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Globalt søk – Få en oversikt på søkemotoren i Rettsdata  

 
 

Finnes øverst til høyre hjørnet, her søker du på: 

• Alle lover, sentrale rettskilder, forvaltningspraksis, internasjonale kilder og litteratur. 

• Norsk lovkommentar, lovkommentarer til alle lover. Trykk her for info.  

• Faglitteratur, rundt 350 fagbøker og kommentarutgaver.  

 

Trykk i feltet «Start nytt søk» og deretter på knappen «SØK» uten å legge inn søkeord. 

Grunnen til at vi gjør dette er fordi det da hentes frem en fullstendig oversikt over både 

søkemotoren og alle kilder: 

 

  

 

(Det er mulig å legge inn søkeord direkte i globalsøket øverst til høyre, men ikke gjør dette 

enda). 

 

 

 

 

 

https://www.rettsdata.no/Norsk-Lovkommentar
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1. Det totale antall rettskilder i databasen. 

2. Fordelt på ulike type rettskilder. 

3. I feltet «endre søk» kan du legge inn ulike søkeord som rettskilden skal inneholde.  

4. Når man ikke har gjort et valg for hvilken type rettskilde man vil vise i resultatlisten 

vises tre stk. av hver type rettskilde. Man huker av en type rettskilde ved å trykke på 

boksen markert i pkt. 2. 

 

Søk på alle rettsavgjørelser 

Huk av overordnet på rettsavgjørelser: 
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Søk på avgjørelser fra høyesterett 

Huk av for Høyesterettsavgjørelser: 

 

 

 

Sortering 

Sortering synkende/stigende  

Sortering vil være automatisk på «Dato synkende»: 

 

 

 

Relevans  

Relevans vil først komme frem når du legger inn et søkeord: 
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Relaterte kilder på paragraf 

Her vil du finne alle relevante rettskilder som den aktuelle paragrafen. Paragrafen må være 

nevnt i rettskilden for at den skal finnes under «Relaterte kilder» til den aktuelle paragrafen. 

 

Fra globalsøket, søk gjerne på forkortelse av loven for eksempel. Avhl § 4-19 for å komme 

direkte inn. Klikk deretter på «Relaterte kilder» på paragrafen: 

 

 

 

For eksempel, i feltet, «Endre søk», legg inn ordet, «Mangel», og trykk «søk». Huk deretter 

av for «faglitteratur», og huk så av «kommentarutgaver» og «fagbøker» helt nederst på 

listen. 

Her vil vi da få opp 13 ulike titler fra fagbiblioteket: 
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Avansert søk – flere søkekriterier  

Feltet: Med alle ordene:  

Rettskilden må inneholde alle disse ordene. Feltet, «Med alle ordene» er den samme 

søkelinjen som du søker fra global søket «start nytt søk» eller rett over hvor man fyller ut 

feltet «Endre søk» som vist i eksempelet over.  

 

 

 

Felt: Med noen av ordene:  

Kilden du får treff på kan inneholde det ene(fukt) eller det andre ordet(fuktskade), eller begge 

to i samme rettskilde. I dette eksempelet kombinerer vi søkefunksjonen i begge felt. Feltet 

med alle ordene får man treff på kilder som inneholder ordet: «reklamasjon» og «leilighet». 

Feltet med noen av ordene får man i tillegg treff på ordene: «fukt» eller «fuktskade» eller 

begge ordene i samme kilde.  
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* Trunkering  

I eksempelet over søkte vi i feltet: med noen av disse to ordene «fukt» eller «fuktskade». Ved 

å trunkere med *Stjerne foran- og etter et ord gir deg en åpen ending på ordet du søker på. 

For eksempel vil, «reklamasjon leilighet fukt*», gi deg treff på alle ord som starter med fukt, 

som: fukt, fuktighet, fuktskade, fuktverdier, fuktinntrenging osv. 

 

*Stjerne kan brukes foran og etter et ord: 

• Søker du på: *habil vil du få treff på: inhabil, partshabil osv. 

• Søker du på *stjerne* foran og bak ordet: *habil* vil du få treff på: inhabilitet, 

rehabilitering, rehabilitetspenger habilitetsspørsmål osv. 

