftvägsinfektioner [18, 31, 44], 1 inom
missbruk [29] och 1 inom rättspsykiatrisk vård [35].
Endast inom området rättspsykiatrisk vård identifierade sökningarna alla referenser i vår
guldstandard. Nästan alla referenser kunde återfinnas inom områdena samverkansinsatser (71 %),
missbruk (88 %) och välfärdsteknik (75 %), medan sökresultaten för ekonomiskt bistånd (0 %) och
luftvägsinfektioner (25 %) innehöll lägsta antalet träffar från vår guldstandard.
Ämnesområdena sträckte sig över både socialtjänstområdet och hälso- och sjukvårdsområdet och
med tanke på databasernas fokus på hälso- och sjukvård är det förståeligt att ingen av de två
referenserna [14, 32] om ekonomiskt bistånd identifierades. Förvånade var att endast tre av de tolv
systematiska översikterna på området luftvägsinfektioner – ett tydligt medicinskt område − återfanns
av ämnessökningarna.

3

Metodutvecklingsprojekt vetenskaplig informationsförsörjning,
9 december 2020

Diskussion
Vår undersökning visar att även om de flesta av de systematiska översikterna i vår guldstandard är
indexerade i båda databaserna kunde strukturerade ämnessökningar endast återfinna 58 % i
KSR Evidence och 44 % i Epistemonikos. Det kan bero på att söksträngarna inte var optimalt
utformade, eller att databaserna inte lämpar sig för uttömmande sökningar. Vi kan konstatera att
även om båda databaserna innehöll samma referenser från vår guldstandard kunde sökningar i
KRS Evidence identifiera fler av referenserna än motsvarande sökning i Epistemonikos. Vi har inte
undersökt varför sökningarna gav bättre resultat i KSR Evidence, men sökmotorns kapacitet,
databasens stabilitet och möjligheter att förfina sökningarna kan ha bidragit till skillnaden.
Databaserna kan utgöra värdefulla källor till litteratur för sökning för SBU Kartlägger, men de
begränsningar vi funnit gör att vi bedömer att ingen av databaserna kan ersätta någon av de större
databaserna i nuläget.
Vi kommer att fortsätta utvärdera databaserna för andra av SBU:s produkter.

Begränsningar i vår undersökning
Resultatet av vårt metodutvecklingsprojekt ska ställas i relation till de begränsningar undersökningen
har. Sökningarna i Epistemonikos och KSR Evidence gjordes till exempel inte i alltid av den
informationsspecialist som gjort sökstrategierna till kartläggningarna, vilket kan ha påverkat
resultatet. Sökstrategierna för Epistemonikos och KSR Evidence utformades för att vara så lika
varandra som möjligt, men anpassades i vissa fall för vad databaserna gav möjlighet till, till exempel
användes inte trunkeringar på samma sätt. Det har inneburit att sökningarna har sett litet olika ut
och en exakt jämförelse mellan databasernas sökfunktion är inte möjlig. Det är också möjligt att
anpassningarna hade blivit bättre om sökningarna gjorts samtidigt som sökningarna för
kartläggningarna. När sökningarna gjordes hade vi en testperiod på fem arbetsdagar för KSR
Evidence, vilket begränsade möjligheterna att gå tillbaka och testa om KSR Evidence klarade mer
uttömmande sökningar än de vi utformat från början.
Utvärderingen bygger på ett litet antal kartläggningar, där vissa endast bidrog med ett fåtal
referenser till vår guldstandard. Fler kartläggningar och högre antal guldstandardreferenser inom de
olika områdena hade kunnat ge ett annat resultat och resultatet hade blivit mer generaliserbart.
En djupare analys av varför inte alla referenser återfunnits i de strukturerade sökningarna skulle
kunna bidra med ytterligare kunskap. Vidare har vi inte beräknat number needed to read (NNR) för
de olika sökresultaten.
I en fortsättning av projektet skulle det vara intressant att undersöka om Epistemonikos och
KSR Evidence kan tillföra unikt material jämfört med till exempel Medline, Embase och PsycInfo. Det
skulle kunna ge svar på om det är motiverat att använda dem även om de har en mer begränsad
sökfunktion och täckning.

Projektgrupp
Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist, maja.karrmanfredriksson@sbu.se
Hanna Olofsson, informationsspecialist, hanna.olofsson@sbu.se
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