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I Cinahl søges der i over 7.6 millioner henvisninger, der især er henvendt til sygeplejefaget og tilstødende sundhedsfag som ergoterapi og fysioterapi.
Basen består af tre dele.
I selve søgebasen, hvor der søges i samtlige materialer, kan der søges enten fra det almindelige søgebillede hvor der søges på emneord eller der kan søges via det specielle Cinahl emneordsindeks
benævnt Cinahl Headings. Sidstnævnte kan varmt anbefales, men da ikke alle emner findes som
Headings vil man ofte kombinere søgeresultater fra den almindelige fritekstsøgning med søgeresultater fra Headings.
Den anden del i Cinahl er ”Evidence-Based Care Shets”, som er korte sammenfatninger af aktuel
viden på emneniveau. Sammenfatningerne der er evidensbaseret er typisk på en 3-4 sider og er typisk tredelt – What We Know / What We Can Do / References.
Den tredje del i Cinahl er deres ”Quick Lessons”, der kan opfattes som leksikonopslag baseret på
nyeste viden om forskellige emner. De fleste ”Quick Lessons” er på en 3-4 sider og opbygget ud fra
den samme skabelon – Desciption, Etiology / Facts & Figures / Risk Factors / Sign & Symtoms / Assassment / Treatment Goals / Food for Thought / Red Flags / What Do I Need To Tell The Patient –
Patients Family / References.

Link

Åbn Cinahl

Materialetyper

Tidsskriftsartikler, magasiner, bøger, bogkapitler, afhandlinger,
videoer, Evidence-Based Care Sheets, Quick Lessons m.m.

Emneområder

Sundhedsfaglig database der dækker områderne sygepleje, ergoterapi,
fysioterapi, patientpleje og sundhed i øvrigt.

Indholdsniveau

Forskningsniveau.

Dækker

19377.6 mill. referencer til ca. 5.600 tidsskrifter og deres artikler samt
fultekstartikler fra ca. 600 ikke open-access tidsskrifter.
De øvrige dokumenter er fortrinsvis fuldtekst.
Opdatering: løbende

Søgemetoder

Søgesprog

Engelsk

Søgeteknik

Fritekstsøgning, thesaurussøgning via ”Cinahl Subject Headings”.
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Kombinationssøgning

AND / OR / NOT (Boolske operatorer)

Trunkeringstegn

*

(højretrunkering), (erstatter et eller flere bogstaver)
fx: nurs* = nurse, nurses, nursing

?

(variant af et enkelt eller flere bogstaver)
fx: wom?n = woman, women
lind??ist = Lindkvist, Lindqvist, Lindquist

Maskering / joker

Frasesøgning

”

” (sammensatte ord) fx: ”Academic department”
Bemærk: hvis frasesøgningen er en titel og der optræder et
spørgsmålstegn så slet det da det ellers vil blive opfattet
som et trunkeringstegn.

In- / eksklusion

Ja - søgeresultatet kan begrænses med diverse filtre og facetter.

Referenceeksport

Ja - der kan eksporteres til bl.a. Mendeley i RIS-format.

Tips & Tricks under din profil

Opret profil

Ja - oprettelse med personligt login (brugernavn, password).

Alertservice

Ja

Gemme søgehistorier

Ja - man kan gemme enkeltposter, søgestrenge og søgehistorier.

Dele mapper

Ja - man kan dele mapper med andre.
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