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Kom godt i gang med

Embase

EMBASE

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

PubMed.
Søgning i Embase tager udgangspunkt i den emneordskontrollerede thesaurus , der kaldes EMTREE fra
hvilke posterne tildeles emneord.
Embase rummer op imod 30 millioner artikler fra næsten 8.500 tidsskrifter, fordelt på mindst 90 forskellige
lande, samt 260.000 konference abstracts.
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.

Da Embase er en betalingsdatabase skal søgning foregå via Professionshøjskolen Absalon
bibliotekets hjemmeside.

Find basen her:
Gå ind på www.phabsalon.dk / øverste højre hjørne genveje / vælg bibliotek / vælg til venstre Din
uddannelse / vælg f.eks. fanebladet Sygeplejerske i venstre side / vælg EMBASE
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Søgemetode 1:
Spørgsmål: Find nogle artikler om humor i sygeplejen?

Når Embase åbnes kan vælges ”Quick Search”
eller ”Advances Search” –
her er valgt det sidste.

Indtast i søgefeltet søgeord 1 – ”humor” 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”

Hvis I ønsker yderligere at forfine søgningen kan I benytte facetterne 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 bliver det til ”søgning 3”.
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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, og klipper den
ind i Professionshøjskolen Absalons biblioteksbase, for at se
om biblioteket har købt adgang til artiklen
(husk flueben ud for ”Internationale artikler” i ”vores” base)

Hvis Absalon har købt adgang klikkes der på
linket under
”Fuldtekstadgang er tilgængelige via”

Hvis biblioteket ikke har købt adgang til artiklen bestilles den
ved at klikke på ”Bestil via fjernlån” og udfylde de få felter der
kræves og så får I besked lige så snart artiklen
kan hentes på biblioteket.
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I kan også gennemføre søgninger ved at skrive en sammenhængende søgestreng med hjælp af de boolske
operatorer.

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 parenteserne.
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.
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Klik på Browse og vælg
”Emtree”

Indtast søgeordet og I bliver ført ind i
emneordstræet.
Klik dernæst på den definition som passer til Jeres
spørgsmål.

Der er godt og vel 45.000 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 facetterne i
venstre side eller I kan søge på endnu nogle
emneord og kombinere dem som i søgemetode 1.
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
osv.

Embase Version 03.05.2018

6

Kom godt i gang med

EMBASE

1. Gem poster:
Gennemfør en søgning!
Først markeres de poster
I ønsker at gemme og
klik så på
”Ad to Clippbooard”.
Nu er posterne
midlertidigt parkeret.
Clippboardet åbnes ved
at klikke på ”My tools”
i øverste højre hjørne.

Nu markeres de poster I
endelig 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
”My Tools” og
”Saved clipboards”
”Run as search”

2. Gemme en søgning:
Gennemfør en søgning /
Sæt hak ud for den endelige søgning /
Klik på” Save”
Og I bliver ført over i ”Saved Searches” billedet
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Klik på den folder I ønsker at lægge søgningen i.
Eller klik på ”New” for at oprette en folder
Navngiv den og klik på ”Save”
Nu vil I altid kunne genfinde søgningen under ”My
Tools” og fanebladet ”Saved Searches”.
Sæt flueben ud for den søgning i ønsker at se og
tryk ”rerun” og søgningen gentages med evt. nye
poster der er dukket op siden I sidste var inde.

3. Oprette en alert service:
Alertservice eller Alarmservice er den funktion
som gør at I får e-mailbesked hver gang der
kommer nye henvisninger der matcher en
søgestreng.
Gennemfør en søgning /
Før cursuren hen over søgestrengen og den vil lyse
blåt og der vil være mulighed for i højre side at
klikke på ”email alert”
Indtast email og navngiv alerten og udfyld de
mulige parametre og klik på ”Set email alert” og
alerten er oprettet.
Denne proces kan også gennemføres fra billedet
”Saved Searches” under ”My Tools”

4. Dele en søgning med andre
Gennemfør en søgning!
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sæt flueben ud for søgningen /
klik på ”Save” /

Vælg det Campus I hører til /
Navngiv Jeres søgning /
Klik på ”Save”
Nu vil alle der er tilknyttet Professionshøjskolen
Absalon og vel og mærke sidder på en Absalon
lokation kunne gå ind i ”My Tools” og fanebladet
”Shared” og se denne søgning – heriblandt Jeres
gruppemedlemmer.
Søgeresultatet kan kun slettes af den der har
oprettet søgningen.

Driller Embase så
kontakt Biblioteket ved
Professionshøjskolen Absalon
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