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Søgning i PubMed via Mesh termner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt at gå ind i PubMed via bibliotekets hjemmeside for at opnå fuld funktionalitet i forhold til biblioteket og 

de ressourcer som biblioteket har købt adgang til. 

 

 

 

 

        Opgave: 

 Find nogle henvisninger omkring tværfagligt samarbejde omkring genoptræning 

af patienter på hospitaler? 

 

Søgning via Mesh termer kan varmt anbefales da man slipper for at spekulere i synonymer. 

Tankegangen bag Mesh er at forskellige forfattere kan bruge forskellige ord om det samme 

fænomen. En artikelforfatter bruger konsekvent ordet kræft i sin artikel, mens en anden, som skriver 

om det samme bruger ordet cancer og en tredje bruger ordet tumorer osv. 

I PubMed bliver alle artikler gennemlæst og PubMed definerer et ord (Mesh) som værende det alle 

artikler om det samme emne placeres under. 

Tænk på det som et skuffemøbel hvor en af skufferne indeholder alt om tekstikelkræft, en anden 

skuffe alt om brystkræft osv. 

De enkelte skuffer kan så være inddelt i mindre rum således at skuffen om brystkræft kan have 

inddelinger om behandling, forebyggelse, statistik osv. 

Med andre ord vil man slippe for at spekulere i synonymer når man søger via Mesch samtidig med at 

når man vælger nogle skuffer ud så fravælges samtidig nogle andre og dermed er sorteringen 

allerede godt i gang fra start af. 

Bemærk at der dog ikke findes Mesh til alle begreber så nogle gang skal man kombinere en 

Meshsøgning med en almindelig emneordssøgning.  
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Indtast 1 eller flere søgeord. Og klik på    

For at komme ind til MeSH 

emnetræet klikkes der på      

  

ikonet i øverste venstre hjørne 

Find ”MeSH Database” i den alfabetiske 

liste A-Z 

eller brug rullemenuen og glid 

ned og vælg MeSH 



                                                            
 
  

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Læs kategoridefinitionerne 

igennem og udvælg med 

flueben den eller de MeSH 

termer der skal fremsøges. 

Når I vælger nogle definitioner 

fravælges nogle andre og 

dermed er søgningen allerede 

påbegyndt. 

 

Husk at her skal altid 

bruges den boolske 

operator ”OR” hvis I 

vælger mere end 1 

Mesh term. 

 

Klik dernæst på  

 

Søgeordene overføres nu til 
en ”søgeparkeringsplads”  

Og dernæst   

 
hvorved søgningen 

gennemføres på det første 
søgeord. 

De enkelte søgeresultater kan 
altid genfindes ved at klikke  

på”Advanced”. 

 

Bemærk at det ikke er alle søgeord der kan 

findes som MeSH ord, men så søges de 

frem som almindelige emneord der 

efterfølgende kombineres op imod 

hinanden. 
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Nummer 2 søgeterme søges der på: 

 

 

 

Når delsøgningerne er gennemført skal de enkelte søgninger                                                    

kombineres for at fremfinde fællesmængderne imellem dem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enkelte søgninger ligger i 

”History and Search Details” 

 
I ”Query box´en” kombineres 

de enkelte søgninger ved at 

skrive hashtag efterfulgt af 

nummeret. 

Der kan bruges de tre boolske 

operatorer imellem de enkelte 

hashtags. 

 

Resultaterne af 

søgninger kan 

aflæses her og 

posterne findes 

ved at klikke på 

de blå tal. 

Der klikkes på ”Advanced”for at 

fremfinde de enkelte søgninger 

OBS. Der findes 3 boolske operatorer. 

OR  der bruges mellem synonymord for 

at finde foreningsmængden. 

AND der bruges mellem to forhold hvor 

begge skal være opfyldt i søgningen så 

fællesmængden opnår. 

NOT der bruges med et begreb der ikke 

ønskes med i søgningen – altså 

ekskluderingsmængden. 
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Hvis man ikke har brug for MeSH træets overskuelighed, men kender                        

den eksakte MeSH term så kan man gøre følgende 

 

 

               

 

 

 

 

Fra åbningssøgebilledet klik på 

”Advanced” 

 

Glid i rullemenuen ned til 

”MeSH Terms” og indtast 

det eller de MeSH termer 

der skal søges på og tryk på 

enterknappen så 

søgeordene føres ned i 

”Query box´en” og klik 

Search for at gennemføre 

søgningen. Indtast næste 

søgeord og søg. De enkelte 

søgninger kombineres jvf 

forrige side, hvis man ikke 

laver en søgestreng – se 

næste tekstboks. 

