KOM GODT I GANG MED

Cinahl

Sygeplejevidenskabelig database der også indeholder referencer indenfor fysioterapi, ergoterapi, radiografi
mm.






Henviser til indholdet af ca. 3000 tidsskrifter og andre publikationstyper, f.eks. bogkapitler,
afhandlinger av-materiale mv.
Dækker perioden 1981 og frem.
Indeholder knap 3 mio. referencer.
Henviser næsten udelukkende til engelsksproget litteratur.
Søgesproget er engelsk.

1. Almindelig søgning: Du søger ved at udfylde et eller flere søgefelter. Der kan kombineres med
operatorerne AND, OR eller NOT. Flere ord i samme felt uden brug af operatorer søges som frase, vær
hér opmærksom på, at søger du på flere ord, f.eks. patient education, tillader CINAHL (hvis du anvender
SDU-adgangen, ikke hvis du anvender Regions-adgangen) at der må stå op til 5 ord mellem disse to ord
(se i øvrigt vejledningen: Kom videre med Ebsco). Der søges som standard i referencernes titel,
emneord og abstract, hvis der ikke ændres i rullemenuen.

2. Emnesøgning: Alle referencer i
Cinahl er kodet med emneord,
Cinahl headings, som gør det muligt at lave præcise emnesøgninger. Klik på ”Cinahl Headings” i øverste
menu-linie. Emneordet indtastes og der klikkes på ”browse”. Klik på emneordet hvis du vil se
underbegreberne og afmærk boksen, hvis du vil vælge en eller flere Subheadings for en mere præcis
søgning. Klik på ”Search Database”.

3. Forfattersøgning: Brug index ved at klikke på linket ”More” i øverste menulinje. Vælg ”Author” i
rullemenuen og skriv forfatterens efternavn evt.
efterfulgt af første initial.

4. Afgrænsning: I ”Refine your results” kan du afgrænse søgningen på
f.eks.udgivelsesår, aldersgrupper. Klik på Show More for at se de mange
muligheder.

5. Søgehistorie: Her kan du få et overblik over dine søgninger og kombinere dem.
Du kan hente dine gemte søgninger fra din personlige Folder.

6. Fremvise og gemme søgeresultatet: Du kan vælge at få fremvist resultaterne i et
andet format under ”Page options” ligesom resultaterne kan sorteres på forskellig
vis (nyeste publikation står øverst, hvis du ikke vælger en anden sortering). Link
giver mulighed for straks at få fuldtekst eller bestille (for SDU/OUH brugere). Ved
gennemgang af søgeresultatet kan de mest interessante artikler markeres og
lægges i ”Folder”, dog maks. 50 af gangen, hvorfra referencerne kan
videreekspederes efter behov. Der er mulighed for bl.a. at e-maile eller downloade
til en fil fx i et format, der kan bruges i et referencehåndteringsprogram. I øverste
menu-linie under linket ”Sign In” kan du oprette en personlig folder, hvor
søgninger kan gemmes permanent og du kan oprette alerts. Det betyder at man
løbende får tilsendt en e-mail med de nyeste artikelreferencer.
Hvis du har flere end 50 referencer, kan du med fordel sende dem i en e-mail.

Vil du vide mere om Cinahl
Support: http://www.ebscohost.com/cinahl/
User guide:
http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=&TOC_ID=Always&SI=0&BU=0&GU=1&PS
=0&ver=&dbs=c8h
Online instruction in Basic search:
http://support.ebsco.com/training/flash_videos/cinahl_basic/cinahl_basic.html?_ga=1.87659679.6251403
7.1463495566
Online instruction in Advanced search:
http://support.ebsco.com/training/flash_videos/cinahl_advanced/cinahl_advanced.html?_ga=1.264877832
.62514037.1463495566
Har du brug for hjælp, så kontakt os på Videncentret:
Tlf. +45 6541 3557
E-mail: videncentret@videncentret.sdu.dk
Åbningstider se http://www.videncentret.dk/Om%20Videncentret/Kontakt

