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INNLEDNING 

 
Både innen sykepleiefaget, men også innen helsefag generelt, gjøres det mye forskning. 

Utallige forskningsartikler blir skrevet og publisert, og går en inn i en av de velkjente 

elektroniske forskningsdatabasene vil en finne tusener av artikler om ulike tema. Det kan 

være utfordrende for helsearbeidere å finne frem i det som kan virke som en uoversiktlig 

masse av forskning. Kirkevold (1997) beskriver at sykepleiere i klinisk praksis som ønsker å 

finne forskning relatert til sitt interessefelt, sliter med å finne relevante studier. Ofte resulterer 

søk etter artikler i mange, og gjerne motstridende funn, og det kan være vanskelig å vite både 

hvilke resultater en skal forholde seg til og hvordan disse skal tolkes. Både på grunn av den 

store mengden forskning som blir publisert, samt tidspress i en klinisk arbeidshverdag, sliter 

helsepersonell med å holde seg oppdatert på hva som skjer innen forskningen.  

 

Forskning innen sykepleie er relativt nytt sammenlignet med for eksempel fag som medisin, 

og det er bra at sykepleiere viser stor interesse for forskning innen faget sitt. Det har derimot 

vært en utfordring å få sykepleiere til å bygge studiene sine på tidligere forskning (Kirkevold, 

1996). Kirkevold (1996) mener det er et manglende fokus på å integrere tidligere studier i ny 

forskning. Studier som har en sammenheng med hverandre og som bygger på hverandres 

resultater vil stå sterkere og bidra til en større forståelse og videreutvikling av temaet det 

forskes på, samt å sette dette inn i en bredere kontekst. Ikke-akkumulert forskning vil ikke 

være i stand til å bidra på samme måte (Cooper, 1998; Kirkevold, 1997).  

 

For å adressere de overnevnte utfordringer vektlegges det flere steder i litteraturen at det bør 

skrives flere systematiske oversiktsartikler innen sykepleie (Bland, Meurer og Maldonado, 

1995; Cooper, 1998; Kirkevold, 1996; Kirkevold, 1997). En oversiktsartikkel har til hensikt å 

identifisere kunnskapsbasen innen et særskilt tema, samt å avdekke hvilke deler av temaet 

som fortsatt ikke er forsket på eller hvor eksisterende forskning er mangelfull (Cooper, 1998). 

Kirkevold (1997) mener at det burde produseres flere oversiktsartikler som kritisk samler, 

evaluerer og analyserer den forskning som finnes innen ulike felt, og på denne måten 

videreutvikle sykepleiefaget, fremme teoriutvikling og samtidig gjøre forskning mer 

tilgjengelig for både forskere og sykepleiere i klinisk praksis. 
 

Det synes altså å være en enighet i litteraturen om at det er nødvendig med flere systematiske 

oversiktsartikler innen sykepleie. Dette for å drive fremtidig forskning fremover, samt å sikre 
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at ny forskning gir oss ny informasjon. Å skrive en oversiktsartikkel er av mange kun ansett 

som et ledd i forskningsprosessen, noe som fører til ulik standard på oversiktsartikler som blir 

publisert. Lite oppmerksomhet er blitt rettet mot de metodologiske faktorene som er 

essensielle for å kunne produsere en solid oversiktsartikkel (Kirkevold, 1997). Det er derimot 

av stor betydning at systematiske oversiktsartikler gjøres nettopp systematisk, og at forskeren 

følger retningslinjer, som ellers i forskningsprosesser. For at lesere skal kunne evaluere 

validiteten og troverdigheten i konklusjonene som blir presentert, er det nødvendig at 

forfatteren gjør rede for sine metodologiske overveielser. Det å kritisk samle og evaluere 

andres studier, for så å analysere og sammenligne resultater, presenterer forfatteren for 

tilsvarende metodologiske utfordringer og krav som ved mer tradisjonell, empirisk forskning 

(Bland et al, 1995; Kirkevold, 1997; Oxman og Guyatt, 1988).  

 

HENSIKT 
 
Gjennom arbeidet med egen studie (Thorbjørnsen, in process) hvor jeg har skrevet en 

systematisk oversiktsartikkel med temaet tidlig utskrivelse av pasienter etter allogen 

stamcelletransplantasjon, har jeg erfart at det kan være en utfordring å samle data med god 

kvalitet. Datamaterialet danner grunnlaget for konklusjonene i en systematisk 

oversiktsartikkel og forskeren er derfor nødt til å være i stand til å gjøre overveielser som 

sikrer gode data (Oxman 1995; West et al, 2002).  

 

Ettersom det i litteraturen blir understreket at det å samle og vurdere data er en metodologisk 

utfordring også i denne type forskning (Bland et al, 1995; Kirkevold, 1997; Oxman og Guyatt, 

1988), er hensikten med denne oppgaven å avklare hvordan en kan sikre datakvalitet i en 

systematisk oversiktsartikkel.  

Dette vil jeg gjøre ved å: 

1) Definere hva som menes med datakvalitet i en systematisk oversiktsartikkel. 

2) Drøfte ulike faktorer som påvirker datakvalitet i en systematisk oversiktsartikkel. 

 

Hensikten er begrenset til å gjelde innsamling og evaluering av data grunnet oppgavens 

omfang.
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BEGREPSAVKLARING 
 

Hva er en systematisk oversiktsartikkel? 

 

Begrepet systematisk oversiktsartikkel brukes ikke entydig i forskningslitteraturen, og det 

synes å være ulike oppfatninger av når denne betegnelsen skal brukes. Terminologien kan 

dermed oppfattes som uoversiktlig og det er nødvendig å definere hva begrepet egentlig 

innebærer (Bland et al, 1995; Sandelowski, 2007). Begrepene systematisk oversiktsartikkel, 

meta-analyse, litteraturgjennomgang, narrative reviews og resumé reviews er de begrepene 

som synes hyppigst nevnt i litteraturen, men brukes ikke entydig (Aveyard, 2007; Bland et al, 

1995; Kirkevold, 1997; Lund, 2000; Polit og Beck, 2004; Sandelowski, 2007; Torgerson 

2003.) Hensikten med dette kapitlet er derfor å definere hva som menes med systematisk 

oversiktsartikkel i denne oppgaven, samt å illustrere forskjellen på begrepene ovenfor.  