 

Indtast det næste søgeord, 

hvilket kan være endnu en 

MeSH term, men det kan 

også godt være fra et af de 

andre søgefelter – fx ”All 

Fields”, ”Author” eller et 

andet felt. 

Husk mellem 

søgeordene at 

markere hvilken 

boolsk operator der 

skal være mellem 

søgeordene 

Når søgestrengen er 

færdig klikkes på 

          

og søgningen 

gennemføres. 
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Fremskaffelse af henvisningerne: 

 

 

 
 Klik på de enkelte poster for at folde dem ud. 

 Hvis artiklen ikke ligger fuldtekst - typisk 
markeret med et pdf ikon 

 klikkes der på Absalon ikonet 

 og posten overføres til Absalon bibliotekernes 
database hvor 1 af 2 situationer kan 
forekomme. 
 

 

Situation 1 – Absalon har ikke fuldtekstadgang til artiklen: 

 

 

 

 

 

 

 

Der kan være en chance for 

at artiklen kan findes via 

Google Scholar, 

men i de fleste tilfælde er det nemmest at klikke  på 

. 

Der popper et lille vindue op, hvor I skal markere hvor I vil hente 

artiklen, samt oplyse lånernummer og pinkode, og så vil I modtage 

en SMS når artiklen ligger parat til afhentning på Jeres lokale 

Absalon bibliotek. 

Hvis posterne ikke folder sig ud med abstrakt beskrivelser så klik på ”Format” / 

sæt flueben ud for ”Abstract” og posterne folder sig ud så relevansen bedre kan 

vurderes. 

Forfin evt. søgeresultaterne ved at benytte filtren i venstre side 
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Situation 2 – Absalon tilbyder fuldtekstadgang til artiklen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis I møder et billede lignende dette  

 

klikkes på det og I ledes direkte til artiklen. 

Der kan godt være flere at vælge imellem. 

Bemærk: der kan være tidsskrifter hvor de 

nyeste numre (mellem ½ og 1-2 år ikke er 

tilgængelige (embargoperioden). 

Kontakt Absalon biblioteket direkte. 

Søgning generelt i forbindelse med Mesh søgning: 

Det frarådes at benytte trunkering ved MESH søgninger. 

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

Frasesøgning med citationstegn sætter automatisk MESH 

funktionen ud af kraft så det frarådes også. 
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Søgning i PubMed via almindelige emneord: 

Opgave: 

 Find nogle henvisninger omkring genoptræning af folk der har fået et 

slagtilfælde? 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra åbningsbilledet klikkes på 

”Advanced” 

I søgefeltet indtastes søgeordene et ad 

gangen og  det anbefales først at søge  

på synonymerne for det første begreb 

og husk ”OR” mellem synonymer. 

Skriv først stroke / klik på OR  i højre 

side og ordet føres ned i ”Query 

box´en”. Indtast apoplexy / klik på OR 

og søgestrengen opbygges. 

Når alle synonymord er indtastet 

klikkes på  og søgningen 

gennemføres. 

 

Efter søgningen klikkes igen på 

”Advanced” og synonymerne 

for den næste søgeterm 

indtastes. 

Igen kan ordene tastes en for 

en, men man kan også godt 

skrive dem i en søgestreng 

(rehabilitation OR therapy)  

 

Bemærk at om 

sammensatte ord sættes 

der citationstegn 

”Cerebrovascular disease” 



                                                            
 
  

 10 

De enkelte søgninger kan genfindes ved at klikke på ”Advanced” 

hvor de ligger under søgefeltet i ”History og Seach Details”. 

 

 

 

 

 

Fremskaffelse af artiklerne se side 7 og frem. 

Når fællesmængden mellem 

søgning 1 og 2 skal findes skrives i 

”Query box´en”            

 #1 AND #2 og klik på   

 

 

Bemærk den boolske operator ”AND” 

for at finde fællesmængden. 

Hvis man ønsker at fjerne/ udelukke 

noget bruges ”NOT” der finder 

ekskluderingsmængden. 

Søgeresultat i dette 

tilfælde kunne forfines med 

filtrene der ligger i venstre 

side. Der kunne også søges 

på et tredje begreb og 

kombinere det op imod 

søgning 3. 

