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Kom godt i gang med 

Ebsco baserne 
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Hvad er Ebsco baserne                               side  3 

 Opgave    side  4 

 Ordbøger    side  4 

 Åbne Ebsco baserne op  side  4 

 Søgebilledet   side  5 

 Søgekoder   side  6 

 Søgningen   side  6 

 Kombiner søgestrengene  side  7 

 De tre boolske operatorer  side  7 

 Forfin søgeresultatet  side  8 

 Vis resultaterne   side 8 

 Alertservice   side 10 

 Gemme søgninger   side 10 

 Dele poster med andre  side 11 
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Ebsco er en fællesindgang  

til en række forskellige baser som omfatter: 

 

CINAHL     *     PsycInfo    *    Medline  * Greenfile 

Business Source Premier    *   eBook Academic Collection 

eBook Collection     

Rehabilitation & Sports Medicine Source 

ERIC    *   Social Science Full Text 

Academic Search Premier   *   OpenDissertations 

Library, Information Science & Technology Abstracts 

Medline   *   Teacher Reference Center 

Regional Business News   *   Education Research Complete 

Women´s Studies International    

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk at denne vejledning primært er henvendt til søgninger hvor man samsøger 

mellem flere baser samtidigt. 

Ved samsøgning udelukkes man fra thesaurussøgning - i Cinahl hedder det  fx 

headingsøgning, i PsycInfo thesaurussøgning. 

Ønskes vejledning i disse søgefunktioner henvises til de basespecifikke vejledninger. 
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    Opgave: 

”Påvirker det helbredelsesforløbet at patienter har en åndelig tilgang til livet?” 

 

 

Ordbøger: 
 

 

 

 

Ebsco baserne: 
 

 

Da søgninger i Ebsco baserne foretages på 

engelsk kan det være rart at have en 

ordbog ved siden af sig. 

Fra bibliotekets hjemmeside vælges i 

menubjælken ”Opgaveskrivning” hvor der 

i menuen til venstre vælges ”Ordbøger” 

hvor der ligger flere dansk-engelsk 

ordbøger, fx ”Ordbogen.Com” 

Ebsco baserne  kan bl.a. findes via menubjælken 

under ”Databaser” og klik dernæst på ”Databaser 

Alfabetisk” hvor den øverste base ”Academic 

Search Premier” kan vælges da det er en af de 

mange Ebsco baser Absalon biblioteket har 

adgang til. 

Sidder I på en Absalon lokation og benytter 

Absalon netværket kommer I direkte til basen.. 

Sidder I udenfor en Absalon lokation og ikke er på 

Absalon netværket logges ind via WAYF. 
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Søgebillede: 
 

 

Klik på ”Choose Databases” og sæt 

flueben ud for den eller de baser der 

ønskes søgt i og klik på ”OK”. 

De valgte baser kan altid fremkaldes ved 

at klikke på ”Show all” efterfølgende. 

 

Henvisninger om sygeplejeforskning vil ikke give 

meget hvis der vælges en miljøbase eller en 

samfundsvidenskabelig base så disse bør fravælges., 

selvom man kan sige det er omkostningsfrit at 

samsøge i alle baserne samtidigt. 

Det anbefales at udvælge de mest oplagte baser for 

at udgå irelevante henvisninger i søgeresultatet. 

I forbindelse med udarbejdelse af metodeafsnittet 

kan det også blive lidt bøvlet at opliste alle disse  

mange valgte baser så udvælg baserne ud fra en 

faglig vurdering.  

Søgebilledet, der åbner først op er 

”Advanced Search”. 

”Advanced Search” billedet anbefales da 

det i forbindelse med større søgninger 

giver det bedste overblik, mens            

”Basis Search” billedet umiddelbart er 

bedre til mindre søgninger. 
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Søgekoder: 
 

 

 

 

 

Søgningen: 
 

 

 

 

 

 

I rullemenuen kan det præciseres i hvilke 

felter basen skal søge i – fx forfatterfelt, 

abstraktfelt m.m. 

Ved emnesøgninger kan det anbefales at 

bruge feltet ”Select a field (optional)”, som 

søger i titel-, emneords- og abstraktfelt. 

Vælges feltet ”TX All text” søges der i flere 

felter som ved en fritekstsøgning, hvilket 

kan give noget støj i resultaterne. 

Der kan godt indtastes flere ord samtidigt 

på hver linje, men det anbefales at 

indtaste 1 ord pr. linje og kun søge på de 

enkelte begreber hver for sig – altså som i 

en bloksøgning eller søgematrix/ 

søgeprotokol. 

Altså i dette tilfælde søgning på 

synonymerne for helbredelse jvf. 

problemformuleringen fra side 4. 

Husk altid den boolske operator ”OR” 

mellem synonymer. 

Ordene er højretrunkeret 

med en stjerne  *   for at få 

evt. endelser med. 

Sammensatte ord sættes i 

citationstegn        

”restoration to health” 

Hvis man har mange 

synonymer kan antallet af 

søgefelter udvides ved at 

klikke på ”plusset”. 

