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Hvilke baser kan jeg vælge? 

 

ARTESIS:  

Dette er UCSJ bibliotekernes egen søgebase. Indeholder henvisninger til UCSjællands 6 

biblioteksafdelinger og deres fysiske materialesamling foruden dens 160.000 bind store samling 

af e-bøger, SkoDa pakken med bl.a. de danske aviser foruden de 38.000 udenlandske 

tidsskrifter som UCSJ bibliotekerne har købt adgang til. 

 

Bibliotek.dk:  

Er Danmarks nationalbase. Basen indeholder alt hvad der findes på de danske folke- og 

forskningsbiblioteker. 

Meget fin og lettilgængelig søgegrænseflade med det raffinement at uanset hvad I fremfinder 

kan materialet dirigeres til det bibliotek hvor I ønsker at afhente materialet – f.eks.  Campus 

Roskilde. 

 

CINAHL: 

Som navnet Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature  siger indeholder 

CINAHL primært henvisninger til artikler i sygeplejefaglige tidsskrifter og tilgrænsende fag som 

ergoterapi, fysioterapi, radiografi og jordmoderfag. 

Der ligger referencer fra 2900 tidsskrifter heraf 600 fuldtekst tilbage til 1981 og frem.  

Størstedelen af tidsskrifterne i CINAHL er peer-reviewed. 

 

The Cohrane Library:  

er ikke som andre en henvisningsdatabase, men en fuldtekstdatabase indeholdende 

systematiske evidensbaserede oversigtsartikler om effekten af sundhedsvæsenets behandlinger. 

 

Embase: 

er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og indholdsmæssigt minder om PubMed.  

Embase rummer op imod 30 millioner artikler fra næsten 8.500 tidsskrifter, fordelt på mindst 

90 forskellige lande, samt 260.000 konference abstracts. 
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Embase indeholder flere henvisninger til europæiske tidsskrifter end de fleste andre baser. 

Således indeholder Embase henvisninger til ca. 2450 europæiske tidsskrifter, mens PubMed 

f.eks. kun henviser til ca. 1877 europæiske tidsskrifter). 

98% af PubMed er indeholdt i Embase. 

 

OTseeker:  

er  drevet af den australske ergoterapeutforening  og den henviser til abstracts, systematiske 

reviews, randomiserede kontrollerede undersøgelser indenfor ergoterapeut området. 

 

Pedro: 

er en australsk henvisningsbase som dækker fysioterapiområdet med abstracts om 

randomiserede undersøgelser og reviews indenfor fysioterapi. 

 

PsycINFO:  

Basen udgives af den amerikanske psykologiforening og afdækker alle discipliner indenfor 

psykologi herunder de psykologiske aspekter af emner som medicin, psykiatri, sygepleje, 

sociologi, undervisning, farmakologi, fysiologi, lingvistik, antropologi, organisation, sociale 

forhold og andet. 

Basen rækker tilbage til 1887 og 78% af henvisningerne er til tidsskrifter og resten til bøger, 

afsnit i bøger , afhandlinger og rapporter. 

OBS: der er henvisninger til poster fra mere end 25 sprog. 

98% er henvisningerne er til peer-reviewed. 

 

PubMed:  

er en medicinsk artikelbase der siden 1953 har indekseret fra 4800 tidsskrifter fra 70 lande. 

Emnerne der indekseres er indenfor medicin, biomedicin, sygepleje, radiografi, odontologi, 

farmakologi, ergoterapi og fysioterapi. 

Hovedparten af henvisningerne er på peer-review niveau, men basen indeholder også 

henvisninger til ikke peer-review fagtidsskrifter.  
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Hvad er en søgeprotokol? 

En søgeprotokol er en dokumentation af Jeres søgeproces til Jeres erindring, men den giver 

også læserne mulighed for at forholde sig til Jeres litteratursøgeproces. 

I skal altså dokumentere: 

•  hvilke databaser I har besøgt 

•  hvilke søgeord I har benyttet 

•  hvilke kriterier I har benyttet for at forfine søgningen. 

 

Dette kan f.eks. sættes ind i nedenstående søgematrix der efterfølgende kan indskrives i Jeres 

opgaver. 

