
 
 

 1 

 

Kom godt i gang med  

 

 

 
 

 
 

DOAJ (Directory of Open Access Journals) er en af de største samlinger i verden af videnskabelige 

tidsskrifter med fuldstændig adgang til artiklerne. 

DOAJ´s definition på et Open Access tidsskrift er at tidsskriftet skal være bundet op på en model som 

ikke opkræver betaling hverken af læseren eller den institution som læseren er tilknyttet. 

DOAJ´s krav til Open Access tager desuden udgangspunkt i ”Budapest Open Access Initiative” 

erklæringen som kræver af Open Access tidsskrifter at de tillader læsere at læse, downloade, kopiere, 

distribuere, printe, søge samt linke til fuldteksterne 

 

Søg efter tidsskrifter – metode 1   side 2 

Søg efter tidsskrifter – metode 2   side 3 

Søg efter tidsskriftartikler   side 3 
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Søg efter tidsskrifter: 

Hvis der skal identificeres tidsskrifter, der handler om et bestemt emne, kan det gøres på to måder. 

Metode 1. 

  

 

 

 

  
 

Fra 

åbningsbilledet 

vælges fra 

rullemenuen 

”Journals”. 

 

De 18.099 

tidsskrifter, der 

pr. 9. august 2022 

er registreret, er 

inddelt i 522 

emnegrupper. 

Hvis man vil finde tidsskrifter om 

sygepleje kan man sætte flueben ud 

for ”Medicine”. 

Medicine er så yderligere 

underinddelt hvor man kan vælge 

kategorien ”Nursing”, der vil give 

henvisning til 156 tidsskrifter der 

handler om sygepleje. 

 

Dette resultat kan yderligere 

reduceres med filtrene sprog, 

forlag, udgivelsesland, peer-

review type mm. 
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Metode 2. 
 

 

 

 

Søg efter tidsskriftartikler: 
 

 

 

 

En anden mulighed er at 

benytte søgefeltet og skrive 

sit ønskede emneord. 

I dette tilfælde ”Nursing”. 

Denne søgemåde kræver at 

man kender til emnegruppers 

hovednavne. 

Vælg ”Articles” 

fra 

rullemenuen. 

Emneordene 

indskrives på 

søgelinjen. 

 

 

Bemærk:                                                                                                                                      

Sammensatte ord / frasesøgning markeres med citationstegn om ordene -                               

fx ”pressure sore”                

Ord kan højretrunkeres med stjernetegn – fx bedsore* 

Den boolske operator ”OR” kan sættes mellem ”synonymord” hvis 

foreningsmængden skal findes.  

Skrives der flere ord på søgelinjen uden en boolsk operator imellem sætter basen 

automatisk ”AND” imellem så fællesmængden findes. (NOT kan ikke bruges). 

Vælg fra 

rullemenuen 

hvilke felter der 

skal søge i. 
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Driller brugen af denne base så 

kontakt endelig en medarbejder fra 

Absalons bibliotek om hjælp. 

Der kan sorteres i søgeresultatet 

med de tre filtre: 

”Journals” 

”Year of Publication” 

”Journal has the Seal” 

Artiklerne åbnes ved 

at klikke på             

”Read online” 

 Bemærk at filtret ”Journal has the Seal” 

halverer antallet af hits hvis dette krydses 

af, modsat hvis det ikke er krydset af.  

DOAJ har selv defineret 7 kriterier 

tidsskrifterne skal opfylde for at de kan 

kaldes fuldgyldige Open Access 

tidsskrifter. 

Opfyldes ikke alle 7 kriterier kan de stadig 

optages i DOAJ        

Læs mere: 

https://www.doaj.org/apply/seal/                        

 

https://www.doaj.org/apply/seal/

