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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.

Opgave:
”Påvirker det helbredelsesforløbet at patienter har en åndelig tilgang til livet?”

Ordbøger:

Da søgninger i Scopus foregår på
engelsk kan det være rart at have en
ordbog ved siden af sig.
Fra bibliotekets hjemmeside vælges i
menubjælken ”Opgaveskrivning” hvor
der i menuen til venstre vælges
”Ordbøger” hvor der ligger flere danskengelsk ordbøger
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Scopus:
Scopus kan bl.a. findes via på menubjælken under
”Databaser” og klik dernæst på
”Databaser Alfabetisk” og glid næsten ned i
bunden og vælg Scopus.
Sidder I på en Absalon lokation vælges øverste
link.
Sidder I udenfor en Absalon lokation vælges det
nederste link og der logges ind via WAYF.

Søgetips:

De tre boolske operatorer:
Nursing AND Humour
Humor OR Humour
foreningsmængden)

(finder poster hvor begge ord optræder – altså fællesmængden)
(finder poster enten med Nursing eller humour - altså

Nursing NOT Humour (finder poster om Nursing hvor humour ikke optræder – altså
ekskluderingsmængden

((nursing OR nurses) AND (humour or humor)) 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., men
husk at
højretrunkering skal bruges med omtanke – eksempelvis vil - humor* - også give ”humoral
immunity” hvilket vil være støj i denne søgning.
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Frasesøgning

- altså sammensatte ord, sættes i citationstegn for at finde ordene i
præcist den række føge ordenen er skrevet i ”pressure ulcer”, således at basen ikke finder
pressure det ene sted og ulcer det andet sted.

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,
tilhørssted (affiliation) eller nogle af de
andre muligheder.
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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*

Kombiner søgeresultaterne:
Klik igen på

for at returnere til søgeresultaterne.

OBS. Der findes 3 boolske operatorer.
Søgningerne ligger
listet op her under
”Search History”

Søgningerne kombineres med de
boolske operatorer ved at skrive
hashtag efterfulgt af søgenummeret.
I dette tilfælde skrive #1 AND #2

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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Forfin resultatet:
Enten ved at gennemføre endnu en søgning
med nye emneord hvor denne nye søgning
kombineres op mod den oprindelige
søgning.

Man kan også bruge filtrene i venstre
side af hvor søgeresultaterne ligger.
Hver gang der sættes hak ud for et filter
udtrækkes dette søgeord (fx nogle
årstal) fra det oprindelige resultat og
efterlader de år der ikke er valgt.

Dette gøres enten med den boolske operator
AND for at finde en ny fællesmængde eller
med den boolske operator NOT for at
fravælge nogle resultater –
ekskluderingsmængden.

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

Klik på ”View at Publisher”
for at se om artiklen ligger online
– kig efter et pdf ikon.

Eller

6

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”

Eller

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.

7

Men man kan godt gennemføre
søgninger ved at skrive en
sammenhængende søgestreng med
hjælp af de boolske operatorer.

Ovenstående søgning er udført ved at
gennemføre små isolerede søgninger,
der efterfølgende kombineres.
Denne måde at søge på er meget
overskuelig og gør det let at gå tilbage i
en søgning og lave rettelser ved at tilføje
nogle søgeord eller trække andre ud.

Fx: ((religious* OR spiritual*) AND
(cure* OR recovery* OR healing* OR
"restoration to health")) NOT stres*

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








Klik på ”Save to list”



Navngiv den mappe
henvisningerne skal gemme i
Eller vælg en tidligere oprettet
mappe de skal gemme i
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For at gemme skal man være logget
ind
Gennemfør en søgning
Marker de henvisninger der ønskes
gemt
eller marker om det skal være hele
søgesættet eller aktuelle side

Og klik på

Henvisningerne kan nu altid fremfindes
ved at klikke på ”Lists” øverst på siden.

Alertservice:
Få mailbesked hver gang der skrives nyt om dit favoritemne

Alerts, foruden andre gemte
henvisninger, kan altid genfindes ved at
klikke på dit navn i øverste højre hjørne.
Her kan de forskellige alerts, gemte
søgninger o.l. altid genfindes og rettes
hvis der bliver behov for dette.
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Konstruer den gyldne
søgestreng
Klik på ”Set alert”
Tjek de udfyldte felter



Klik på

Er der uddybende spørgsmål eller
uklarheder i forbindelse med vejledningen
så kontakt venligst et bibliotek ved
Professionshøjskolen Absalon
God fornøjelse med Scopus
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