 

Denne oppgaven vil konsentrere seg om den type oversiktsartikkel som omtales som 

”systematisk oversiktsartikkel”, ”research synthesis”, ”integrative research review” og 

”research review” da det er slik egen studie (Thorbjørnsen, in process) er definert. I den 

resterende oppgaveteksten vil termene systematisk oversiktsartikkel eller oversiktsartikkel 

benyttes når denne type artikkel diskuteres. Cooper (1998) definerer en systematisk 

oversiktsartikkel slik:  

 

Research syntheses focus on empirical studies and seek to summarize past research by    
drawing overall conclusions from many separate investigations that adress related or 
identical hypotheses. The research synthesist hopes to present the state of knowledge 
concerning the relation(s) of interest and to highlight important issues that research has 
left unresolved (s. 3). 

 

Torgersen (2003) presenterer en lignende definisjon ved å si at en systematisk 

oversiktsartikkel  

 

seeks to identify all the available evidence with respect to a given theme. Systematic 
reviews have the advantage of including all the studies in a field (sometimes positive 
and negative studies), so the reader can judge using the totality of evidence whether 
the evidence supports or refutes a given hypothesis. This evidence is collected, 
screened for quality and synthesized into an overall summary of the research in the 
field (s.6).
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Den type systematiske oversiktsartikkel som blir diskutert i det følgende har altså til hensikt å 

systematisk samle alle primærstudier som finnes innen valgt tema. Med primærstudier menes 

vitenskapelige forskningsartikler som inneholder opprinnelig informasjon om valgt emne 

(Oxman og Guyatt, 1988).  Primærstudienes kvalitet blir vurdert og deres resultater analysert 

for å kunne presentere en oversikt av, og sammenhenger mellom, de ulike studienes funn. En 

systematisk oversiktsartikkel kan skrives på to måter: som en  

a) meta-analyse eller  

b) en ikke-statistisk litteratursyntese (Bland et al, 1995).  

 

Da begrepet meta-analyse som nevnt ofte omtales som en systematisk oversiktsartikkel eller 

relateres til denne type forskning, er det nødvendig med en avklaring av også dette begrepet. 

En meta-analyse har til hensikt å gjøre en eller flere statistiske analyser av kvantitative 

resultater fra flere primærstudier, for å kombinere disse og på denne måten presentere 

resultater fra flere studier som ett funn (Egger, Smith og O´Rourke, 2001; Hek og Langton, 

2000; Polit og Beck, 2004).  

 

Det er derimot ikke alle empiriske studier som er egnet for en meta-analyse. Primærstudiene 

som inkluderes må ha benyttet tilnærmet like forskningsstrategier og presentere like resultater 

i den forstand at det er det samme som er blitt målt i alle studiene. Variablene må være like og 

det må være benyttet like design og datasamlingsinstrumenter for at funnene skal kunne 

sammenlignes statistisk. Disse kriteriene gjør at det ikke er alle studier som egner seg for en 

meta-analyse (Bland et al, 1995). I egen studie (Thorbjørnsen, in process) presenterte de 

inkluderte primærstudiene for store forskjeller i design og metode til at det var hensiktsmessig 

å gjennomføre en meta-analyse, til tross for at samtlige studier hadde kvantitativt design, og 

en ikke-statistisk litteratursyntese ble derfor valgt. Det vil derfor ikke legges vekt på meta-

analyse i den videre diskusjonen i oppgaven. Bland et al (1995) sier derimot at de samme 

stegene bør følges i en oversiktsartikkel med ikke-statistisk analyse som i en med meta-

analyse, med tanke på innsamling av data og koding av disse for å ivareta oversiktsartikkelens 

validitet. 

 

Også andre begreper benyttes synonymt med systematiske oversiktsartikler, men er egentlig 

ikke systematiske i den forstand som presentert ovenfor. Ett eksempel er en 

litteraturgjennomgang, som vanligvis gjøres av forskeren i planleggingsfasen av en empirisk 
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studie, være seg kvalitativ eller kvantitativ. Denne har til hensikt å identifisere et problem, 

kartlegge hva som allerede finnes av forskning på emnet og for å se hva som anbefales av 

teoretiske rammeverk, design og metode til en planlagt empirisk studie. En 

litteraturgjennomgang kan også identifisere mangler i eksisterende forskning og avsløre 

behov for at studier gjentas i en ny setting eller med andre metoder. En slik gjennomgang er 

vanligvis presentert i innledningen av en forskningsartikkel, og gir således leseren 

bakgrunnsinformasjon om studiens tema (Polit og Beck, 2004). Det som skiller denne type 

review fra en systematisk oversiktsartikkel er at en litteraturgjennomgang for det første ikke 

har til hensikt å kartlegge all forskning som finnes om emnet. Det viktigste er å plassere den 

planlagte studien i en større kontekst og begrunne at det er behov for at denne gjennomføres. 

En litteraturgjennomgang har heller ikke til hensikt å vurdere den enkelte primærstudies 

design og kvalitet eller å finne sammenhenger mellom de ulike funnene (Bland et al, 1995). 

Selv om det er av betydning også i en litteraturgjennomgang at ikke viktige primærstudier blir 

utelatt, krever ikke denne formen for review samme systematiske fremgangsmåte som en 

systematisk oversiktsartikkel (Sandelowski, 2007).   

 

En annen type oversiktsartikkel hyppig nevnt i litteraturen er ”narrative reviews” hvor en eller 

flere eksperter samler sin kunnskap om et emne (Lund, 2000). Denne type oversiktsartikler 

skiller seg fra de systematiske i den forstand at de har en større tendens til å være subjektive i 

sin gjennomføring. Forfatterne av denne type artikler samler den forskning de anser som 

viktig for å belyse det valgte tema, basert på forskerens forkunnskap og tolkninger av emnet. 

Hvorfor noen primærstudier er inkludert og andre ikke blir ofte ikke beskrevet for leseren som 

dermed ikke kan vite om studier er inkludert ene og alene for å bygge opp under forfatterens 

synspunkt. Søkestrategi, inklusjonskriterier og kvalitetsvurdering av den enkelte primærstudie 

er ikke nødvendigvis gjort rede for og svekker dermed artikkelens troverdighet. Det at ikke 

disse vurderingene blir presentert for leseren gjør at det blir verre å stole på de 

generaliseringer som blir gjort. Til tross for de svakhetene denne type oversiktsartikkel 

innehar, oppnår den fortsatt anseelse og respekt blant annen innen helsefag (Torgerson, 2003). 

