Mer om sökning i databaser
SveMed+
SveMed+ innehåller såväl artiklar ur facktidskrifter som ur tidskrifter som är peer
review-granskade.
Du kan välja artiklar som är publicerade i tidskrifter som har peer review genom att
klicka i rutan.
För att göra urval i din sökning t ex dokumenttyp eller med ämnesord (MeSH) se
listan till höger.
När du klickat in på en post kan du se vilka MeSH-termer den fått, dessa kan du
använda för att söka vidare genom att klicka på dem. Se mer under rubriken Svenska
MeSH nedan.
Om det saknas fulltextlänk, kopiera tidskriftens titel och sök i tidskriftslistan.
Instruktionsfilm – hur man hittar en fulltext.

Svenska MeSH
Medical Subject Headings betyder medicinska ämnesord och är en lista över
kontrollerade ämnesord. Syftet är man ska hitta texter även om författare väljer att
uttrycka ämnet för sin studie på olika sätt.
Skriv in ditt sökord på svenska eller engelska för att få reda på vilket begrepp som
gäller som MeSH-term.
Klicka på den engelska(blå) termen. Här får du ett ”scope note”, alltså en förklaring
till vad som avses med begreppet.
Klicka Links och du får möjlighet att söka artiklar i SveMed+ samt PubMed med
termen.
OBS! för att få fulltextlänkar att fungera i PubMed om du kommer via svenska MeSH
på en dator utanför högskolan måste du ha gjort en proxyinloggning.

PubMed
PubMed är en öppen version av databasen Medline.
Oftast måste du skriva in mer än ett sökord för att få en rimlig mängd träffar (gör bara
mellanslag mellan orden).
Till höger i träfflistan ser du ”Review”, vilket i detta sammanhang betyder
översiktsartikel.
Det finns inget sätt att avgränsa sökningen till tidskrifter som är peer reviewgranskade.
När du klickat på titeln till en artikel kommer du till abstractnivån. I detta läge kan du
även få tips på Related articles (artklar med näraliggande innehåll) ute till höger.
I denna databas saknas ofta länkar till fulltext. Gör du så här:
1. Kopiera tidskriftens titel i förkortad form t ex Obes Surg
2. Klistra in förkortningen i tidskriftslistan med asterisk efter varje ord
3. Obes* Surg*
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Academic Search Elite
Du kan avgränsa din sökning till artiklar som finns i tidskrifter med peer reviewgranskning genom att bocka för på ingångssidan eller efter att du gjort sökningen i
rutan till höger ”Scholarly (peer reviewed) Journals”.
Genom att hålla pekaren över förstoringsglaset kan du läsa abstract.
Klicka på titeln för att komma till abstractnivå.
Här finns möjlighet att skriva ut, e-posta, klicka på fulltextlänk, skapa referens (cite
this article) mm.
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