 

Database/ 
kilde 
 

Søgeord Afgrænsning Antal 
hits 

In-
/eksklusionskriterier 

Dato for 
søgning 

      

Her skrives 
navnet på 
den base 
eller kilde 
som I har 
søgt i. 
 

Her skrives de 
søgeord I har 
benyttet. 
 Om de har 
været 
”trunkeret” og 
hvordan og 
hvilke ”boolske 
operatorer”(og 
/ eller / ikke)  
der har været 
anvendt 
mellem 
søgeordene.  
 

Her listes op 
hvilke 
afgrænsninger I 
har lagt ind i 
søgningen. 
Det kan være 
årstalsperiode,  
alder af 
populationen, 
køn osv  

Her 
skrives 
antallet 
af hits 
som fås 
efter 
første 
søgning 

I forbindelse med 
gennemlæsningen af 
posterne ud- og fravælger I 
poster ud fra Jeres kriterier 
– disse nedskriver I her.  
Det kan være poster som 
frasorteres da de er 
dubletter fra andre 
søgninger. 
I kan ved gennemlæsning 
også definere nye 
relevanskriterier, disse 
nævnes her og endelig 
nedskriver I hvor mange 
poster I ender op med at 
benytte til Jeres opgave. 

Her skrivers 
datoen for 
hvornår 
søgningen 
blev 
gennemført. 

      

CINAHL 
(søgt via 
CINAHL 
Headings) 

Mastectomy 
MH  AND 
Nursing/ NU 
OR 
Psychosocial 
Factors/ PF OR  
Rehabilitation/ 
RF  

Filtre: 
Year: 2010-
2015 
Age: All adult 

89 Posterne blev skimmet 
igennem for relevans ud 
fra titel, abstract eller 
emneord og derved blev 9 
udvalgt 

03.04.2014 
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PubMed S1 MesH: 
dementia 
 
S2 relatives 
S3 dependants 
S4 dependents 
S2 OR S3 OR s4 
=S6 
 
S7 MesH: 
activity daily 
living 
S6 MesH: 
leisure 
activities 
S7 OR S8 
=S9 
 
S6 AND s1 
=S10 
 
S9 AND S10 
=S11 
 
 

År 2004 - 114.999 
 
 
 
 
 
894.327 
 
 
 
 
 
205.961 
 
 
9.359 
 
 
589 

Posterne blev skimmet 
igennem for relevans ud 
fra titel, abstract eller 
emneord og dubletter fra 
CINAHL frasorteret og 125 
udvalgt. 

07.04.2014 

  

En tom søgeprotokol til udfyldning kan findes under fronter på Campus Roskilde bibliotekets 

vejledninger.  
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Søgeeksempel i CINAHL: 

 

Denne vejledning gælder overordnet set for alle baserne under Ebsco paraplyen.   

 

 

”Find artikler om humor og dens brug og effekt i et sygeplejeforløb” 

 

 

Første skridt: (søgning vha. emneord) 

Find de søgeord som dækker problemformuleringen og endelig ikke flere end nødvendigt, da det 

kan begrænse resultatet. 

Læs yderligere om søgestrategi Hørmann, E. (2011).  (se side 21) 

Oversæt dernæst de danske ord til engelsk – i dette tilfælde er der to søgeord (humor, 

sygepleje). 

 

Engelsk/ Dansk  -  Dansk/ Engelsk ordbog: 

www.ucsj.dk   /  øverste højre hjørne  genveje  /  vælg bibliotek  /  i venstre side vælg søg-res-

forny  /  vælg i højre side studieværktøjer   /   ordbøger i venstre side  /  vælg dansk-engelsk   

 

http://www.ucsj.dk/
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Humor Humour 
sygepleje Nursing 

 

Tunkeringstegnet er *  - eks.: humour* og der findes diverse endelser af ordet. 

Ved frasesøgning sættes  ”  ”  om ordene og den søger eksakt på ordene i den rækkefølge de er 

skrevet  -  eks.:  ”breast cancer”.  

 

Andet skridt: (søgning vha. emneord) 

Gå ind i CINAHL   

www.ucsj.dk   /  øverste højre hjørne  genveje  /  vælg bibliotek  /  midtfor vælg e-ressourcer  /  

vælg f.eks. fanebladet ergoterapeuter / vælg CINAHL / åbn CINAHL 

 

                      Klik på choose database 

  Marker den eller de baser I vil søge i og klik OK  

   Det anbefales at vælge alle baser. 