Denne type oversiktsartikler er også nyttige, men representerer noe annet enn en systematisk 

oversiktsartikkel.  

 

Til slutt nevnes også ”résumé reviews”, oversiktsartikler som også har til hensikt å presentere 

all forskning som finnes innen et emne (Kirkevold, 1997). Alle primærstudier blir her tillagt 
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like mye oppmerksomhet, men det forsøkes derimot ikke å søke etter sammenhenger mellom 

resultater eller å trekke konklusjoner basert på primærstudienes funn, noe som svekker denne 

type oversiktsartikkels kvalitet (Hek og Langton, 2000; Kirkevold, 1997).        

 

Kvalitet 

 

Det at begrepet systematisk oversiktsartikkel benyttes med ulikt innhold i litteraturen gjør at 

området kan virke uoversiktlig og komplisert, og behovet for klare definisjoner er tydelig. 

Også innen området kvalitet finnes ulike variasjoner av begrepets innhold og betydning og 

videre klargjøring er nødvendig før denne oppgavens problemstilling diskuteres mer 

utfyllende. Det er nødvendig for forfatteren av en systematisk oversiktsartikkel å gjøre minst 

tre ulike kvalitetsvurderinger for å sikre datakvalitet. Den ene henspeiler til kvaliteten på selve 

oversiktsartikkelen, og kan sikres ved å benytte et instrument som presenteret nedenfor. Den 

andre viser til det faktum at oversiktsartikkelens kvalitet påvirkes av kvaliteten til de 

inkluderte primærstudiene (Oxman, 1995), noe som også gjør det nødvendig med en tredje 

vurdering, nemlig å undersøke kvaliteten på datamaterialet som en helhet (West et al, 2002). 

 

Kvalitet i en systematisk oversiktsartikkel 

 
Sandelowski (2008) hevder at det å definere kvalitet i en systematisk oversiktsartikkel er en 

velkjent utfordring. Hun mener det eksisterer en manglende enighet i forhold til hva som 

definerer kvalitet i denne type forskning. Likevel finnes det ulike instrument, oftest omtalt 

som sjekklister eller standarder, som kan benyttes for å vurdere kvaliteten av en 

oversiktsartikkel. I tillegg til slike instrument finnes rikholdig metodelitteratur som diskuterer 

kvalitet innen forskning, men en konsensus om emnet mangler. Dermed blir det i stor grad 

opp til den enkelte forsker å vurdere hvilke kriterier en ønsker å følge for å sikre kvalitet i 

oversiktsartikkelen (Sandelowski, 2008). I denne oppgaven tas det utgangspunkt i Oxman 

(1995) og Oxman og Guyatt (1988) sine sjekklister for systematiske oversiktsartikler. De 

presenterer en systematisk fremstilling av de elementer av kvalitetsvurdering som tas opp 

også ellers i metodelitteraturen. I tillegg henvises det hyppig  til Oxman og Guyatts (1988)  

sjekkliste hos ulike forfattere når kvalitet og systematiske oversiktsartikler er diskusjonstema 

(Hek og Langton, 2000; Hill og Spittlehouse, 2001; Lund, 2000). Hovedpunktene i deres 

sjekkliste er presentert kort nedenfor. En sjekkliste blir ansett som en kvalitetssikring da den 

kan forhindre at forskeren gjør vanlige feil i forskningsprosessen. I følge Oxman (1995) er de 
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største feilene en kan gjøre i en oversiktsartikkel de systematiske, som også gjerne omtales 

som bias. Ergo blir det å styrke oversiktsartikkelens validitet og reproduserbarhet, det 

viktigste for forskeren når det diskuteres vitenskapelig kvalitet. For å vurdere validiteten i en 

oversiktsartikkel anbefales det derfor at følgende faktorer undersøkes:  

 

1. Er problemstillinger og metode tydelig formulert?  

Problemformuleringen må være presist formulert slik at det gjøres klart for leseren hva som 

skal undersøkes. Tre nøkkelelementer må inkluderes: populasjonen, intervensjonen(e) og 

utfallet av det som ønskes undersøkt. For vide eller for mange problemstillinger gir grunnlag 

for å stille spørsmålstegn ved oversiktsartikkelens validitet. Leseren er også avhengig av at 

forskeren gjør rede for valg av metode for at en skal kunne vurdere artikkelens grad av 

vitenskapelig rigiditet, og eventuelle trusler mot studiens validitet (Oxman og Guyatt, 1988).  

   

2. Hvordan ble primærstudier identifisert og inkludert?  

Det kan være en utfordring å klare å samle all forskning som finnes om et emne. Hvilken 

søkestrategi har forskeren lagt opp til? Hvor er det søkt etter primærstudier? Har forskeren 

valgt å inkludere upubliserte så vel som publiserte studier? Det er sannsynlig at upubliserte 

studier vil vise andre resultater enn publiserte, da studier som til tross for høy vitenskapelig 

kvalitet viser til "negative" funn i sjeldnere grad blir publisert. Igjen er det nødvendig at 

forfatteren av oversiktsartikkelen gjør nøye rede for fremgangsmåte. Jo grundigere søk, jo 

større sannsynlighet er det for at alle relevante studier er inkludert og dermed øker sjansen for 

at troverdige resultater blir presentert (Oxman og Guyatt, 1988).   

 

3. Hvordan ble den enkelte primærstudies kvalitet vurdert? 

Dersom en primærstudie viser store metodologiske mangler, kan en ikke være sikker på at den 

bidrar med troverdige resultater. Det finnes ingen "gull-standard" for hvordan studier skal 

vurderes med tanke på metodologisk kvalitet, og ulike kvalitetsvurderinger kan gi ulike 

resultater i ellers sammenlignbare oversiktsartikler. Dette betyr at forskeren må være klar på 

hvordan den enkelte primærstudie er blitt vurdert i nettopp dette tilfellet, men også da kan en 

risikere innslag av bias, i og med at forskeren selv bestemmer valg av kriterier (Oxman og 

Guyatt, 1988).  
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4. Hvordan ble data analysert? 

Enkelte oversiktsartikler presenterer en meta-analyse av sine funn. Meta-analyser har høy 

anerkjennelse dersom dataene er egnet for denne type analyse. Dersom meta-analyse derimot 

ikke er aktuelt kan det gjøres en ikke-statistisk analyse som likevel er systematisk. Leseren 

bør på bakgrunn av tidligere informasjon om, og vurderinger av de enkelte primærstudier 

være i stand til å vurdere om valgt analyse er hensiktsmessig (Oxman og Guyatt, 1988).  