 

Felt: Nøyaktig setning:  

Her vil du få treff på den nøyaktige setningen du skriver i feltet, og ikke kun ordene som fylt i 

feltet med alle ordene. I dette eksempelet får vi treff på kilder som inneholder ordet 

«reklamasjon» og «leilighet», i tillegg til den nøyaktige setningen: «krav på prisavslag» eller 

«krav om prisavslag»: 
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Felt: Uten noen av ordene: 

Her kan du ta bort kilder som inneholder enkelte ord. For eksempel, feltet med alle ordene vi 

søker vi på er, «reklamasjon» «leilighet» «fukt» og nå «bad». I tillegg vil vi ta bort alle kilder 

som inneholder ordet «kjøkken»: 

 

 

 

Synonymer 

Huk av for «Bruk synonymer» for å få et bredere treff. I dette søket på ordene, 

«Reklamasjon» «leilighet» «fukt», vil vi få 225 treff uten synonymer og 228 treff med. Du vil 

også se hvilke synonymer som benyttes i søket slik at dersom du kommer på andre 

synonymer eller ord du vil søke på må du legge inn dette selv.  
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Relaterte kilder til høyesterettsavgjørelser  

Her vil du se hvilke andre kilder som henviser til denne aktuelle dommen: 

 

 

 

Søk på sidetall i et forarbeid eller i faglitteraturen 
Søk på: «Side 50» med «» anførselstegn. Dette blir som å søke på en nøyaktig setning. 

Dersom du søker på: side 50 uten anførselstegn, vil du søke på alt som inneholder ordet 

«side» og ordet «50». Du vil få treff på sidetallet og at det er markert med [Side 50] som er 

det samme som i papirutgaven. 

 

Spesialfag søk  

Det vi har vært igjennom tidligere er «Global søk», «relaterte kilder på paragraf» og 

«relaterte kilder på rettsavgjørelse». På forsiden kan du begrense søket til å kun gjøre søk 

innenfor de 11 ulike fagområdene. Se også fanene «aktuelt og nyheter» og «redaksjon» 

under hvert enkelt fagområde. 
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Søk på forvaltningspraksis under «Vedtak og uttalelser» 

Rull nedover innholdsfortegnelsen/menyen i søkemotoren, der vil du også få mulighet til å se 

en oversikt over ulike «avsendere».  

 

(Dersom du ikke ser valget «avsender» kan du trykke «CTRL» + «minustegnet» for å zoome 

ut slik at du ser mer av innholdet på skjermen). 
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Søk på Internasjonale rettskilder 

Internasjonale rettskilder finner du innenfor fagområdene: 

Arbeidsrett, konkurs og inndrivelse, selskapsrett, børs og finans, entreprise- plan- og 

bygningsrett, offentlig anskaffelser, forvaltningsrett, skatterett, barne- og familievernrett, 

sivilprosess og straff. Gå gjerne inn på ditt spesialfag fra «Min arbeidsflate».  

 

 

 

Engelsk oversettelse av høyesterettsavgjørelser 

Du vil finne høyesteretts sine egne oversettelser: 
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Faglitteratur 

I søk vil man i tillegg til de vanlige rettskildene få treff på faglitteratur fra Gyldendal Norsk 

Forlag og flere andre samarbeidene forlag. Ved treff på en bok eller relevant tittel blir du 

henvist direkte inn på det aktuelle innholdet.  

 

 

 

Faglitteratur har tre ulike kategorier: 

• Norsk lovkommentar, søk i innholdet i notene/lovkommentarene til alle Norges 

lover. 

• Kommentarutgaver og fagbøker, søk i innholdet i bøker fra Gyldendal og flere 

samarbeidende forlag. 

• Artikler og tidsskrifter, i tillegg til redaksjonelle kommentarer til-/ sammendrag fra 

rettsavgjørelser fra redaktørene innenfor spesialfagene.  

 

Alt innhold fra Gyldendal Rettsdata kan samles i en saksmappe i «Mine arbeider». 

Videre kan dette eksporteres til et juridisk utdrag direkte i Word eller PDF. 

I denne mappen vil det også være mulig for å få varsling på ulike endringer på lover og 

forskrifter.  

NB! Antall søketreff o.l innen innholdet i tjenesten som er beskrevet i dette dokumentet vil 

være i stadig utvikling. Alt i dette dokumentet er å anse som eksempler og antall kan avvike 

noe fra innholdet man finner «live» i tjenesten.  

https://www.rettsdata.no/samarbeidspartnere/
https://www.rettsdata.no/samarbeidspartnere/
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Kundeservice 

Ta gjerne kontakt med din kundekontakt eller vårt sentralbord på Tlf.: 22 99 04 20 

E-post: rettsdata@rettsdata.no 

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00 
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