 

Der kan nu vælges mellem Basic Search og  Advanced Search.  

Det anbefales at bruge åbningsbilledet Advanced Search, det det giver det mest præcise resultat. 

 

http://www.ucsj.dk/
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  Vælg som udgangspunkt i rullegardinet søgefunktionen 

  TX All Text  der svarer til fritekstsøgning 

 

Indtast det første søgeord og klik search 

Indtast det andet søgeord og klik search og så fremdeles hvis I har flere søgeord. 

 

Fordelen ved denne strategi er, at når I skal kombinere søgeordene i tredje skridt kan I lettere 

overskue hvis nogle af søgeordene modvirker hinanden. 

Denne strategi gør det også nemmere at bruge den boolske operator ”or”. 
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Tredje skridt: (søgning vha. emneord) 

Klik på search history 

  

 

Når I klikker på save search fremkommer dette billede som viser Jeres søgninger hidtil. 

Sæt flueben ud for de søgninger der skal kombineres og klik på  

Search with AND  

Hvis I ønsker at bruge flere søgeord bruges den boolske operator ”OR”  -  altså Search with OR.  

 

Fjerde skridt: (søgning vha. emneord) 

Hvis søgeresultatet er for omfattende kan søgningen forfines i venstre side af billedet med de 

filtre der ligger der. 

 

 

Klik på en eller flere af mulighederne i venstre side og klik på update og I har forfinet søgningen. 
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Femte skridt: (søgning vha. emneord) 

Hvis artiklerne ikke ligger direkte online gøres følgende. 

 

Klik på det lille UC Sjælland ikon og posten overføres til UC Sjællands base 

 

 

Hvis dette billede så popper op så klik på Bestil artikel via biblioteket og udfyld de ønskede 

låneroplysninger.  

 

 

Hvis dette billede til gengæld popper op er det blot at forfølge fuldtekst linket til teksten 
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Første skridt: (søgning vha. CINAHL Headings) 

Søgning ved hjælp af CINAHL Headings, der minder om PubMed´s MESH termer er altså en 

søgning hvor man benytter basens egne meget præcise emneord fra basens emneordstræ. Med 

andre ord så tildeles alle artikler der handler om det samme et forudbestemt emneord uanset om 

forfatteren bag artiklen måske benytter et andet emneord. 

”Find artikler om Type 2 diabetes symptomer hos børn hvor artiklerne ikke må være ældre en fem 

år gamle ” 

 

 

  Klik på CINAHL Headings 

 

Indtast i søgefeltet Jeres søgeord – i dette tilfælde ”Type 2 diabetes” og basen laver et opslag i 

emneordstræet. 

 

 

 

Sæt flueben ud for de emneord der dækker Jeres emne og der dukker en underemneordsliste op i 

højre side. 

Sæt flueben ud for det eller de underemneord som har Jeres interesse og bemærk at emneordene 

overføres til den lille kasse i øverste højre hjørne. I dette tilfælde klik på underemneordet 
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”Symptoms” og klik så på ”Search Database”.

 

 

Forfin søgningen ved at benytte filtrene i venstre side – i dette tilfælde benyt årstalsskyderen til at 

indskrænke årene fra 2009-2014 og sæt flueben ud for ”all child” i Age filtreret. 
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Ekstra funktioner i CINAHL: 

1) I CINAHL kan der søges på billeder  

 

 

Klik på more  i øverste linie  /  klik på Images  /  gennemfør søgningen  

 

2) Opret Jer som personlige brugere i CINAHL og få mulighed for at gemme søgninger 

 Klik på sign in i øverste hjørne. 

3) Printe, gemmemuligheder 

 

 

 

Page options     giver forskellige præsentationsmuligheder. 

 

Alert / Save / Share   herfra kan fås løbende opdateringer 

Add to folder   overfører poster til folder hvorfra der kan printes eller mailes 

4) Oprette alert service 
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En af de rigtig gode funktioner i CINAHL er deres ”alert” service, der betyder at I kan 

danne en søgestreng og efterfølgende få e-mail besked hver gang der er poster som 

matcher søgestrengen. 

 

 Åbn CINAHL op og ”Sign” Jer ind med Jeres personlige password. 