 

 

Når felterne er udfyld 

klikkes på
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Kombiner søgeresultaterne: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Næste søgeord                                                           

fra problemformuleringen indtastes 

og igen klikkes der på ”Search” 

De enkelte søgninger til 

bloksøgningen kan altid                      

genfindes under                                                       

”Search history” 

Søgeresultatet forsvinder dog når 

computeren slukkes hvis I har været 

logget ind i basen og aktivt gemt 

søgehistorikken. 

For at finde fællesmængden af 

de to søgninger sættes der 

flueben ud for de enkelte 

søgninger og klikkes på 

 

Og resultatet af de to søgninger 

vil fremkomme i søgelisten. 

 

OBS. Der findes 3 boolske operatorer. 

OR  der bruges mellem synonymord for at 

finde foreningsmængden. 

AND der bruges mellem to forhold hvor 

begge skal være opfyldt i søgningen så 

fællesmængden opnår. 

NOT der bruges med et begreb der ikke 

ønskes med i søgningen – altså 

ekskluderingsmængden. 
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Forfin resultatet: 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Bemærk: helbredelse, men ikke noget med åndelighed. 

 

 

 

Vis resultaterne: 
 

 

 

 

Enten ved at gennemføre endnu en 

søgning med nye emneord hvor denne 

nye søgning kombineres op mod den 

oprindelige søgning. 

Dette gøres med den boolske operator 

AND for at finde en ny fællesmængde. 

Den boolske operator NOT kan også 

vælges for at ekskludere en mængde. 

 

 

Man kan også bruge filtrene i venstre side 

af hvor søgeresultaterne ligger. 

Hver gang der sættes hak ud for et filter 

udtrækkes dette søgeord (fx nogle årstal) 

fra det oprindelige resultat og efterlader 

de år der ikke er valgt – klik på ”Update” 

og der gennemføres en ny søgning. 

 

Hvis der er et pdf ikon så klik på dette og 

teksten folder sig ud. 
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Eller 

 

 

 

      

 

 

Eller 

 

 

 

 

 

hvis der ikke optræder et pdf ikon så klik 

på Absalon logo´et og posten overføres til 

Absalons biblioteksbase for at undersøge 

om Absalon har købt adgang. 

hvis biblioteket ikke har købt adgang til 

artiklen, bestilles den ved at klikke på 

”Bestil artiklen her”, og så udfylde de få 

felter der kræves, og så får I besked lige så 

snart artiklen kan hentes på biblioteket. 

 

hvis Absalon har købt adgang klikkes 

der på linket under  

”Fuldtekstadgang er tilgængelige via” 

Og artiklen bør åbne sig op lige til at 

læse, downloade m.m. 
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Alert service: 
En af de rigtig gode funktioner i Ebsco baserne er deres ”alert” service, der betyder at I kan danne en søgestreng og 

efterfølgende få e-mail besked hver gang der er poster som matcher søgestrengen. 

 

Gennemfør en søgning. 

  

 
Klik på ”Create Alert” / 

Udfyld de felter som popper op / 
Klik på ”Save Alert” 

 

 

 

 

 

 

Gemme søgninger: 
Gennemfør en søgning! 

 

 

Klik på  
 

 

 

Alert servicen ligger nu under ”Retrieve Alerts” 

i ”Search history”, hvor I vil have mulighed for 

at gå ind og redigere i parametrene eller tilføje 

eller fjerne e-mails. 

I kan også finde Alerten under Jeres ”Folder” 

øverst i billedet.
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Navngiv søgningen / 

 sæt flueben ud for ”Saved Search (Permanent)” / 
Klik på ”Save” 

 
Nu vil søgningen altid kunne fremfindes ved at klikke på 

”Retrieve Searches”, der ligger til venstre for ”Save 
Searches/ Alerts” eller under Jeres ”Folder” øverst i 

billedet. 

 
 

         

 

Dele poster med andre:  
 

Login i  Ebsco basen / 
Klik på ”Folder” øverst i menulinjen / 

Klik på ”New” i venstre side under ”My Custom” 
Navngiv Folderen 

Klik på ”Save” 
 

Gennemfør nu en søgning 
 

Klik på plusset til højre for posten / 
Klik på den folder posten skal lægges i  
og posten bliver overført til folderen 

 
 

Gå nu ind ”Folderen” / 
Klik på ”Share” / 

Indtast email´en på den du vil dele poster med 
Klik på ”Invite” 

 

 
 

------------------------------------ 
 
 

 
 

---------------------------------- 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Modtager får nu tilsendt en kode i sin mailboks som skal bruges efter indlogning i Ebsco 

basen 

Modtager logger sig ind i en Ebsco basen /  klikker nu på ”Folder” / klikker på ”Shared 

by” / klikker på ”add” / kopierer koden fra mailen ind i det tomme felt og har nu adgang 

til de delte poster. 
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            Er der uddybende spørgsmål eller uklarheder i forbindelse med vejledningen så kontakt 

venligst et bibliotek ved Professionshøjskolen Absalon 

 

God fornøjelse med Ebsco baserne 

 


