KOM GODT I GANG MED

UpToDate

Klinisk evidensbaseret database, der indeholder peer-reviewed oversigtsartikler med den nyeste
evidens indenfor en lang række kliniske specialer. Hertil er der udvalgt lægemiddelinformation, og
herunder lægemiddelinteraktion og – bivirkninger, samt patientinformationer.
1. Søgning: Du søger ved at udfylde søgefeltet med et eller flere søgeord, og du kan kombinere
søgeord med operatorerne AND, OR eller NOT. Der søges i artiklernes fulde tekst og UpToDate
genkender i udgangspunkt synonymer, akronymer og forkortelser. Da der søges i fuld tekst, bør du
søge så præcist som muligt. Du kan ved hver søgning
prioritere resultater for voksne, pædiatri eller
patientinformation. Vælger du graphics, vises
udelukkende billeder.

Udover en oversigt over artiklens struktur, kan du ved siden af såvel
søgeresultat som den enkelte artikel se relaterede artikler, billeder m.m. Du har
også mulighed for at søge i den enkelte artikel.
Artiklerne kan sendes som en e-mail uanset om modtageren har licens til
UpToDate og patientinformationen kræver ikke licens.

2. Referencer i fuld tekst
Hvis du klikker på referencerne i de enkelte artikler, vises et Medline Abstract og du kan via
Videncentrets tidsskrifts-abonnementer få adgang til fuld tekst.

3. Billedsøgning
Billedsøgningen giver adgang til mere end 23.000 grafiske elementer i form af billeder,
røntgenbilleder, tabeller, illustrationer, diagrammer, grafer og videoklip.
I forbindelse med en søgning vælger du Graphics sammen med dine søgetermer.

Det er muligt direkte at overføre grafikken til PowerPoint, e-mail eller print.

4. Mobil adgang
For at få mobil adgang til UptoDate (når du er uden for OUH eller SDU's netværk), så skal du oprette
dig som UpToDate-bruger, og derefter kan du få gratis adgang til en medfølgende App UpToDate
Anywhere. Du skal gøre følgende for at oprette en brugerkonto og få adgang til App’en:
1. Opret en bruger på https://www.uptodate.com/login.do mens du er på OUH eller SDU's
netværk
2. Hent App’en på http://www.uptodate.com/home/uptodate-mobile-access til din enhed (den
vil være tilgængelig fra Google Play, App Store eller Windows Store)
3. Log ind i App’en med din brugerkonto.
For at opretholde adgangen skal du en gang hver 30. dag logge ind på UpToDate's hjemmeside
via netværket på OUH eller SDU.

Vil du vide mere om UpToDate
Adgang via mobilen: http://www.uptodate.com.proxy1-bib.sdu.dk:2048
Manual: http://www.uptodate.com.proxy1-bib.sdu.dk:2048/online/help/manual/index.html
Demo: http://www.uptodate.com/home/help/demo/index.html
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