Gennemfør en søgning 

 

Klik på den lille pil til højre for Search History for hente flere valgmuligheder  

 

 
 

Klik på ”Save Searches / Alerts” 

 

 

 

Sæt flueben ud for ”Alert” 
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Søgeeksempel i PubMed: 

(Husk at gå via bibliotekets e-ressourcer  

af hensyn til fuld funktionalitet) 

 

”Find artikler om tværfagligt samarbejde omkring genoptræning  

efter udskrivning fra hospital ” 

 

Første skridt: 

Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere 

end nødvendigt, da det kan begrænse resultatet. 

Oversæt dernæst de danske ord til engelsk – i dette tilfælde er der fire søgeord (tværfagligt, 

hospital, genoptræning, udskrivning). 

 

Engelsk/ Dansk  -  Dansk/ Engelsk ordbog: 

www.ucsj.dk   /  øverste højre hjørne  genveje  /  vælg bibliotek  / midtfor st studieværktøjer   /   

ordbøger i venstre side  /  gyldendals røde ordbøger / vælg dansk-engelsk   

 

Tværfagligt Interdisciplinary 
Hospital Hospital 
Genoptræning Rehabilitation 
Udskrivning Discharge 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucsj.dk/
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Andet skridt: 

Gå ind i pubmed  via bibliotekets e-ressourcer   /  klik på rullegardinet  /  vælg MeSH  /  indtast 

første søgeord  

 

 

Klik på search  / marker de MeSH termer I ønsker at bruge med et flueben. 

 

  

Husk at her skal altid bruges den boolske operator   ”or” 

Klik dernæst på  Add to search builder 

Og dernæst   Search PubMed 

Slet søgeordene i PubMed search builder feltet 

Gentag ovenstående proces med de tre resterende søgetermer. 
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Tredje skridt: 

  

 

Klik på Advanced   /  klik på add for at overføre de enkelte søgninger til søgefeltet /  klik dernæst 

på search (husk her skal typisk bruges den boolske operator AND imellem søgeordene). 

 

Klik på Display Settings  /  sæt prik ud for abstract  /  klik på Apply for at folde henvisningerne 

ud.   

Forfin evt søgeresultatet ved at klikke på filtrene i venstre side. 

 

Fjerde skridt: 

Sæt flueben ud for de henvisninger der ser interessante ud 

  

 

Klik på  Send to  /  marker Clipboard  /  klik på add to Clipboard  /  gå op i øverste højre hjørne 

og klik på Clipboard  (med mulighed for at maile). 

Og her er resultatet af alle anstrengelserne.  
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Femte skridt: 

Når I klikker på den enkelte post for at udfolde den er posterne beriget med ucsj logoet i højre 

hjørne. 

 

Klik på logo´et og I vil få mulighed for at læse artiklen online hvis biblioteket har købt adgang til 

tidsskrift 

 

 

eller I vil få mulighed for at bestille artiklen. 

 

 

 

Denne vejledning må ikke anses for fyldestgørende i forhold til alle PubMed´s raffinementer, 

men vil være en indgang til brug af PubMed. 

 

Opstår der de mindste spørgsmål i forbindelse med kommende søgninger må I endelig kontakte 

os på biblioteket. 
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Tillægsfunktioner i PubMed: 

 

1.) Gem søgninger: 

Clipboard funktionen er et særligt arkiv, hvor man kan gemme sine poster så længe man er inde 

i PubMed, dog højst 8 timer. 

For at gemme sine poster i længere tid skal man oprette sig som bruger i PubMed – det gøres 

ved at oprette en konto i øverste højre hjørne ”My NCBI Sign In”. 

Fordelen ved denne funktion er at I nærmest får skabt et arkiv over Jeres søgninger i PubMed 

som I altid kan vende tilbage til. 

En anden kæmpefordel er at når I en gang har fået skabt den ”gyldne søgestreng” kan I gemme 

denne og så få PubMed til med jævne mellemrum at opdatere Jer med det nyeste indenfor dette 

område. 

  

 

 

Her er søgt på ”nursing humour”  klik på 
Create alert 
 
Login med Jeres PubMed password  /  klik på 
save 
 
Marker hvor ofte I vil have tilsendt nye artikler 
og klik på save 

 

 

 

 

2.)   Se hvilke tidsskrifter som indekseres: 
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På forsiden klik på ”Journals Database” og skriv et emneord for at få en fornemmelse af hvilke 

tidsskrifter som indekseres eller skriv et bestemt tidsskrifts navn for at se om det indekseres i 

PubMed. 

