Kom i gang med

Scopus

Scopus er en allround base, der giver henvisninger til områder indenfor naturvidenskab, medicin, teknik, samfundsvidenskab, kunst og humaniora.
Der henvises til mere end 22.000 peer-reviewed tidsskrifter foruden andre publikationstyper som 5,5 millioner konferenceindlæg og et meget stort
antal bogkapitler.
Scopus omfatter databasen Embase hvor titlerne er lagt ind i databasen ved de kontrollerede emneord fra Emtree.
Basen indeholder også samtlige poster fra Medline (PubMed).
Scopus har dog ikke henvisninger fra før 1996.
Udover at være en bibliotekssøgebase er basen også en citationsbase så det er muligt at se hvem der citerer hvem og på den måde finde nye
artikler der på den ene eller anden måde relaterer sig til hinanden.
Det er også muligt at finde ud af hvor mange gange en artikel har været citeret på Facebook, på Google og på Twitter.
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Opgave:
”Påvirker det helbredelsesforløbet at patienter har en åndelig tilgang til livet?”

Ord-bøger

Da Scopus kræver søgning på engelsk skal de danske emneord oversættes til engelsk.
Engelsk / Dansk - Dansk / Engelsk ordbog findes på:
www.phabsalon.dk / øverste højre hjørne genveje / vælg bibliotek / Vælg midtfor Opgaveskrivning / i venstre side
vælges ordbøger / vælg Gyldendals Røde ordbøger / log evt ind med WAYF og få oversat emneordene til engelsk
Opslaget i ordbogen giver følgende:
Helbredelse: cure / recovery / healing / restoration to health
Åndelig:

Scopus

religiously / religious / spiritual

Gå ind i Scopus:
www.phabsalon / øverste højre hjørne genveje / vælg bibliotek / vælg til venstre Wekilder / vælg fanebladet
databaser alfabetisk / glid ned af listen og vælg Scopus
Sidder I på en Professionshøjskole Absalon lokation så vælg det øverste link.
Sidder I udenfor en Professionshøjskole Absalon lokation så vælg det nederste link og log ind via
WAYF.
Da det er omkostningsfrit at oprette Jer som bruger i Scopus anbefales det at I gør det.
Når I så er logget ind gives der Jer nogle ekstra funktionaliteter såsom at kunne gemme
søgninger, oprette alerts m.m.

Søgetip

AND (fællesmængden)
(finder poster hvor både tryksår
og forebyggelse optræder)

tryksår AND forebyggelse

OR (foreningsmængden)
(finder poster hvor enten tryksår
eller liggesår optræder)

tryksår OR liggesår

NOT (eksklusionmængden)
(finder poster hvor tryksår
optræder, men ikke fysioterapi)

tryksår NOT fysioterapi



(trunkeringstegnet)

tryksår*
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(finder tryksår, tryksårets,
tryksårbehandling osv altså de
endelser, der kan være efter tryksår)
” ” (frasesøgning)
(finder ord præcist i den rækkefølge og ikke pressure det
ene sted og ulcer det andet
sted)

”pressure ulcer”

Bemærk:
Scopus er som udgangspunkt sat op til, at når I indtaster emneord så søges der i titel-, abstract- og emneordsfelt.

Ved klik på pilen kan I ændre hvor der søges til f.eks kun i forfatterfelterne,
ansættelsesstedet (affiliation) eller nogle af de andre muligheder.

Søgningen

Indtast søgeordene i søgefeltet.
I dette tilfælde er ordene trunkeret med stjernetegnet og den Boolske Operator OR er brugt imellem emneordene
da foreningsmængden skal findes altså poster hvor enten det ene ord eller det andet ord eller det tredje ord eller
fjerde ord optræder.
Endelig er det sammensatte ord ”restoration to health” sat med citationstegn omkring sig for at finde frasen.
Tryk retur og søgningen gennemføres.
Klik igen på ”Search” og indtast de næste emneord:
religious* OR spiritual*
Bemærk religious* med stjerne omkring finder religions eller religiously osv.
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Kombiner
resultaterne

Forfin
resultatet

Vis
resultaterne

Scopus

Klik igen på ”Search”
Gå ned på ”Combine queries…” linjen
og kombiner de to søgninger fra Search history listen med havelåger foran og den Boolske operator AND imellem
da det nu er fællesmængden der skal findes efterfulgt af tryk på retur tasten og søgningen gennemføres.

Dette søgeresultat kan nu forfines på to måder.
a.

Der gennemføres endnu en søgning med nye emneord hvor denne søgning kombineres op med den
oprindelige søgning enten med den Boolske operator AND for at finde en ny fællesmængde eller med
den Boolske opertor NOT for at fravælge nogle resultater.

b.

Man kan også benytte filtrene i venstre side til at forfine søgningen. I dette tilfælde er filtret
”Country/territory” valgt hvor der kun ønskes henvisninger til Danmark og derfor sættes hak ud for
Denmark og klikkes på ”limit to” og de godt 6000 henvisninger reduceres nu til 35 henvisninger.

Klik på titlen for at åbne henvisningen op i et format der bedre kan afgøre om henvisningen er brugbar.

1.
Klik på ”View at Publisher” for at se om artiklen ligger
online.
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2.
Hvis artiklen ikke ligger online kopieres titlen over i biblioteksbasen med flueben sat i ”internationale artikler” og så
søg artiklen frem.

Hvis bibliotekerne har købt adgang åbnes artiklen op ved at klikke på en af online henvisningerne.

3.
Hvis Absalon biblioteket ikke har købt adgang bestilles artiklen ved at klikke på Bestil via fjernlån og oplyse ganske
få oplysninger og så vil biblioteket give besked når artiklen ligger klar til afhentning.

OBS vigtigt - husk at være logget ind i Scopus for at overføre til Mendeley. Her kan også vælges andre
referenceprogrammer.

Overførsel
til
Mendeley

Sæt hak ud for posten
Klik på

Alert
service

Og posten bliver overført til Mendeley

Hvis man har gennemført en søgning og så i en efterfølgende periode ønsker at få besked på sin e-mail, når der bliver
registreret nye henvisninger der matcher sin søgestreng, kan man oprette en Alert service.


Gennemfør en søgning
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Klik på ”Set alert”
Tjek e-mail adressen, evt påfør flere modtagere.
Navngiv Jeres alert
Hak af hvor ofte og på hvilken ugedag i ønsker at blive opdateret
Og klik på save

Hvis I efterfølgende ønsker at rette i søgestrengen, eller hvor ofte I får besked eller slette alert´en så gøres det ved at
klikke på Alerts i toppen af billedet.

Gemme
Poster

Hvis man ønsker at gemme sine henvisninger så man altid kan vende tilbage til dem gøres det på følgende
måde.



Gennemfør en søgning
Marker de henvisninger der ønskes gemt





Klik på ”Save to list”
Navngiv huskelisten eller læg henvisningerne i en eksisterende huskeliste
Og klik på Save to list.



Når I efterfølgende ønsker at genfinde posterne klikkes på Lists.

God fornøjelse
Professionshøjskolen Absalon
Biblioteket
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