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Granskningsmall
Senast uppdaterad

2020-09-24

Mall för bedömning av litteratursökningar i systematiska
översikter

Denna mall är ett tillägg till AMSTAR och ROBIS och fungerar som stöd vid bedömning
av sökstrategier i systematiska översikter. Som utgångspunkt för granskning och
bedömning ligger PRISMA statement.
Titel:
Författare:

År:

åååå

Granskare:

Datum:

åå-mm-dd

Bedömning:

Checklista

Ja

Nej

Oklart

Kommentar

1. Finns fullt redovisad 1 sökdokumentation?
2. Är sökningen tillräckligt omfattande 2 vad
gäller antal källor?
3. Är sökningen utförd under de senaste 24
månaderna? 3
4. Matchar sökningen frågeställningen? 4

Minst en fullständigt redovisad sökning krävs för att kunna utföra en granskning av litteratursökningen
och den skall vara möjlig att repetera. Med fullständigt redovisad avses sökdokumentation som fullt ut
redovisar källor, datum för sökning, gjorda Booleska kombinationer, fältangivelser samt eventuella
närhetsoperatorer, trunkering och maskering.
2
Med tillräckligt omfattande avses sökning i minst två databaser plus en kompletterande sökstrategi. En
viktig kompletterande sökstrategi är genomgång av referenslistor. Andra kompletterande sökstrategier
kan vara: citeringssökning, författarsökning, kontakt med experter, nätverk eller organisationer,
sökningar efter konferenstryck, monografier, rapporter eller internetsökning. Vid sociala eller
multidisciplinära frågeställningar bör fler databaser ha använts.
3
Krav på aktualitet kan variera beroende på hur översikten som granskas är tänkt att användas på SBU.
Med senaste 24 månaderna avses tidpunkt för senaste sökning vs datum för granskning av sökning.
4
Har översiktens frågeställning översatts på ett tillfredställande sätt till en sökstrategi?
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5. Finns brister vad gäller trunkering,
närhetsoperatorer, maskering eller Boolesk
logik som i hög grad riskerar att missa
studier?
6. Finns brister vad gäller terminologi som i
hög grad riskerar att missa studier? 5
7. Finns andra brister i sökningen som i hög
grad riskerar att missa studier?

Till exempel förekomst av enbart fritexttermer eller indexeringstermer, eller uppenbart missade
kontrollerade indexeringstermer. Även brist på synonyma begrepp, stavningsvarianter eller förekomst
av allvarliga stavfel.
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