KOM GODT I GANG

CINAHL

(EBSCO)

• Sygeplejevidenskabelig database der også indeholder referencer
indenfor fysioterapi, ergoterapi, radiografi mm.
• Henviser til indholdet af ca. 3000 tidsskrifter og andre
publikationstyper, f.eks. bogkapitler, afhandlinger av-materiale.
• Dækker perioden 1981 og frem.
• Henviser næsten udelukkende til engelsksproget litteratur.
• Søgesproget er engelsk.

1 ADGANG
Du får adgang til Cinahl med links til fuldtekst-artikler via:
http://libguides.sdu.dk/databaseoversigt

2 OPSLAG I CINAHL HEADINGS.
Emnesøgning: Alle referencer i
Cinahl er kodet med emneord,
”Cinahl Headings”, som gør det muligt at lave præcise emnesøgninger. Klik på
”Cinahl Headings” i øverste menulinje. Emneordet indtastes og der klikkes på
”browse”. Klik på emneordet hvis du vil se underbegreberne og afmærk boksen, hvis
du vil vælge en eller flere Subheadings for en mere præcis søgning. Klik på ”Search
Database”.

3 ALMINDELIG ELLER FRITEKSTSØGNING
Du søger ved at udfylde et eller flere søgefelter. Der kan kombineres med
operatorerne AND, OR eller NOT. Flere ord i samme felt uden brug af operatorer
søges som frase, vær hér opmærksom på, at søger du på flere ord, f.eks. patient
education, tillader CINAHL (hvis du anvender SDU-adgangen, ikke hvis du anvender
Regions-adgangen) at der må stå op til 5 ord mellem disse to ord (se i øvrigt
vejledningen: Kom videre med Ebsco). Der søges som standard i referencernes titel,
emneord og abstract, hvis der ikke ændres i rullemenuen.

4 AFGRÆNSNINGER
I ”Refine your results” kan du afgrænse søgningen på f.eks.
udgivelsesår, aldersgrupper.
Klik på Show More for at se de mange muligheder
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5 FREMVISE OG GEMME SØGERESULTATER
Du kan vælge at få fremvist resultaterne i et andet format under ”Page options”
ligesom resultaterne kan sorteres på forskellig vis (nyeste publikation står øverst,
hvis du ikke vælger en anden sortering).
Ved gennemgang af søgeresultatet kan de mest
interessante artikler markeres og lægges i
”Folder”. Dette gøres fra ”Share”
Det er dog maks. 50 af gangen.

Fra ”Folder” kan referencerne
videreekspederes efter behov.
Der er mulighed for bl.a. at e-maile
eller downloade til en fil fx i et format,
der kan bruges i et referencehåndteringsprogram som EndNote.

Link giver mulighed for straks at få fuldtekst eller bestille artikler.

6 PERSONLIG REGISTRERING
Fra søgehistorien kan du få et overblik over dine søgninger og du kan oprette en
brugerprofil, så du kan hente dine gemte søgninger fra din personlige Folder.
I øverste menulinje under linket ”Sign In” opretter du en personlig folder, hvor
søgninger kan gemmes permanent og du kan oprette alerts. Det betyder at du
løbende får tilsendt e-mails med de nyeste artikelreferencer
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VIL DU VIDE MERE OM CINAHL?
User guide:
http://support.ebsco.com/help/?int=ehost&lang=en&feature_id=&TOC_ID=Always&SI
=0&BU=0&GU=1&PS=0&ver=&dbs=c8h
Online instruction in Basic search:
http://support.ebsco.com/training/flash_videos/cinahl_basic/cinahl_basic.html?_ga=1.
87659679.62514037.1463495566
Online instruction in Advanced search:
http://support.ebsco.com/training/flash_videos/cinahl_advanced/cinahl_advanced.ht
ml?_ga=1.264877832.62514037.1463495566

Har du brug for hjælp, så kontakt os:
Syddansk Universitetsbibliotek
Tlf. +45 6550 2622
E-mail: infosal@bib.sdu.dk
https://www.sdu.dk/da/bibliotek
Adgang til E-ressourcer:
e-tss@bib.sdu.dk
Telefon 6550 2632

Illustration fra Colourbox

4

E-ressourcer
Som studerende eller ansat på
Syddansk Universitet har du adgang
til bibliotekets licensbelagte
elektroniske bøger, tidsskrifter,
aviser og databaser, både på
Campus og hjemme. Brugernavn og
password er dit SDU-login.
Adgangen er kun til personligt
forsknings- eller studiebrug.

