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INTRODUKTION TIL AMED
The Allied and Complementary Medicine Database

INDHOLD
AMED er en international database inden for områderne ’alternativ’ og ’komplementær medicin’, samt fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering, palliativ pleje
og fodpleje.

OMFANG
Databasen er en bibliografisk database med hovedvægten på europæiske
tidsskrifter. Mange af tidsskrifterne er ikke tilgængelige i andre databaser.
Artiklernes udgivelsesår strækker sig fra 1985 til i dag.
Søgesproget er engelsk.

TRUNKERING
Du kan bruge trunkering, for at finde alternative stavemåder og forskellige
endelser på et søgeord. Du bruger *
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SØGNING – ADVANCED SEARCH

Søgeord indtastes i felterne.
Select a field: her kan
du definere, hvor dine
søgeord skal optræde.
Vælg eks.:
AB=abstract
SU= subject terms

PRÆCISERE/AFGRÆNSE SØGERESULTAT

Limit your results. Du kan
indledningsvis eller undervejs i søgeprocessen afgrænse dit søgeresultat

Du kan afgrænse med publikationsår,
sprog, tidsskrift, dokumenttype, fuldtekst etc.
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SØGERESULTAT
Limit To
Forslag til hvordan du
kan afgrænse

Vælg nyeste først

Fulltext fra AMED (pdf)
Check Fulltext VIA

Klik på titlen og få flere oplysninger om artiklen
Du kan bl.a. se
 emneord
 abstract
 link til fuldtekst

Du kan maile, printe,
gemme, exportere
referencen
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EMNEORDSSØGNING /SUBJECTS
Vil du præcisere din søgning, kan du vælge emneordssøgning under SUBJECTS. En søgning, hvor du benytter basens egne meget præcise emneord.
Du kan endvidere få inspiration til relevante søgeord.

Skriv dit søgeord
i feltet og klik på
Browse

VALG AF EMNEORD

Du foretager en søgning
ved at vælge et eller flere
emneord
og klikker Search
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SØGERESULTAT

Nyt søgeord i feltet

Du kan foretage endnu en
emneordssøgning under
SUBJECTS
Eller tilføje et nyt søgeord til
den eksisterende søgning
Vælg AND – OR - NOT

KOMBINERE SØGNINGER
Under Search History kan du kombinere de forskellige søgninger med
AND og OR

SØGERESULTAT
Under Edit kan du redigere/afgrænse dit søgeresultat
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FOLDER

Ved gennemgang af søgeresultatet kan du lægge udvalgte referencer i en folder.
Det gør du ved at klikke på

Klik på Folder View for at se de
gemte referencer

Du kan printe, maile, gemme eller eksportere referencerne til et referencehåndteringsprogram
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