Funktionen kan også bruges til at søge direkte i et bestemt tidsskrift. 

 

3.) Søgning generelt: 

Fritekstsøgninger forsøger at oversætte til MESH termer. 

Det frarådes at trunkere. 

De boolske operatorer er (AND, OR, NOT). 

Frasesøgning med citationstegn sætter automatisk MESH funktionen ud af kraft derfor frarådes 

det. 

 

 

 

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og indholdsmæssigt supplerer 

PubMed.  

Søgning i Embase tager udgangspunkt i den emneordskontrollerede  thesaurus , der kaldes 

EMTREE fra hvilke posterne tildeles emneord. 

Dette emneordstræ minder meget om PubMeds MeSH termer, men vær opmærksom på at man 

ikke umiddelbart kan overføre emneordene mellem PubMed og EMBASE. 

Embase indeholder flere henvisninger til europæisk og tredje verdenslitteratur end PubMed 

generelt (f.eks. indeholder EMBASE henvisninger til ca. 2450 europæiske tidsskrifter mens 

PubMed kun henviser til ca. 1877 europæiske tidsskrifter). 

Embase henviser til flere samfundsmedicinske områder end PubMed. 

Embase henviser til langt mere farmakologisk litteratur end PubMed. 

 

Da Embase er en batalingsdatabase skal søgning foregå via UC Sjælland bibliotekernes 

hjemmeside. 

 

Gå ind på www.ucsj.dk / vælg e-ressourcer i den orange bjælke / vælg fanebladet Sygeplejerske i 

venstre side / vælg EMBASE 

http://www.ucsj.dk/
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Søgemetode 1: 

Spørgsmål: Find nogle artikler om humor i sygeplejen? 

 

 

 

I Search feltet vælg ”Advanced Search”. 

I “Advanced Search” får I mulighed for at præcisere søgningen på bl.a.  årstal, publikationstyper 

o.l. 

 

 

Indtast i søgefeltet søgeord 1 – ”humour” og gennemfør søgning. 

Indtast i søgefeltet søgeord 2 – ”nursing” og gennemfør søgning. 

 

 

 

De to søgninger skal nu kombineres med den boolske operator And for at få fællesmængden.  Dette 

gøres ved at sætte flueben ud for søgningerne og dernæst klikke på ”Combine” 
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Hvis I ønsker yderligere at forfine søgningen kan I benytte filtrene i venstre side. 

I kan også gennemføre endnu en søgning med et ekstra præciserende emneord og kombinere dette 

op med tidligere søgninger -  i dette tilfælde ”søgning 3”. 

 

 

 

Klik på titlen for at læse mere om posten. 

 Klik på ”View Full Text” hvis I ønsker at læse hele artiklen. 

Hvis artiklen ikke ligger i fuldtekst, tager I titlen fra artiklen, og klipper den ind i UC Sjælland 

bibliotekernes søgebase med flueben ud for ”internationale artikler, for at se om UCSJ har købt 

adgang til artiklen, og ellers bestiller I artiklen med bestil knappen. 

I kan også gennemføre søgninger ved at skrive en sammenhængende  søgestreng med hjælp af de 

boolske operatorer. 
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 De tre boolske operatorer: 

 Nursing AND Humour     (finder poster hvor begge ord optræder). 

 Nursing   OR  Humour     (finder poster enten med  Nursing eller  humour ). 

 Nursing  NOT Humour    (finder poster om Nursing hvor humour  ikke optræder). 

 

 ((nursing OR nurses) AND (humour)) NOT  clowns 

Denne søgning finder fællesmængden af poster, der indeholder enten ordet sygepleje 

eller sygeplejerske holdt op imod humor. Denne fællesmængde må dog ikke 

indeholde  noget med klovne. 

  Bemærk placeringerne af paranteserne. 

 Højretrunkeringstegnet  er en stjerne  ”  *  ” 

 Eks:  nurs*   vil finde alle de ord der kan tænkes efter nur – nurse,  nurses, 

 nursing osv. 

