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PubMed er sammensat af tre dele:
Medline, der i omfang er den absolut største del af PubMed, trækker henvisninger
fra cirka 5.200 internationale tidsskrifter skrevet på mere end 40 sprog – dog med
en absolut overvægt af amerikanske tidsskrifter.
Henvisninger fra Medline er den eneste del af PubMed som får tildelt Mesh termer.
PubMed Central (PMC) er den næststørste del af PubMed og består af et fuld tekst
arkiv.Henvisningerne er udvalgt til arkivering af The National Library of Medicine
(NLM) og deres kriterier for udvælgelse er at understøtte beslutningstageres
adgang både til aktuel såvel som historisk viden i deres beslutningsprocesser i
forhold til sundhedsfaglige emneområder.
Bookshelf er det tredje element af PubMed og består af henvisninger til bøger og i
et mindre omfang bogkapitler.
PubMed er en del af Embase, men hvis man vælger at søge i Embase så vær opmærksom på at
muligheden for at søge på PubMeds Meshtermer forsvinder. Embase har til gengæld et Emtree,
men thesaursordene kan være forskellige de to baser imellem, hvilket også gælder for selve
thesaurusstrukturen.

Adgang

Åben Pubmed

Materialetyper

Tidsskriftartikler, bøger og dokumenter.

Emneområder

Biomedicin og sundhedsfaglige områder såsom biovidenskab,
naturvidenskab, kemi og bioteknologi.

Indholdsniveau

Forskningsniveau.

Dækker fra

32 mill. henvisninger hentet fra MEDLINE og online bøger.
Artiklerne er på forskningsniveau og kan være meta-analyser, RCT´ere,
reviews, systematiske reviews eller kliniske studier.
Bøgerne er ligeledes på forskningsniveau – ph.d afhandlinger,
håndbøger o.l.
Opdatering: daglig.

Søgemetoder

Søgeteknik

friteksttsøgning, thesaurussøgning (MeSH).
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Kombinationssøgning

AND / OR / NOT (Boolske operatorer)

Trunkeringstegn

*

Maskering/Joker

Nej

Frasesøgning

” ” (sammensatte ord) fx: ”breast feed”
Bemærk der må ikke trunkeres ved frasesøgning.

In- / eksklusion

Ja

Referenceeksport

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

(Ventre/ højretrunkering)
fx: blood* = bloodstream, histo-blood
Bemærk trunkering må ikke benyttes ved MeSH
søgning.

Tips & Tricks under din profil

Opret profil

Ja - oprettelse med personligt login (brugernavn, password) eller
med din Google konto.

Alertservice

Ja

Gemme søgehistorier

Ja - man kan gemme enkeltposter, søgestrenge og søgehistorier.

Dele mapper

Nej
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