MEDLINE – OVID ADVANCED SEARCH
Sök på ett ord/begrepp i taget. Förutom att söka på
Keyword kan du välja att söka på författare, artikeltitel el. tidskrift. Är mappningsfunktionen Map Term to
Subject Heading ibockad, får du hjälp att hitta bra
söktermer/ämnesord. Klicka sedan på Search.

__________________________________________________________________________________
Mappningsfunktionen föreslår Lung Neoplasms istället för lung cancer. Rutan Explode fyller du i för att inkludera smalare termer (t.ex. Bronchial Neoplasms). För att
se vilka dessa smalare termer är klickar du på Lung Neoplasms. Rutan Focus fyller du
i för att hitta artiklar där din sökterm är en huvudaspekt. i-et under Scope ger dig information om ämnesordet, t.ex. att en sökning på Lung Neoplasms automatiskt inkluderar träffar på lung cancer. Klicka på Continue för att fortsätta.
Du får nu fram en lista med subheadings/aspektord. Antalet aspektord skiljer sig mellan olika söktermer. Du kan också välja att inkludera alla aspektord. Klicka på Continue för att fortsätta.

___________________________________________________________________________________________

För att kombinera flera sökord markerar du
de aktuella rutorna och klickar på knappen
And el. Or.

Limits/begränsningar är smidigast
att lägga till i efterhand.
Välj begränsningar och klicka på
Search. Den senast utförda sökningen påverkas.
För att begränsa en annan sökning
måste du skriva in numret på denna
sökning i sökrutan.
Notera att RCT och Meta-analyser
hittas under Publication Types medan Systematic Reviews ligger under Subject Subsets.

För att skriva ut, maila el. exportera
referenser till EndNote markerar du de
träffar du vill ha med.
Rutan framför Select Range markerar
alla träffar.
Klicka sedan på önskad åtgärd (t.ex.
Print) och bestäm sedan vilka fält som
ska med (t.ex. abstract) och om du vill
att referenserna återges enligt en speciell citeringsstil (t.ex. Vancouver).
Klicka därefter på Print Preview.
Gå in under webbläsarens menyrad
och välj Arkiv och Skriv ut.

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

_______________________________________________________________________________________

Har du några frågor rörande denna databas el. vill du veta mer, t.ex. hur
du lägger upp stående sökningar el. sparar referenser i My Projects?
Fråga i så fall någon av oss som jobbar på biblioteket, så hjälper vi dig.

_______________________________________________________________________________________

Ovanstående exempel är från Medline, men söktekniken är densamma i Amed och PsycInfo.