 

5. Hvordan har forfatteren av oversiktsartikkelen konkludert? 

Konklusjonene som blir presentert bør reflektere resultatene fra inkluderte primærstudier og 

bør samsvare med problemstillingene eller forskningsspørsmålene som ble fremmet tidlig i 

oversiktsartikkelen. Eventuelle bias og begrensninger bør gjøres rede for (Oxman og Guyatt, 

1988).  

 

Kvalitet i primærstudier 

 
Som tidligere nevnt må forfatteren av en systematisk oversiktsartikkel også være i stand til å 

vurdere den enkelte primærstudies kvalitet for å gjøre en vurdering av om denne skal 

inkluderes. Da dette blir å anse som en annen type kvalitetsvurdering er det nødvendig å 

utdype innholdet i større grad. I det følgende vil det derfor bli sett nærmere på hvilke kriterier 

en kan følge for å vurdere kvaliteten på primærstudier. Dette kapitlet kan ses på som en 

utdypning av punkt tre i Oxman og Guyatts (1988) sjekkliste for systematiske 

oversiktsartikler. Da det i egen studie (Thorbjørnsen, in process) kun ble inkludert 

kvantitative primærstudier, vil de presenterte kriterier begrense seg til å gjelde kvantitativ 

metode. 

 

Kvalitet innen kvantitativ forskning blir tradisjonelt vurdert ved hjelp av ulike 

kvalitetskriterier. Et av dem er validitet, og det skilles mellom flere ulike underkategorier av 

begrepet, hvorav kun de hyppigst nevnte utdypes her. Intern validitet henspeiler til i hvilken 

grad funnene i en studie reflekterer det fenomenet eller temaet som er utgangspunktet for 

forskningen, at det måles det som er tenkt å skulle måles. Ekstern validitet derimot sier noe 

om funnene i en studie er overførbare til en annen kontekst, i hvilken grad de er 

generaliserbare. Generaliserbarhet kan utdypes gjennom termene populasjonsvaliditet og 

økologisk validitet. Disse viser henholdsvis til i hvor stor grad resultatene i en studie kan 

overføres til et annet utvalg av respondenter (en annen populasjon) og til et annet miljø eller  
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kontekst (Carter og Porter, 2000). Statistisk konklusjonsvaliditet kan defineres som 

troverdigheten i konklusjonene om variasjonene mellom antatte avhengige og uavhengige 

variabler og er et hyppig brukt validitetskriterium i kvantitative studier. Det samme gjelder 

construct validity som nevnes av Bland et al (1995) som fjerde og siste underkategori, og 

benyttes i kvantitative studier som et ledd i kvalitetssikringen av de instrumenter som 

benyttes. Bland et al (1995) presenterer en liste over trusler mot de fire underkategoriene av 

validitetsbegrepet som er nevnt her (Vedlegg 1). Det er derimot viktig å ta med i betraktning 

at hver enkelt primærstudie vil gjøre seg sine egne prioriteringer med tanke på å begrense 

trusler mot validiteten, avhengig av den enkelte studies design.   

 

Et annet kvalitetskriterium er grad av reliabilitet, som er nært knyttet til validitet. Dersom en 

studie har lav grad av reliabilitet, gjelder det samme for grad av validitet. Reliabilitet sier noe 

om i hvilken grad resultatene er nøyaktige og pålitelige ved gjentatte målinger av fenomenet 

under forskning. En bør stille seg spørsmål vedrørende hva som kan svekke en studies 

reliabilitet. Carter og Porter (2000) skiller mellom tilfeldige feil og konstante feil, hvorav 

sistnevnte regnes som den største trusselen. Gjentagende, eller konstante, feil som alle peker i 

en bestemt retning kan forårsake alvorlige bias og i stor grad svekke en studies reliabilitet og 

dermed kvalitet. Reliabilitetsbegrepet benyttes også i forbindelse med vurderingen av 

resultatene i en statistisk analyse. Med statistisk reliabilitet menes sannsynligheten for at en 

ville kommet frem til de samme resultatene med et annet utvalg (Polit og Beck, 2004).  

 

Kvalitet på datamaterialet som en helhet 

 
Etter at den enkelte primærstudie er blitt vurdert, er det også nødvendig å se på datamaterialet 

som en helhet. Dette for at leseren skal kunne vurdere kvaliteten på studier som finnes om et 

emne, samt vite hvor mye vekt en skal legge i de samlede funnene til oversiktsartikkelen 

(Bland et al, 1995). Det er altså en sammenheng ikke bare mellom kvaliteten på den enkelte 

primærstudie og kvaliteten på en systematisk oversiktsartikkel, men også mellom kvaliteten 

på datamaterialet som en helhet, eller det West et al (2002) kaller "body of evidence", og 

kvaliteten på oversiktsartikkelen. I følge West et al (2002) bør datamaterialet også vurderes 

under ett, etter at den enkelte primærstudies kvalitet er evaluert. De presenterer tre begreper 

som bør tas høyde for når datamaterialet skal vurderes: 

 

1. Quality. Henspeiler til metodologisk kvalitet, altså i hvilken grad primærstudienes design, 
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gjennomføring og analyse har minimale innslag av bias. Vurderes ut i fra kvalitetskriterier 

som nevnt ovenfor.  

2. Quantity. Studieeffekt. Antall studier som er gjort på emnet. Utvalget i primærstudiene 

som er inkludert. 

3. Consistency. I hvilken grad ulike primærstudier, gjerne med ulikt design, men med samme 

problemstilling, finner samme resultater. 

 

Å definere datakvalitet 

 
Ovenfor er det redegjort for ulike dimensjoner av kvalitetsbegrepet. Det finnes overordnede 

kriterier en kan forholde seg til for å sikre kvalitet i en systematisk oversiktsartikkel. Det er 

også blitt understreket at kvaliteten i oversiktsartikkelen avhenger av kvaliteten på den enkelte 

primærstudie, samt datamaterialet som en helhet. De øvrige redegjøringer har vært 

nødvendige før en kan begynne å diskutere datakvalitet, da dette er faktorer som kan 

diskuteres hver for seg, men som også henger nært sammen. Polit og Beck (2004) definerer 

data som ”the pieces of information obtained in the course of a study” (s.716). Det er utvalget 

av data som bestemmer hva vi har grunnlag for å si noe om i en studie, dette gjelder enten 

studien er kvalitativ eller kvantitativ. Datamaterialet blir dermed forskerens kilde til svar på 

de spørsmålene som følger av problemstillingen (Malterud, 2003). Datamaterialet en 

forholder seg til i en systematisk oversiktsartikkel kan være av både kvalitativ og kvantitativ 

art. Dine data er da de primærstudiene du finner gjennom systematiske søk i for eksempel 

databaser, tidsskrift og referanselister og som sier noe om din problemstilling eller 

forskningsspørsmål.  

