CINAHL
Vanligast är att söka artiklar inom ett visst
ämnesområde. Vill du istället söka på författare, ord i titel, tidskriftsnamn etc. går
du in under More och väljer Indexes.

Sök på ett ord/begrepp i taget. Är mappningsfunktionen Suggest Subject
Terms ibockad, får du hjälp att hitta bra söktermer/ämnesord. Skriv in
ett sökord och klicka sedan på Search.

________________________________________________________________________________________

Mappningsfunktionen föreslår Lung
Neoplasms istället för lung cancer.
Klicka i rutan framför den sökterm
du väljer. Du får nu fram en ljusblå
lista med subheadings/aspektord.
Antalet aspektord skiljer sig mellan
olika söktermer. Du kan välja att inkludera alla aspektord, eller bara
klicka i de som är relevanta.
Rutan explode fyller du i för att inkludera smalare termer i sökningen.
För att se vilka dessa smalare termer
är klickar du på Lung Neoplasms.
Rutan Major Concept fyller du i för
att hitta artiklar där din sökterm är
en huvudaspekt.

________________________________________________________________________________________
Klicka på Search Database för att
fortsätta.

För att kombinera flera sökord markerar du de aktuella rutorna
och klickar på knappen Search with AND el. Search with OR.

Limits/begränsningar är bäst att lägga till i
efterhand.
Antingen klickar du på Edit-knappen invid
den sökning du vill begränsa. Du får då
fram en sida med samtliga begränsningsmöjligheter. Välj begränsningar och klicka
sedan på Save.
El. så väljer du någon av de begränsningar
som syns i den ljusblå vänsterramen och
klickar på Update. Det är då den senast ut_______________________________________________________________________________________
förda sökningen som påverkas.

För att skriva ut, maila el. exportera referenser till
EndNote markerar du de träffar du vill ha med genom
att lägga över dem i en folder.
Gå sedan till foldern.

För att se om en artikel finns i fulltext el. för att beställa den (gäller landstingets personal) så klickar du
på den orange ikonen.

För att skriva ut samtliga referenser i foldern
klickar du i rutan Select/deselect all.
Klicka sedan på önskad åtgärd (t.ex. Print)
och bestäm sedan vilka fält som ska med
(t.ex. Brief Citation and Abstract) och om du
vill att refernserna återges enligt en speciell
citeringsstil (t.ex. Vancouver).
Klicka därefter på Print.

