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Systematiske oversikter er et felt med mye metodelitteratur og flere standarder, for eksempel 

MECIR, AMSTAR, PRISMA og retningslinjer fra organisasjoner som Institute of Medicine 

og the Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinating Centre, for å nevne 

noen. For mange kan det være vanskelig å holde seg oppdatert og å vite hvilke ressurser som 

kan gi svar på spørsmål eller avklare en problemstilling. Det er også mange praktiske verktøy 

for håndtering av arbeidsprosesser fra planlegging av søk til vurdering av referanser og 

dokumentasjon av søk. Arbeidsoppgavene til bibliotekarer i høyere utdanning består ofte av 

både forskningsstøtte og undervisning, og tidsfaktoren er en utfordring for å bygge og 

vedlikeholde kompetanse om systematiske søk, prosesser innen utarbeidelse av systematiske 

oversikter og egnede verktøy. Det er økende interesse for å skrive og publisere systematiske 

oversiktsartikler innen mange fagområder, og på tvers av fagområder, noe som medfører flere, 

og ulike, spørsmål til bibliotek. Forfattere ønsker alt fra veiledning til at bibliotekar skal 

utføre en eller flere oppgaver. BISON – Bibliotekarer involvert i systematiske oversikter i 

Norge, er et forsøk på å samle krefter og utarbeide en felles, nasjonal nettressurs for 

bibliotekarer som jobber med systematiske oversikter. Noen er erfarne på feltet, noen er 

nybegynnere, eller vi kan skille mellom generalister og spesialister. Det er lov å være ny og 

det bør være trygt å vokse, vårt mål er at BISON blir det nettverket og den nettressursen som 

gjør begge deler enklere. Jo flere som bidrar, jo enklere vil det være å tilpasse bidrag etter 

egen kapasitet uten at det påvirker ressursens relevans eller omfang. Med flere bidragsytere, 

vil vi i større grad klare å dekke interesser for ulike fagområder og ulike typer systematiske 

oversikter. Bibliotekmiljøet har tradisjon for å dele, og en felles og tverrfaglig nasjonal ressurs 

vil kunne bli nyttig for mange. Følgende innhold kan være aktuelt: - Ordbok for begreper 

som brukes i arbeid med systematiske oversikter - Planlegging av søkestrategier for ulike 

typer systematiske oversikter - Deling av søkeblokker - Lenker til metodelitteratur, 

standarder og verktøy - Annotering av metodelitteratur - Undervisningsopplegg -

 Diskusjonsforum I forkant av VIRAK planlegger vi å sondere interessen for BISON 

på BibliotekNorge, og eventuelt invitere til et planleggingsmøte. Vi ønsker gjennom en 

rundebords-presentasjon å diskutere og konkretisere innhold, samt få innspill på hvilke 

tekniske løsninger som kan være aktuelle. I tillegg håper vi å knytte kontakter med personer 

som ønsker å være med i oppstartsfasen. 

 


