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PICO tankegangen:
”Evidensbaseret praksis er en metode, som består i at stille et klinisk spørgsmål, der kan besvares ved at søge i den
videnskabelige litteratur.” (Sygeplejeleksikon. 1. udgave, 2007) s. 93.
Det kliniske spørgsmål kaldes også for forgrundsspørgsmålet eller det fokuserede spørgsmål. (Krøll og Steens, 2011).
”I engelsktalende lande kaldes fokuserede spørgsmål for PICO-questions. … PICO-spørgsmål, eller fokuserede
spørgsmål, danner rammen om en klinisk retningslinje og udgør det første væsentlige led i arbejdsprocessen.” (Krøll
og Steens, 2011) s. 65

PICO modellen er et redskab eller en teknik til indkredsning og besvarelse af kliniske spørgsmål. Modellen er
standardmetoden inden for sundhedsvidenskaberne til at strukturere litteratursøgninger i jagten på
interventionsstudier, der kan føre frem til evidensbaseret praksis.
Søgematrix´er eller søgeprotokoller, kan rigtigt udfyldt, føre direkte frem til en søgestreng.
Dette gælder ikke nødvendigvis for en PICO, der mere skal ses som tjekliste af krav eller elementer, der skal være
omfattet i søgeresultatet.
Eksempelvis kan akronymet ”outcome” i PICO´en være øget livskvalitet. Dette begreb vil ikke nødvendigvis optræde
hverken i titel-, emne- eller abstraktfeltet og er derfor ikke søgbart, men det vil muligvis springe i øjnene ved
screeningen af søgeresultaterne. Det samme gælder hvis det er et krav til ens fund at akronymet for ”Type of study” i
PICO´en er interview osv.
Dermed også være sagt at PICO skemaet ikke vil være gavnlig til alle søgninger. Der er gennemført masser af
forskning som ikke er designet efter ovenstående regler og derfor ikke vil blive fundet ved brug af PICO skemaet.
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PICO er et akronym hvor de fire bogstaver står for:

Population

Intervention

P´et skrives nogen
gange som patient eller
problem og det dækker
over den befolkningseller målgruppe som er
genstand for studiet.

Interventionen,
eksponeringen,
behandlingen eller
tiltaget er den
handling som
forventes at føre til et
bestemt oucome –
altså effekt.

Populationen kan være
alders-, kønsuddannelses-, etnisk,
sygdoms-,
behandlingsdefineret
eller lignende.

Comparison
Comparison dækker over
en alternativ behandling
til interventionen.
Det kan være en nyere
eller ældre behandling.
Sammenligningen til
interventionen kunne
også være ingen
behandling.

Det kan være pleje,
terapi, dosering,
hvem der udfører
interventionen o.l.

Outcome
Outcome eller
effektmålet er det
målbare resultat af
interventionen.
Det kan være alt fra
målbare resultater som
vægttab, mere
bevægelighed i led til
livskvalitet.

Drejer det sig om
lægemidler kan
sammenligningen være
placebo eller selvfølgelig
et andet lægemiddel.

Populationen vil variere
afhængigt af emnet.

Et eksempel på en PICO søgning
Problemformulering: Hvad er effekten af at voksne mennesker forebygger forkølelse med helsekostmidler som har
indhold af solhatblomsten (echinacea) i forhold til almindleligt vitamin c tilskud?

Population

Interventionen

Comparison

Outcome

Dansksproget

Voksne med
forkølelse

Helsemidler med
solhat

Vitamin C

Forebyggelse af
forkølelse

Engelsksproget

Adult Cold

Echinacea

Vitamin C

Prevention cold

Husk at hvis der er flere søgeord i de
lodrette kolonner – altså synonymord
(forkølelse/ snue osv) – kombineres de
med den boolske operator OR for at finde
foreningsmængden.

Husk at de vandrette rækker altid
kombineres med den boolske operator
AND for at finde fællesmængden.

3

Det skal fremhæves at ikke alle delelementer fra problemformuleringen nødvendigvis skal indskrives i
søgeprofilen. Det er de vigtigste elementer fra emnet der skal indtastes og det vil typisk være dem der relaterer sig til
P´et og I´et fra PICO modellen. Hvis man udfylder alle PICO modellens delelementer vil søgningen ofte bliver for
snæver med et for lille antal hits.

It is usually unnecessary, however, and may even be undesirable, to search on every aspect of the review’s clinical
question. Although a research question may specify particular comparators or outcomes, these concepts may not be
well described in the title or abstract of an article and are often not well indexed with controlled vocabulary terms.
Therefore, in general databases, such as MEDLINE, a search strategy will typically have three sets of terms: (i) terms
to search for the health condition of interest, i.e. the population; (ii) terms to search for the intervention(s)
evaluated; and (iii) terms to search for the types of study design to be included. Typically, a broad set of search terms
will be gathered for each concept, and combined with the OR Boolean operator to achieve sensitivity within
concepts. The results for each concept are then combined using the AND Boolean operator, to ensure each concept
is represented in the final search results.
(Chapter 4: Searching for and selecting studies | Cochrane Training, uden år)

PICO modellen er et redskab til at få struktureret sine søgninger, når ønsket er
at finde svar på fokuserede kliniske spørgsmål
PICO funktionen er indbygget i nogle baser der gennemgås herunder.
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PICo er en variant, der kan være gavnlig at benytte hvis man ønsker belyst oplevelser og erfaringer.

