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Cochrane Library
Cochrane-biblioteket indeholder seks databaser, to hoveddatabaser og fire specialdatabaser. De to hoveddatabaser indeholder artikler om effekter af behandling eller pleje. Det
er de 2 baser, som du får mest brug for at søge i, men du søger automatisk i alle baser.
- The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)
(Cochrane-databasen over systematiske oversigtsartikler)
Indeholder Cochrane-oversigterne, der opsummerer den bedst tilgængelig viden om en
behandling af en specifik sygdom eller problem i sundhedsvæsnet og om behandlingen
har en virkning eller ikke.
- The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)
(Det centrale Cochrane register over kontrollerede forsøg)
Indeholder referencer til artikler om kontrollerede kliniske forsøg. Mange af referencerne
til forsøgene stammer fra søgninger i andre medicinske databaser, fx PubMed, Embase
og Cinahl, mens andre referencer er fundet af medlemmer af Cochrane-samarbejdet ved
en systematisk gennemlæsning af videnskabelige tidsskrifter.
De fire specialdatabaser indeholder artikler om forskningsmetoder og økonomisk-tekniske vurderinger, og er derfor mest henvendt til forskere og administrative medarbejdere.
o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler)
o Methods Studies (Cochrane-registeret over metodologiske studier)
o Technology Assessments (Database over medicinske teknologivurderinger)
o Economic Evaluations (NHS databasen over økonomiske evalueringer)
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Søgesproget er engelsk. Begynd din søgning med indgangen fra Advanced Search.
Herunder følger et eksempel på søgning i Medical Terms (MeSH) og Search Manager:

Findes der Cochrane Systematic Reviews om sygepleje?
1. Klik på Medical Terms (MeSH), så søger du i et kontrolleret emneordsregister. Skriv
nursing i søgefeltet – klik på Lookup for at finde det korrekte søgeord = korrekte MeSH
term for sygepleje. Ved at søge med MeSH ord, så slipper for at tænke på variationer og
synonymer af dit ord, men lader emneordsregistret finde søgeordet. Mange reviews får
tildelt kontrollerede emneord / MeSH ord, som siger noget om indholdet.
Du ser nu en liste over emneord / Thesaurus
for sygepleje:
2. Klik på Nursing

3. Vælg Explode all trees. Det betyder at du søger bredt på ordet sygepleje med underemner.
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Der ligger 16 Cochrane Reviews inden for sygepleje. Cochrane Reviews bliver altid listet
og vist først.
Desuden er der en række resultater fra de øvrige delbaser.
4. Klik på View Results

Et af de 16 reviews handler om at træne sundhedsprofessionelles kommunikationsfærdigheder i forhold til kræftpatienter.
5. Klik på titlen,

Nu får du mulighed for hele teksten i pdf.
6. Klik på PDF, og du får mulighed for teksten som Summery, Standard eller Full.

Tip: Uanset hvilken pdf du vælger, vil du efter afsnittet Abstract finde et letlæst
resumé, der er velegnet til en hurtig vurdering af indholdet.
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Får du for mange resultater ved en søgning, kan du begrænse din søgning, så du kun søger i titelfeltet, fordi titlerne på Cochrane Systematic Reviews altid er bygget op som en
behandling af en sygdom.
Eksempel på kombination af søgninger med Search Manager:
Du vil undersøge, om der er Cochrane Reviews om effekten af C-vitamin på forkølelse.
Du har brugt en engelsk ordbog og søger på Vitamin C i MeSH fanebladet med Lookup

Søgeordet bliver lavet om til ” ” anførselstegn, så det er præcis sådan, med den sammensætning de 2 ord bliver søgt. MeSH emneordsregistret kontrollerer dit søgeord og viser
at søgeordet i Cochrane emneordsregister er Ascorbic Acid. Lad markering være ved Explode all trees, da du så søger ordet med alle underemner.
Der er 20 Cochrane Reviews. Klik på Add to Search Manager

Gå tilbage til fanebladet med MeSH søgning
Søger på samme måde på Common Cold og klikker på
Add to Search Manager.
Du har nu 2 søgninger i din Search Manager
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Skriv #1 and #2 i det blanke søgefelt. Så kombinerer du dine 2 søgninger (begge ord forekommer i samme artikel) og får 43 resultater. Klik på 43.

Af de 43 resultater får du 1 Cochrane Reviews, som handler om effekten af C-vitamin på
forkølelse

Du kan også søge ved at vælge et emne fra Browse og derefter vælge fra Topic

Vælger f.eks. Allergy & intolerance, og folder underemne ud:
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Du kan også vælge en indgang fra Cochrane grupperne,

Finde den relevante gruppe – f.eks. Skin Group, se underemnerne

-

og udvælge dato og review
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