Hvis man klikker på søgestrengen foldes 

den som her til venstre hvor det 

anskueliggøres hvilke ord der egentlig er 

blevet søgt på og fra hvilke felter. Denne 

”mapping” funktion gør også at man skal 

være varsom med at højretrunkere sine 

søgeord da det kan forstyrre 

mappingfunktionen. 

Højretrunkeringstegnet er stjernetegnet  *  
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         Tillægsfunktioner i PubMed: 

Rent søgemæssigt behøves man ikke at være logget ind i PubMed, men når man står med sine færdige 

søgninger er det en klar fordel da man så kan gemme søgninger, enkelt poster m.m. 

I det følgende gennemgås nogle af de funktioner der kan opnås ved at være logget ind. 

Det er ganske gratis at oprette sig som bruger og man gør det ved at oprette en konto i øverste højre 

hjørne af PubMeds hjemmeside under ”My NCBI Sign in”. 

 

 

 

 

1. Gem hele søgesæt i en Collection. 

 

Henvisninger i en Collection er en lukket samling henvisninger modsat hvis man gemmer en søgning, der kan ændre 

sig over tid. 

Gennemfør en søgning. 

 

 
 

Gå op midt i billedet og klik på ”Send to” 
/ sæt flueben i ”Collections” /  

 

  
 
 

 

 
Marker om der kun ønskes gemt den aktuelle side eller 

hele søgningen eller enkeltposter 
 

Vælg en af dine tidligere oprettede Collections eller sæt 
flueben ud for ”Create new collection” og navngiv den 

og slut af med ”Add” 
 

Nu vil I altid kunne hente søgningen frem igen ved at gå 
ind i My NCBI i øverste højre hjørne og så klikke på                      

                                                    
og der ligger de forskellige Collection. 
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2. Gem enkelte poster fra en søgning i en Collection  

 

Gennemfør en søgning. 

 

 
Sæt flueben ud for de poster I ønsker gemt / Gå op midt 

billedet og klik på ”Send to” / 
 Sæt flueben ud i ”Clipboard” / 

 

   
 

Klik på ”Clipboards” under søgefeltet / sæt flueben ud 
for posterne / Klik på ”Send to” / Gå dernæst ind i 

”Clipboard” / læg dem i en allerede oprettet collection 
eller opret en ny. 

 

 

 

 

3. Del en Collection med andre 

 

Gå ind i  
Klik på ”Collections” / Klik på ”private” / sæt 

flueben ud for ”Public” / Klik på ”Save” /  
send url`en næstøverst i billedet  

til den der skal deles med. 

 

 

Bemærk at disse henvisninger ikke er koblet op på biblioteket på Absalon, så hvis henvisningerne ikke ligger 

fuldtekst vil de ikke være beriget med Absalons logo, der kan viderestille Jer til Absalons base. Derfor er I nød til 

at klippe titlen over i Absalons base for at slå den op. 

 

 

4. Alert 

Hvis der er et emne, I løbende ønsker at få besked om, når der udkommer nye artikler skal I oprette en Alert (alarm). 

Login i PubMed inden søgning gennemføres. Skab den ”gyldne søgestreng”. 

Bemærk at poster parkeret i Clipboard kun 

ligger der i 8 timer. 
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Her er søgt på ”nursing humour”  / 

klik på Create alert 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

5. Maile poster til sig selv eller andre 

 

 
 

Marker den eller de  poster der skal mailes / 
 

Klik på ”E-mail” 
Udfyld de felter der popper op 

Klik på ”Send email” 

 

 

 

 

 

 

 

Udfyld parametrene og klik på save 
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6. Gemme en søgning 

 

Gennemfør en søgning 

Klik på ”Create alert” /  
navngiv søgningen /  

klik ”Save” 
Nu kan søgningen altid hentes frem fra  

My NCBI under ”Saved Sarches” 
 

 

 

 

7 Overførsel af poster til Mendeley 

 

Da fremgangsmåden til overførsel af poster fra PubMed til Mendeley er afhængig af om man bruger PC´er 

eller Mac samt hvilken browser der benyttes henvises til de vejledninger der tager højde for dette på Absalon 

bibliotekets hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

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 spørgsmål i forbindelse med din 

næste PubMed søgning så kontakt endelig et af 

Absalon bibliotekerne. 