Population
P´et dækker over de
fællestræk den
undersøgte gruppe
har såsom køn,
alder, sygdom,
symptomer,
klassetrin osv.

Phonemena of
Interest
I´et dækker i dette
tilfælde over hvilke
oplevelser, erfaringer,
processer eller aktiviteter
Populationen oplever fx
hjemmearbejde under en
coronapandemi eller at
være hjemmegående
under en barsel.

Context
C´et er situationen,
sammenhængen
såsom kulturelle
faktorer, geografisk
placering eller
organisatorisk
forankring, primær
sektor, skoler,
plejehjem osv.

(Peoples og Kaae Kristensen, 2021) s. 112.

Søgning i Embase via den indbyggede PICO model:
https://biblioteket.pha.dk/da/page/embase

PICO søgeskemaet findes under
menupunkterne i øverste linje.
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I feltet ”Find best term” indskrives ens
søgeord og der laves et opslag i
Emtreet´et hvor man kan danne sig et
overblik over de mange kategorier ens
emne fordeler sig på.

Hvis man er sikker på emtree ordet på forhånd kan det
også indskrives direkte i søgefeltet.
Når man starter med at skrive kommer der nogle
valgmuligheder op i et rullegardin hvorfra man vælger.
Hvis man ønsker medtaget synonymerne til det skrevne
begreb klikkes i dette tilfælde på ”Add 6 synonyms”.

Listen kigges igennem og den eller de
underkategorier der passer til ens søgning
udvælges og overføres til søgefeltet i
venstre side – i dette tilfælde under
”Population”.

Det samlede antal hits kan løbende aflæses i nederste
højre hjørne. Fordelingen af hvor posterne er fundet kan
afsløres ved at klikke på den lille pil ud for søgetermen,
hvor man kan indsnævre hitantallet ved fx kun at medtage
poster hvor ordet optræder i titelfeltet eller abstraktfeltet.

De 5 evt. færre felter udfyldes

Resultatet af PICO søgningen
findes ved at klikke på

Og antallet af resultater i søgningen kan
løbende følges i nederste højre hjørne.
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Søgning i Trip databasen med PICO formularen:
https://biblioteket.pha.dk/da/page/trip
Problemformulering: Hvad er effekten af at voksne mennesker forebygger forkølelse med helsekostmidler som har
indhold af solhatblomsten (echinacea) i forhold til almindleligt vitamin c tilskud?

PICO formularen findes lige over
søgefeltet.

Søgeordene jvf.
problemformuleringen på
side 3 indskrives i
søgefelterne.

Bemærk at der sættes
citationstegn om
sammensatte ord –
”vitamin c”

Bemærk at der godt kan skrives flere
ord på samme linje med benyttelse af
den boolske operator ”OR” –

prevention or preventing

Klik på søgeluppen

og søgningen gennemføres.
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Søgning i Cochrane via den indbyggede PICO model:
https://biblioteket.pha.dk/da/page/cochrane-library
Problemformulering: Kan yoga have en positiv effekt på livskvaliteten hos kræftpatienter?

Klik på ”Advanced Search”

Klik på ”PICO search”

Indtast det primære
søgeord fra
problemformuleringen.

Bemærk at der kun kan vælges
blandt de søgeord som
fremkommer på rullelisten.
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Dernæst klikkes på
Når søgeordet vælges sættes flueben ud
for de elementer fra PICO akronymet der
fremkommer i højre side – i dette tilfælde
vælges ”Population”.

Næste søgeord indtastes og igen vælges i
højresiden hvilket element fra PICO
akronymet det nye søgeord skal
repræsentere – i dette tilfælde
”Intervention”.

og der rulles et nyt søgefelt ud.

Igen kan der klikkes på plusset for at
fremdrage endnu et søgefelt eller der kan
klikke på
for at
gennemføre en søgning.

Bemærk at Cochrane basen er en relativ
lille database, så blev ikke forbavset over
de ofte få hitantal der fremkommer.
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PICOS, PICOT, PICo, PICOC:
Der findes en række varianter over PICO modellen som kan være nyttige i forbindelse med udarbejdelsen af
sin litteraturstrategi.

PICOS
” S ” kan fx stå for
studytype – altså hvis
undersøgelsestypen
der søges efter
specifikt skal være fx
en kohorte, casekontrol m.fl.
” S ” kan også stå for
”statistical analyses”
hvis
undersøgelsesmetoden
skal være baseret på et
bestemt statistik
design.

PICOT
” T ” står for time
tidsramme eller
tidshorisont.

PICo
” Co ” står for
context og hentyder
til den sammenhæng
undersøgelsen
foregår i – det kan
være en geografisk
lokalitet, seksual
orientering,
subkulturelle
faktorer eller om
gruppen kommer fra
den primære eller
sekundære
sundhedssektor.

” T ” kan også stå
for
”Type of study”
og dermed er det
det samme som en
PICOS.

PICOC
” C ” står for context
og dækker over i
hvilken organisation
eller sammenhænge
undersøgelsen skal
optræde i.

(Saaiq og Ashraf, 2017), (Ewald, uden år), (Pollock og Berge, uden år), (What is a PICOC? – Center for Evidence Based
Management, uden år), (Lockwood, Munn og Porritt, 2015).
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