 

Søgemetode 2 via Emtree: 

Fordelen ved at søge via Emtree er at man som bruger bliver guidet direkte til de helt rigtige 

emneord som benyttes i denne base. 

Spørgsmål:  Find nogle artikler om Mastektomi. 

 

 

Klik på Browse og vælg Emtree 
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Indtast søgeordet og I bliver ført ind i emneordstræet.  
 
Klik dernæst på den definition som passer til Jeres 
spørgsmål. 
 
Der er godt og vel 40.000 poster om Mastektomi i 
Embase. Disse poster fordeler sig i dette tilfælde på tre 
underkategorier. Hvis en af underkategorierne er mere 
præciserende for problemstillingen markerer I 
underemnet, og ellers markerer I  overemnet og klikker 
dernæst på 

 
 

  og klik ”Search”. 

Denne søgning kan nu forfines med filtrene i venstre side eller I kan søge på endnu nogle emneord 

og kombinere dem som i søgemetode 1. 

 

Tillægsfunktioner i Embase: 

 

Da det er gratis at oprette Jer som personlige brugere af Embase kan det anbefales. 

Fordele er bl.a. at I kan gemme poster fra Jeres søgninger, I kan maile poster til medstuderende, 

oprette alerts. 

 

Gem poster: 

Gennemfør en søgning. 

 

Marker de poster i ønsker at gemme og klik så på ”Ad to Clippbooard” 
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Klik på ”Tools” / vælg ”clipboard” /  marker de 
poster I ønsker at gemme og klik på ”Save” / 
overfør posterne til eksisterende mappe eller 
dan en ny. 
 
Næste gang I har brug for Jeres poster – op i 
Tools ”Saved clipboards” 
 

 
 

 

Mail poster: 

 

Marker den eller de poster I ønsker at maile / klik på ”Email” og udfyld subject felt og send. 

 

 

Alert service: 

 

 Gennemfør en søgning 

 Før Curseren hen over søgeresultatet og 
bemærk den blå bjælke der popper op.  

 Klik på ”Email alert” til højre på bjælken. 

 Udfyld felterne 

 Klik på ”Set email alert” 
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WAYF: 

Where are you from er et identificeringsprogram der tillader Jer at benytte en række 

betalingsbaser 

WAYF adgangen skal I igennem første gang på Campus og altid hjemmefra. 

Klik på login med WAYF og find University College Sjælland på listen. 

 

 

 
Og så skal de forskellige spørgsmål 
bare accepteres. 

 

                                      

 

 

 

Ordbøger: 

Under bibliotekets Studieværktøjer  er bl.a. placeret ”Klinisk ordbog” og Gyldendals ”dansk-

engelsk” og ”engelsk-dansk” ordbog. 

Se vejledning side 7. 

Inspiration til viderelæsning: 

Hørmann, Ester (2011): ”Litteratursøgning” I: Glasdam, Stinne (red.): Bachelorprojekter inden 

for det sundhedsfaglige område, 1. udgave, København, Dansk Sygplejeråd, Nyt Nordisk Forlag. 

 

MTV Nyt (2005): ”Tema: Litteratursøgning – få styr på evidensen”. Kan downloades på 

http://www.sst.dk/publ/publ2005/CEMTV/MTV_NYT/MTVNYT_01_05.PDF 

 

 

http://www.sst.dk/publ/publ2005/CEMTV/MTV_NYT/MTVNYT_01_05.PDF
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Kontakt til bibliotekerne: 

 Ankerhus  72 48 35 01 

   ankerhusbib@ucsj.dk 

 Campus Næstved 72 48 35 05 

   naestvedbib@ucsj.dk 

 Campus Roskilde 72 048 35 02 

   bibcampusroskilde@ucsj.dk 

 Nykøbing F. 72 48 35 06 

   nykoebingbib@ucsj.dk 

 Slagelse  72 48 35 04 

   bibslagelse@ucsj.dk 

 Vordingborg 72 48 35 07 

   jha@ucsj.dk 

    God fornøjelse med søgningerne

    Bibliotekerne ved UCSjælland 

mailto:ankerhusbib@ucsj.dk
mailto:naestvedbib@ucsj.dk
mailto:bibcampusroskilde@ucsj.dk
mailto:nykoebingbib@ucsj.dk
mailto:bibslagelse@ucsj.dk
mailto:jha@ucsj.dk

