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Tidsskriftartiklerne der indekseres har et psykologisk perspektiv med tilstødende fagområder som
psykiatri, sociologi, sygepleje, uddannelse mv.
Basen har tre søgeindgange:






Almindelig fritekstsøgning med mulighed for at kombinere forskellige søgeord med specificering af søgefelter, emneords-, forfatterfelt m.m. Ofte vil det være en fordel at benytte
feltet ”Select a Field (optional) da det søger i henvisningernes titel-, forfatter-, abstrakt- og
emneordsfelt.
APA Thesaurus indgangen åbner emneordtræets struktur op. En indgang, der kan være
meget inspirerende, og man slipper for at spekulere i medtagelse af synonymer i sin søgning.
Index indgangen hvor man kan starte sin søgning med at isolere en bestemt type af materialer. Fx bogtype (klassisk bog, konferencepapir, håndbog m.m.) eller fx studiemetologien
(interviews, kvantitative-, prospektivt studie m.m.)

Link

Åbn PsycInfo

Materialetyper

Tidsskriftartikler, bøger, bogkapitler, afhandlinger, opslagsværker,
videoer.

Emneområder

Indholdet er knyttet op på psykologiske aspekter beriget med litteratur
fra en bred vifte af emner som psykiatri, uddannelse, medicin,
sygepleje, farmakologi, lovgivning og socialt arbejde m.m.

Indholdsniveau

Forskningsniveau.

Dækker fra:

16004 mill. henvisninger hentet fra over 2.500 tidsskrifter fra 49 forskellige
lande.
Fra 1987 er der også blevet registreret bøger og bogkapitler.
Opdatering: ugentlig.

Søgemetoder

Søgesprog

Engelsk

Søgeteknik

Fritekstsøgning, thesaurussøgning via APA thesaurus, Index søgning.

Kombinationssøgning

AND / OR / NOT (Boolske operatorer)
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Trunkeringstegn

*

(kun højretrunkering) fx: comput* = computer, computers,
computing m.m.

Maskering/ joker

*

(erstatter 1 eller flere bogstaver) fx: hea*one = headphone,
healthtone, hearthstone m.m.

?

(erstatter 1 bogstav) fx: ne?t = neat, nest, next m.m.

Frasesøgning

” ” (sammensatte ord) fx: ”global warming”

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 - login med selvvalgt brugernavn og kodeord eller Google login.

Alertservice

Ja

Gemme søgehistorie

Ja - man kan gemme enkeltposter, søgestrenge og søgehistorier.

Dele mapper

Ja - man kan dele mapper med andre.
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