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Indhold og omfang
Fag- og forskningsartikler. Ca. halvdelen af artiklerne er peer-reviewed.
Alle artikler i SveMed+ er MeSH-indekserede. Kun titler og MeSH-terner er søgbare (ikke abstracts).
Fra det danske tidsskrift ”Sygeplejersken”indekseres kun artikler som er bedømt af fagredaktør,
fagfælle eller peer-reviewed og/eller er publiceret under bladets afsnittene: Fag; Teori og praksis
eller Videnskab & sygepleje.
Emne: Medicin, sygepleje, fysioterapi, arbejdsterapi, omsorg, og rehabilitering
Trunkering: Ved fritekstsøgning sker automatisk trunkering/stemming af søgeord (ekspandering til
forskellige bøjningsformer)..Søgetermer behøver derfor ikke trunkeres (*)

Enkel sökning

Hjælp: Sökhjälp fra forsiden. Guide til SveMed+ (film) samt ”Termer för upplevelser och bemötande”

Adgangsforhold:
Fri adgang (msch)
på http://svemedplus.kib.ki.se/
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Fra startsiden foretages fritekstsøgning i søgefeltet.

Du kan åbne flest artikler op i fuldtekst, når du er på en VIA adresse.
Afgrænsning af søgning / søgeresultat
I højre menuen gives mulighed for at afgrænse søgningen f.eks. ved se den del af resultaterne som er
indekseret med et bestemt MeSH ord, er af en bestemt dokumenttype, specifikt sprog, årstal, eller
”check tags”(køn, alder…).
”Kombinere søgninger”
Du kan kombinere dine søgninger under ”Kombinera sökninger”(faneblad).
Det er også her fra du kan dokumentere dine søgninger
Export af poster til Zotero (og RefWorks)
1. Marker poster
2. Vælg Eksportera / RIS /Fil
3. Åbn Zotero, vælg ”Importér”under tandhjulet.
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Postvisning
Posten indeholder traditionelle bibliografiske oplysninger, samt MeSH ord der beskriver artiklens
emnedækning. Posten indeholder ikke abstract.

Her kan du også se om tidsskriftet er Peer-Reviewed.

Avancerad søgning (faneblad)
Her kan du afgrænse din søgning til specifikke felter.
Ifm MeSH søgning kan der vinges af i ”Sök inte på underliggande termer” og derved opnå et mindre
antal resultater, da søgningen ikke ”exploder” og dermed søger på termer som hierakisk hører ind
under det valgt emne (emnehieraki).

Som vist på billedet kan man samtidigt tilføje endnu et søgeord (fritext), samt specificere publicerings
år, tidsskrift eller forfatter.

Find gode søgeord – oversæt fra dansk til engelsk
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Hvis du f.eks. vil finde noget om oplevelsen ”at leve med” en sygdom, og ikke ved hvilke ord der kan
bruges som søgeord til at afdække ”at leve med”, så kan du prøve blot at skrive det i søgefeltet.
I dette tilfælde indgår ordene i nogle danske artikler hvorfor jeg finder disse.
Under MeSH nederst til højre på skærmen, kan du nu se hvilke kontrollerede emneord/teags der er
tilknyttet de fundne artikler. Ordene kan inspirere til valg af søgeord, der præciserer et eller flere
perspektiver/aspekter af det ”at leve med”
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