KOM GODT I GANG MED

Cochrane

Cochrane indeholder seks databaser. Der er to hoveddatabaser og fire specialdatabaser. De to
hoveddatabaser indeholder artikler om behandlingseffekter og er ofte de mest interessante
for patienter, pårørende og læger.



The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) (Cochrane-databasen over
systematiske oversigtsartikler).
The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (Det centrale Cochrane
register over kontrollerede forsøg).

De fire specialdatabaser indeholder artikler om forskningsmetoder og økonomisk-tekniske
vurderinger og er ofte mest interessante for forskere og administratorer:





Other Reviews (DARE) (Database med sammendrag af systematiske oversigtsartikler).
Methods Studies (Cochrane-registret over metodologiske studier).
Technology Assessments (HTA)(Database med medicinske teknologivurderinger).
Economic Evaluations (NHS databasen med økonomiske evalueringer).

Indholdet i Cochrane er for en stor dels vedkommende inkluderet i PubMed, men ikke alt i
Cohrane kan søges i PubMed, f.eks. protokoller og referencer fra CENTRAL.
1. Simpel søgning: Du søger ved at skrive et ord i søgefeltet under ”Search title, abstract,
keyword” og klikker på symbolet med forstørrelsesglasset. Søgningen foregår automatisk i
alle databaser. Derefter kan du ved hjælp af rullemenuen i feltet ovenover afgrænse
søgningen til ord bestemte steder i et dokument, fx overskriften, forfatternavn mv. Til
venstre i skærmbilledet findes nogle afgrænsningsmuligheder. Du kan begrænse
resultaterne til f.eks ”Reviews”.
En simpel søgning giver ofte for mange artikler. En let måde at undgå for mange artikler
på, er at begrænse sin søgning til titlen. Titler på Cochrane-oversigter er altid bygget op
som en ”behandling” af en ”sygdom”.
2. Udvidet søgning. Bemærk, at der er en række søgetips under avanceret søgning.

Søgningen kan afgrænses ved at vælge et felt i rullemenuen. Man kan søge i hele
dokumentet (Search all text) eller afgrænse søgningen til ord, som findes i bestemte dele
af dokumentet.

Flere ord i samme felt kombineres automatisk med operatoren AND. F.eks. Vitamin D
Pregnancy

Når du søger, sker der automatisk en udvidelse af din søgning i forhold til variationer i
stavemåde, ental/flertal. Denne funktion kan de-aktiveres under ”search limits”. Hvis du
ønsker at søge på flere variationer af den samme ordstamme, kan du ”trunkere” ved at
skrive ”*” efter ordstammen. For eksempel vil ”hypertensi*” søge efter både
”hypertensive” og ”hypertension”.

3. MeSH-søgning. Nogle, men ikke alle, artikler er blevet registeret med MeSH-emneord
(Medical Subject Headings). Protokoller er bl.a. ikke tildelt MeSH-ord.
4. Search Manager. Du kan opbygge mere komplekse søgninger i ”search manager” ligesom
du kan sende dine søgninger over til ”search manager”. Der er ikke en søgehistorik, der
automatisk gemmer alle dine søgninger. ”Search manager” indeholder kun de søgninger,
du aktivt vælger at gemme. Hvis du laver en konto ved Cochrane kan du gemme dine
søgninger permanent.
5. Eksport af referencer. Referencer kan eksporteres til
f.eks. EndNote. Du vælger ”Export all” eller ”Export
selected”. Du skal gemme en fil, som du kan importere i
EndNote ved at vælge ”Cochrane Library (Wiley)” som
”Import Option”.

Vil du vide mere om Cochrane
Søgemanual: http://www.thecochranelibrary.com/view/0/SearchManual.html
Online instruktionsvideoer: http://www.cochranelibrary.com/help/how-to-use-cochrane-library.html

Har du brug for hjælp, så kontakt os i Videncentret:
Tlf. +45 6541 3557
E-mail: videncentret@videncentret.sdu.dk
Åbningstider se http://www.videncentret.dk/Om%20Videncentret/Kontakt