 

Datakvalitet i denne sammenheng er altså kvaliteten på de data som inkluderes i den 

systematiske oversiktsartikkelen, og kan sikres gjennom vurderinger beskrevet tidligere i 

oppgaven. Ovenstående redegjøring viser at for å sikre høy kvalitet i en systematisk 

oversiktsartikkel er det nødvendig med blant annet en nøyaktig formulering av problemstilling 

og/eller forskningsspørsmål, grundige, systematiske søk, samt en vurdering av den enkelte 

primærstudies metodologiske kvalitet. Alle er faktorer som direkte kan relateres til en 

oversiktsartikkels datamateriale og dets kvalitet, og vil derfor i det følgende bli sett nærmere 

på enkeltvis. I den påfølgende diskusjonen tas det utgangspunkt i Oxman og Guyatts (1988) 

sjekkliste for kvalitet i en systematisk oversiktsartikkel. De tre første punktene i sjekklisten vil 

dermed fungere som organiserende prinsipp og diskuteres opp mot øvrig litteratur om emnet. 

   



 11 
  
  
(Punkt 4 og 5 i sjekklisten inkluderes ikke her, da de ikke er direkte knyttet til denne 
oppgavens hensikt.) 

 
FAKTORER SOM PÅVIRKER DATAKVALITET 

 
Hvordan sikre datakvalitet gjennom problemformulering 

 
Ett av hovedpunktene i Oxman og Guyatts (1988) sjekkliste for systematiske oversiktsartikler 

er hvordan arbeidet med problemformulering bør gjennomføres for å sikre høyest mulig grad 

av kvalitet. Hva har så prosessen med problemformulering med datakvalitet å gjøre? Allerede 

i planleggingsfasen av en oversiktsartikkel kan en med bevisste grep redusere grad av bias og 

høyne kvaliteten på artikkelen. Systematiske oversiktsartikler bør som tidligere nevnt 

planlegges like nøyaktig som tradisjonelle empiriske studier for å forhindre bias. Når en vet 

hva en skal undersøke anbefales det derfor at det utarbeides en protokoll som skal styre 

arbeidet med oversiktsartikkelen, og i denne bør en inkludere arbeidet med 

problemformulering (Egger og Smith, 2001; Sandelowski, 2008; Torgerson, 2003). Det er 

derimot ikke noe entydig svar å finne i litteraturen på hvordan en skal gå frem i denne 

prosessen, og de ulike argumentene diskuteres derfor her.  

 

Dersom en allerede før en starter søk etter litteratur har klarlagt hensikten med 

oversiktsartikkelen og hvilke inklusjons- og eksklusjonskriterier som skal gjelde, kan en 

unngå at hensikten med artikkelen endres gjennom at uforventede og gjerne uønskede 

resultater blir ekskludert eller inkludert, underveis. Forskeren kan bli fristet til å endre 

inklusjonskriterier post hoc underveis i søkeprosessen og dermed utelate i utgangspunktet 

relevante, eller inkludere irrelevante primærstudier. At kriteriene er klarlagt på forhånd kan 

dermed redusere risikoen for inklusjonsbias (Egger og Smith, 2001; Torgerson, 2003). 

Samtidig blir det viktig å definere hva det er en ønsker å undersøke, altså å definere de ulike 

variablene av problemstillingen. Hvilke definisjoner en velger påvirker hvilke studier som vil 

bli inkludert, dette avhenger av ”bredden” på definisjonene. For brede definisjoner av 

variablene kan resultere i at viktige distinksjoner mellom primærstudiene ikke kommer til sin 

rett, mens det motsatte, for smale definisjoner, kan svekke et større helhetsbilde av emnet 

(Cooper, 1998). Et annet element å ta stilling til, er hvilke eller hvilken type(r) 

primærstudie(r) en ønsker inkludert i oversiktsartikkelen. En studies design kan påvirke dens 

resultater, og forskeren bør på et tidlig tidspunkt vurdere om ulike, og i tilfelle hvilke, design 

som skal sammenlignes. Selv om det er sjelden en forfatter av en oversiktsartikkel sier at 
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ulike design ikke kan sammenlignes, forutsetter en slik sammenligning at de ulike studiene 

har tilnærmet like definisjoner av variablene som utforskes. Dette fordi disse definisjonene vil 

påvirke primærstudienes konklusjoner. Cooper (1998) hevder dette likevel ikke er å anse som 

en trussel mot validiteten da det er uklart hvordan en kan bestemme hvilke definisjoner som er 

mest hensiktsmessige i den enkelte studie.  

 

Det hersker liten tvil om at en protokoll kan redusere grad av bias, og dermed heve 

datakvaliteten i en systematisk oversiktsartikkel. Et naturlig spørsmål å stille seg videre er i 

hvor stor grad dette er gjennomførbart i praksis? Torgerson (2003) hevder blant annet at en 

protokoll som lages før søkene starter er med på å redusere sjansen for at problemstillingen og 

inklusjonskriteriene dannes på bakgrunn av en eller to studier som forskeren allerede vet sier 

noe om emnet det forskes på. På den annen side er det lite sannsynlig at forskeren er helt 

uvitende om hva som allerede finnes av forskning innen sitt interessefelt. Forhåndssøk kan gi 

forskeren en pekepinn på hva som finnes av forskning og om det allerede er skrevet en 

systematisk oversiktsartikkel om emnet, noe som sier om det i det hele tatt er nødvendig å 

skrive den planlagte artikkelen. Det er altså både nødvendig, men også en trussel mot 

oversiktsartikkelens validitet at forskeren søker etter primærstudier før en protokoll er klar 

(Torgersen, 2003). Underveis i søkene etter primærstudier kan en også risikere å finne 

interessant forskning som passer til oversiktsartikkelens hensikt, men som benytter andre 

definisjoner enn de forskeren først hadde tenkt på. Dermed blir forskeren stilt ovenfor et valg 

om å enten utvide sin definisjon eller å ekskludere studier. I følge Cooper (1998) bør 

forskeren ha den videste definisjonen som finnes av variabelen som utgangspunkt, nettopp for 

å sikre at kommende litteratursøk i størst mulig grad avdekker all forskning som finnes på 

emnet, og på denne måten styrke artikkelens validitet. Med et slikt utgangspunkt kan en 

derimot risikere å få veldig mange treff som ikke har noe med artikkelens hensikt å gjøre, 

særlig dersom det er gjort mange studier på emnet. Cooper (1998) sier videre at det i 

motsetning til i tradisjonell empirisk forskning er akseptabelt i arbeidet med en 

oversiktsartikkel å ha en viss fleksibilitet med tanke på problemstilling og definisjoner av 

variabler i denne. Dermed motsier han sine kolleger som det refereres til her, som muligens 

ville kalt denne type endring underveis for en form for inklusjonsbias. 

