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Social Care Online
Social Care Online
Gratis database indeholdende forskning og best practice bredt indenfor feltet socialt arbejde og social
omsorg. Af særlige fokusområder kan nævnes; ældreområdet, socialt udsatte, fysisk og psykisk handicappede, etniske minoriteter, LBGT og flygtninge.
Primært fokus på UK (Storbritanien) men derudover registreres følgende for øvrige lande: komparative
studier på social området, status oversigter på udvalgte indsatsområder samt litteratur om forhold der
ikke er velbeskrevet i UK.
SCIE overvåger, udvælger og vurdere al materiale inden registrering.
Målgruppe:
Studerende, sagsbehandlere (praktikere), myndigheder.
Litteraturtyper:
Forskning, reviews og tidsskriftartikler ( en oversigt over indekserede tidsskrifter findes her
http://docs.scie-socialcareonline.org.uk/help/currentjournalslist.pdf).
E-læringsmateriale, videoer og praksisvejledninger.
Læs mere http://docs.scie-socialcareonline.org.uk/help/content-types.pdf
Lovgivning og øvrige officielle dokumenter.
Fuldtekst adgang
Social Care Online linker til fuldtekst resurser om muligt. Ønsker du hjælp til at få yderligere adgang så
kontakt VIA bibliotekerne.
Anvendelse
Social Care Online bygger på Google søgning og er let tilgængelig også uden at du opretter dig som bruger MEN opretter du dig gratis som bruger får du en lang række avancerede muligheder blandt andet opsætning af avanceret søgning, etablering af alerts på udvalgte emner og links til udvalgte resurser.
Søgesproget er engelsk.
Thesaurus
Der findes en systematisk og alfabetisk thesaurus.
Features
Advanced search guide her http://docs.scie-socialcareonline.org.uk/help/2014_SCO_advanced_search.pdf
Udgiver
SCIE Social Care Institute for excellence.
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Søgning
Social Care Online er baseret på google søgning, der kan kombineres med en række søgefiltre. Bemærk
særligt filtrene subject terms – henviser til validerede emneord, der kan benyttes til yderligere begrænsning af søgeresultatet og content type – udvælgelse af materiale type.

Under ’more information’ finder du postens tilknyttede thesaurus emneord.

Oplysninger om emneord.

Opdelt i følgende kategorier: Broader terms – overordnet emneord, Narrower terms – mere præcise emneord, Related terms – forslag til yderligere relevante emneord.
Disse emneord kan med fordel benyttes til en mere målrettet søgning og anvendes i en avanceret søgning.

Avanceret søgning
Efter indlogning (oprettelse af gratis bruger) kan du anvende ’advanced search’ se nedenfor.
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Rullemenu til søgefelter

Tilføj søgelinje
Sortering af søgeresultatet

En avanceret søgning kan gemmes, ’save search’ og navngives. Herefter får du mulighed for at downloade
en oversigt over søgeresultatet, udvide din søgning yderligere eller opsætte email alerts på søgningen.
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