Free Medical Journals

Faktablad 03.06.21
Absalon biblioteket

Denne base giver ikke umiddelbar mulighed for at søge artikler frem om et bestemt emne. Basen
giver derimod mulighed for at finde frem til de Open Access tidsskrifter, der indeholder sundhedsfaglige artikler om de samme emneområder.
Søgningen foregår ved at man vælger emneområde ud blandt de 113 emner tidsskrifterne er inddelt i. Når emneområdet er valgt listes tidsskrifterne op hvor man så udvælger det tidsskrift og dennes hjemmeside som man så kan søge i. Man kan altså ikke samsøge på tværs af tidsskrifterne.
Da nogle af tidsskrifterne er belagt med embargo, dvs. først kan læses efter en forudbestemt periode, typisk efter 6 eller 12 måneder, er det muligt at søge på disse parametre.
Basen giver også mulighed på at søge på tidsskrifternes impact faktor.
Der kan selvfølgelig også søges i tidsskrifterne alfabetisk opstillet.

Link

Åbn Free Medical Journals

Materialetyper

Tidsskrift- og tidsskriftartikler.

Emneområder

Dækker alle aspekter fra sundhedsområdet, så der er tidsskrifter af
interesse for både sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter m.fl.

Indholdsniveau

Forskningsniveau

Dækker

2007Basen henviser pt til over 5.000 Open Access forsknings- og peerreviewed tidsskrifter
Opdatering: løbende

Søgemetoder

Søgesprog

Intet egentligt søgesprog

Søgeteknik

Via emneregistreret (Topic) indsnævrer man tidsskriftudvalget til de
tidsskrifter der dækker ens emne (fx: Nursing), hvorefter listen
gennemses og de mest interessante tidsskrifter vælges hvor søgningen
på selve tidsskriftets hjemmeside gennemføres.
Bemærk der kan være embargo på adgangen – dvs adgangen til
artiklerne frigives først efter en fastsat periode, typisk 6 eller 12
måneder.
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Kombinationssøgning

Nej

Trunkeringstegn

Nej

Maskering / joker

Nej

Frasesøgning

Nej

In- / eksklusion

Nej

Referenceeksport

Nej

Tips & Tricks under din profil

Opret profil

Nej

Alertservice

Ja - alertservicen er ikke baseret på en søgestreng, men på at man via
emneopdelingen udvælger de tidsskrifter man løbende ønsker
orientering om, når nye artikler publiceres.

Gemme søgehistorier

Nej

Dele mapper

Nej
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