 

Sandelowski (2008) skriver at særlig systematiske oversiktsartikler som søker å samle 

kvantitative studier er kjent for sin objektivitet. Selv om hun ikke synes å være helt enig i at 
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systematiske oversiktsartikler nødvendigvis er objektive, sier også hun at denne objektiviteten 

kan forsterkes gjennom at forfatteren presenterer en nøyaktig og detaljert protokoll for 

artikkelen og at en slik protokoll skal være med på å optimalisere artikkelens validitet. 

Derimot finnes det tilsynelatende ikke noe standardsvar på hvordan en bør benytte en 

protokoll. I hvor stor grad oversiktsartikkelen planlegges i forkant av søk etter primærstudier 

er dermed en vurdering den enkelte forsker er nødt til å foreta. En protokoll kan fungere som 

et sikkerhetsnett for forskeren for å sikre datakvalitet, men uansett muliggjør den innsyn i 

vurderingsprosessene forskeren har gjort underveis dersom oversiktsartikkelens kvalitet på et 

tidspunkt skal evalueres av andre (Torgerson, 2003).   

 

Hvordan sikre datakvalitet gjennom litteratursøk 

 

Det andre hovedpunktet Oxman og Guyatt (1988) beskriver for å sikre kvalitet i systematiske 

oversiktsartikler, er litteratursøk. I en oversiktsartikkel blir data samlet ved å søke etter 

primærstudier som er gjort på valgt tema. Validiteten til resultatene som presenteres i en 

systematisk oversiktsartikkel påvirkes av validiteten til de data som samles, og søkeprosessen 

utgjør dermed et viktig ledd i arbeidet med kvalitetssikring (Dickersin, Scherer og Lefebvre 

1995; Egger og Smith, 2001). Elementer som blir viktige i en kvalitetsvurdering av en 

oversiktsartikkel er grad av redegjørelse av valgt metode, samt vurdering av om det er 

gjennomført tilstrekkelig grundige søk for å lokalisere relevante primærstudier (Oxman og 

Guyatt, 1988). Med metode menes søkestrategi eller søkemetode, altså hvilke databaser, eller 

eventuelt andre kilder det er søkt i, hvilke inklusjons- og eksklusjonskriterier som er valgt og 

hvilke søkeord som er benyttet. Det bedrer oversiktsartikkelens validitet dersom forfatteren 

gir en grundig beskrivelse av hvordan søkene er gjennomført, hvilke søkeord som er brukt og 

hvilke vurderinger som er gjort underveis i søkeprosessen. Jo grundigere søket er og jo mer 

detaljert søkemetoden er beskrevet for leseren, desto større sannsynlighet er det for at andre 

forskere vil finne de samme resultatene, og en bidrar dermed også til å øke 

oversiktsartikkelens grad av reliabilitet (Cooper, 1998). 

  

Hvordan skal en så sikre at det gjøres grundige søk? Tilgangen på artikler er enorm, men 

bevisste søk er nødvendige, ikke bare for å sikre at en lykkes i å finne det som er av forskning 

på emnet, men også at kvaliteten på den forskningen en finner er god, altså god datakvalitet. 

Det synes å være en enighet i litteraturen om at det beste en kan gjøre for å bedre validiteten i 
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oversiktsartikkelen er å bruke så mange solide søkekilder som mulig for å sikre at en har 

inkludert alle relevante primærstudier. Det diskuteres derimot hva disse søkekildene bør være 

(Aveyard, 2007; Cooper, 1998; Torgerson, 2003). Enkelte hevder at et komplett litteratursøk 

bør inneholde søk i elektroniske databaser, relevante tidsskrift, gjennomgang av 

referanselister, samt uformell kontakt med andre forskere innen eget interessefelt, og at så vel 

publisert som upublisert materiale bør inkluderes (Cooper, 1998). Andre begrenser seg til å 

inkludere kun enkelte av disse kildene (Aveyard, 2007; Torgerson, 2003). Torgerson (2003) 

hevder at de tre søkemetodene som vil forårsake minst bias i en oversiktsartikkel er nettopp 

søk i elektroniske databaser, manuelle søk i de antatt viktigste tidsskriftene og gjennomgang 

av referansene til andre systematiske oversiktsartikler da alle disse søkene er mulig å 

gjennomføre systematisk. I denne oppgaven vil derimot fokus være på det Cooper (1998) 

omtaler som henholdsvis formelle og sekundære kilder til litteratur, nemlig søk i elektroniske 

databaser og gjennomgang av den enkelte primærstudies referanseliste, da disse er metoder 

som ble brukt i egen oversiktsartikkel (Thorbjørnsen, in process).  

 

Søk i elektroniske databaser bør utgjøre hovedkilden til data i enhver systematisk 

oversiktsartikkel. Å søke her vil mest sannsynlig gi de mest fruktbare resultatene for forskeren 

(Cooper, 1998; Torgerson, 2003). Elektroniske databaser gir oss stor tilgang til artikler i full 

tekst som er enkle å samle. Ulempene ved disse databasene er at det kan ta lang tid fra en 

studie er gjennomført til den publiseres elektronisk. Som forsker kan en dermed risikere å gå 

glipp av nyere forskning som burde vært inkludert (Cooper, 1998). En kan også risikere at en 

benytter for upresise søkeord, og en er derfor nødt til å undersøke hvilke kategorier og termer 

som benyttes av den enkelte database (Aveyard, 2007). Tidligere i oppgaven ble arbeidet med 

definering av variabler i problemstillingen diskutert. En vil være både bred og presis i søkene 

en gjør, noe som innebærer at en både vil forsikre seg om at en finner alle relevante studier, 

men samtidig så presis at disse sier noe om aktuell problemstilling (Hek og Langton, 2000). 

Det er altså nødvendig å avgrense søkene for at en skal kunne finne artikler en er interessert i, 

men søkeordene bør velges med omhu slik at en ikke risikerer å snevre for mye inn, og 

dermed gå glipp av viktig data (Torgerson, 2003). Hver database har sine begrensninger, 

enten tematiske eller profesjonsmessige, noe som betyr at en vil finne ulike artikler i ulike 

databaser. Det anbefales absolutt å søke etter forskning i databaser som inneholder tidsskrift 

med fagfellevurdering. På denne måten sikrer en seg at også andre eksperter har gått god for 

forskningen og de metodologiske overveielsene som er blitt gjort (Cooper, 1998). Å hente 
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artikler fra tidsskrift med fagfellevurdering betyr derimot ikke at en ikke skal lese forskningen 

med kritiske øyne og selv evaluere kvaliteten på arbeidet. Ved å gjennomgå referanselistene 

til systematiske oversiktsartikler funnet gjennom søk i elektroniske databaser, kan en 

undersøke om en finner henvisninger til primærstudier en ikke allerede har funnet. Studier 

som blir identifisert på denne måten kan også inneholde ytterligere referanser nyttige for 

forskeren. Selv om dette ikke er en søkemetode som anbefales å benyttes alene, kan den bidra 

til å avdekke relevante primærstudier (Cooper, 1998).  

 

Når forskeren velger å avslutte søkene etter primærstudier er spørsmålet en stiller seg videre 

om all forskning som finnes på temaet virkelig er funnet? Sannsynligheten for at dette ikke er 

tilfelle er stor, og svekker dermed validiteten på oversiktartikkelen (Cooper, 1998). Det synes 

som det beste en forsker kan gjøre er å gjennomføre systematiske søk og benytte søkemetoder 

som anbefalt ovenfor. En viktig faktor når det diskuteres validitet og litteratursøk er altså en 

vurdering av om en for det første har funnet tilstrekkelige data og om disse i neste omgang er 

representative. Dersom studier blir identifisert og inkludert gjennom forskerens personlige 

kontakter eller forforståelse, og ikke kan finnes igjen gjennom systematiske søk, mister en den 

kvalitetssikringen systematikk presenterer. Selv om data som samles usystematisk kan 

avdekke upublisert forskning, risikerer en at kun studier som stemmer overens med forskerens 

forforståelse oppsøkes, og at artikkelens resultater påvirkes av dette (Torgerson, 2003). En 

slik fremgangsmåte vil dermed kunne svekke oversiktsartikkelens grad av objektivitet. Det er 

også viktig å merke seg at ikke alle studier har like stor sannsynlighet for å bli inkludert i 

oversiktsartikkelen, nemlig dilemmaet med publikasjons-bias. Det viser seg at studier med 

signifikante resultater med større sannsynlighet vil bli publisert. Disse vil også med større 

sannsynlighet bli publisert uten store forsinkelser sammenlignet med studier uten signifikante 

funn (Egger og Smith, 2001). Mye avhenger da av forfatterens valg av søkemetoder. En kan 

altså risikere at studier som kunne vært funnet ved hjelp av andre søkemetoder enn de 

forskeren har valgt, ville vært av en annen karakter og presentert andre resultater. En 

forhåndsvurdering av hvilke metoder som synes mest hensiktsmessige er derfor nødvendig.   

 
Hvordan sikre datakvalitet gjennom vurdering av primærstudier 

 

Som et tredje, og siste, punkt i diskusjonen rundt å sikre datakvalitet i en systematisk 

oversiktsartikkel, er det med bakgrunn i Oxman og Guyatt (1988) valgt å ta med evaluering 

av primærstudier. Som tidligere nevnt henger oversiktsartikkelens kvalitet nært sammen med 
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kvaliteten på de inkluderte studiene. Dersom disse holder lav standard, vil dette påvirke 

troverdigheten til de resultater som forskeren kommer frem til i sin oversiktsartikkel, noe som 

understreker betydningen av nøye evaluering av primærstudiers kvalitet (Egger og Smith, 

2001). Å evaluere data innebærer her å vurdere om den enkelte primærstudie er troverdig nok 

til å bli inkludert i oversiktsartikkelen (Cooper, 1998; Hill og Spittlehouse, 2001). Dette er en 

strukturert prosess som har til hensikt å avdekke den enkelte primærstudies styrke og 

svakheter. En skal kunne identifisere en studies troverdighet, validiteten i konklusjonene og i 

hvilken grad en skal vektlegge dens resultater (Benton og Cormack, 2000). Det er derimot 

viktig å presisere at hensikten ikke er å finne den perfekte studie. En vil finne svakheter i all 

forskning, men med ulik alvorlighetsgrad, og målet her er heller å vurdere i hvilken grad disse 

manglene påvirker troverdigheten i primærstudiens resultater (Aveyard, 2007). I det følgende 

vil det derfor bli diskutert hvordan en kan vurdere primærstudiers kvalitet, og hvordan å gjøre 

dette med størst mulig grad av objektivitet.  

 

Cooper (1998) hevder at det viktigste kriteriet for å kunne vurdere hvor stor tiltro en skal ha 

til en primærstudies resultater, er dens metodologiske kvalitet. Tidligere i oppgaven er det 

redegjort for kvalitetskriteriene validitet og reliabilitet. Den enkelte primærstudie bør altså 

vurderes opp mot disse kriteriene. Er studien utført på en slik måte at vi kan stole på 

resultatene? I hvilket tidsskrift er studien publisert? Hva er forskningsspørsmålet, og er 

hensikten med studien presentert? En bør også vurdere størrelsen på utvalget, hvordan disse 

ble valgt ut, samt om dette synes å være det riktige utvalget for å belyse valgt problemstilling 

(Aveyard, 2007; Cooper, 1998). Selv om primærstudiene som er inkludert sier noe om den 

valgte problemstilling, kan det være variasjoner i den enkelte primærstudies informanter som 

kan påvirke oversiktsartikkelens kvalitet. Dersom studiene er gjennomført på ulike tidspunkt, 

på personer i ulike aldersgrupper, som barn og voksne, eller i ulike land hvor kultur og 

normer varierer, kan dette virke inn på resultatenes validitet (Cooper, 1998). Til slutt må en 

vurdere valg av metode for datasamling og valg av analyse. De samme kriteriene gjelder for 

både kvalitative og kvantitative studier, men gis naturlig nok ulikt innhold avhengig av 

metoden som er benyttet i den enkelte studie. For å i det hele tatt kunne vurdere disse 

aspektene, er en avhengig av at primærstudiene presenterer forskeren for de elementene en 

trenger for å kunne gjøre en kvalitetsvurdering. Dersom primærstudiene ikke inneholder 

tilstrekkelig informasjon nødvendig for forskeren, vil dette i seg selv presentere en trussel mot 

validiteten (Cooper, 1998).  
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Hvordan kan en så sikre en objektiv evaluering av primærstudiene? En vanlig metode å 

benytte for å vurdere en primærstudies kvalitet er å se på hvilke faktorer i studien som truer 

dens validitet (Cooper, 1998). Utfordringen med denne tilnærmingen er at det må klarlegges 

hva en anser som validitetstrusler, da det ikke er noen klar enighet om dette i litteraturen. Som 

vedlegg til denne oppgaven finnes som nevnt Bland et al (1995) sin oversikt over 

validitetstrusler som er ett eksempel på oversikter som kan benyttes (Vedlegg 1). En alternativ 

fremgangsmåte kan være å kode hvert metodologiske element som har en innvirkning på 

studiens resultater, for så å plassere disse i et score-system, hvor studien får en poengsum som 

reflekterer dens kvalitet (Greenhalgh, 2006). Ulike forskere vil altså kunne presentere ulike 

metodologiske faktorer som essensielle. Forskeren blir uansett fremgangsmåte nødt til å 

redegjøre for hvilke kriterier som er benyttet for at også leseren skal kunne bedømme 

kvaliteten til den enkelte primærstudie, og hvilken vekt som er lagt på dens resultater.  

 

Til tross for sin systematikk, garanterer likevel ikke disse metodene for fravær av bias. En vil 

kunne risikere innslag av subjektivitet i større eller mindre grad, både fordi forskeren selv 

bestemmer hvilke validitetskriterier primærstudiene skal utsettes for, samtidig som det alltid 

vil være en viss fare for at forskeren på forhånd har sett for seg hva som vil være resultatet av 

en systematisk oversiktsartikkel (Oxman og Guyatt, 1988). Dette kan være med på å påvirke 

forskeren når han eller hun vurderer hvilke primærstudier som skal være med i artikkelen, og 

hvor stor vekt som skal tillegges den enkelte studies resultater. Det viser seg dessverre at 

dersom en studies resultater motsier forskerens antagelser, er det mer sannsynlig at forskeren 

vil vurdere denne studiens metodologiske kvalitet som mindre god, og gi den lav eller ingen 

prioritet i oversiktsartikkelen. Motsatt viser det seg at dersom en studie bygger opp under 

forskerens antagelser vil denne mer sannsynlig bli vurdert som troverdig (Cooper, 1998; 

Oxman og Guyatt, 1988). Er det i den hele tatt mulig for en forsker å unngå alle innspill av 

subjektivitet? Forskere i tradisjonell empirisk forskning har vært flinkere til å gjøre rede for 

sin forforståelse enn forfattere av systematiske oversiktsartikler. For å bedre objektiviteten 

foreslås det at en kan få eksterne forskere til å vurdere primærstudienes metodologiske 

kvalitet (Cooper, 1998), eller i det minste at flere enn kun hovedforfatteren vurderer studiene 

(Oxman og Guyatt, 1988). Studienes resultater kan da holdes tilbake, eller en kan benytte 

forskere som ikke har kjennskap til det aktuelle tema (Cooper, 1998).   

 

I tillegg til å vurdere den enkelte studies kvalitet, ble det tidligere i denne oppgaven beskrevet 
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en anbefaling fra West et al (2002) som sier at også hele datamaterialet sett under ett bør 

vurderes. Dette for å forsikre seg om at den totale summen av primærstudier er god nok til at 

resultatene i oversiktsartikkelen kan regnes som pålitelige. West et al (2002) presenterer oss 

for kvalitetsfaktorene "quality", "quantity" og "consistency". I tillegg til metodologisk kvalitet 

ser en altså på antall studier som er gjort på emnet, utvalg og i hvilken grad de ulike 

primærstudiene presenterer like resultater. I prosessen med å evaluere data bør forskeren se på 

om noen av resultatene skiller seg merkbart fra resten. Dette trenger ikke nødvendigvis bety at 

resultatene ikke er pålitelige, men det kan bety at de har fremkommet grunnet feil tidligere i 

forskningsprosessen, eller at studiedesign, informanter eller intervensjon avviker fra de andre 

studiene. I en systematisk oversiktsartikkel ønsker en som kjent å sammenligne resultater fra 

ulike studier, og det er derfor av betydning å kunne vurdere og eventuelt ekskludere resultater 

fra studier som skiller seg merkbart fra andre (Cooper, 1998; Oxman og Guyatt, 1988). 

 
KONKLUSJON 

 
Det synes å være en enighet i litteraturen om behovet for systematiske oversiktsartikler innen 

sykepleie, og helsefag generelt. Det som er av stor betydning er at disse gjøres nettopp 

systematisk, og følger samme systematiske retningslinjer som annen forskning for å sikre at 

konklusjonene som presenteres er troverdige og holder et høyt kvalitetsnivå.  

 

Denne oppgaven har hatt til hensikt å drøfte hvordan en kan sikre datakvalitet i den type 

forskning som systematiske oversiktsartikler er, og presentere essensielle aspekter nødvendige 

for forskere i denne type arbeid. Det viser seg at både det å definere en systematisk 

oversiktsartikkel, samt hva som menes med datakvalitet i denne, kan være en utfordring. Det 

finnes som nevnt ingen standard for hvordan en skal sikre kvalitet, noe som bare understreker 

behovet for en bevisstgjøring om emnet. De vurderinger som er drøftet ovenfor kan gjøres av 

forfattere av systematiske oversiktsartikler for å sikre datakvalitet, men en konsensus om en 

kvalitetsstandard kan være ønskelig for å sikre et høyt nivå på denne type forskning. Det er 

derimot ingen selvfølge at systematiske oversiktsartikler vil holde høy kvalitet i fremtiden 

selv om slike retningslinjer en dag foreligger. Standarder er ingen garanti for kvalitet. Det blir 

uansett den enkelte forskers ansvar å være seg bevisst de kvalitetsvurderinger en gjør. 
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