
 

PsycInfo er en videnskabelig database indenfor psykologi, som dækker tidsskriftartikler, 
disputatser, bøger, udvalgte kapitler fra bøger samt udvalgte rapporter.  

Det er den største og bedst dækkende psykologiske bibliografi 

Adgang : http://libguides.sdu.dk/databaseoversigt 
 

Emnesøgning 
Søgning i PsycINFO bør omfatte brug af emneindeks. 
Du aktiverer emneindekset ved at indtaste et fagudtryk ad gangen med samtidig afmærkning af "Map Term 
to Subject Heading". 

 

 
 
Du får derefter dette billede, hvor du kan 
klikke på det relevante emneord for derefter 
at komme ind i emneindekset. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ved kryds i firkanten under Explode vil 
søgningen inkludere de eventuelle under-
ordnede emneord.  
Ved kryds i firkanten under Focus be-
grænses søgningen til artikler, hvor emnet 
vurderes som værende centralt. 

 

 

 

Fritekstsøgning 

Du søger fritekstsøgning ved at fjerne afmærkningen i Map Term to Subject Heading inden søgningen. 
Bemærk at hvis du skriver flere ord så vil Ovid automatisk søge på det som en frase f.eks Major De-
pression  
 
 

http://libguides.sdu.dk/databaseoversigt


 SidSide 2 

Trunkering  
Trunkeringstegnene er * eller ? 
Brug * til at søge på forskellige endelser af et ord. ? erstatter ingen eller et enkelt bogstav, og benyttes 
nemmest ved alternative staveformer f.eks Tumo?r 
 
Kombinere søgninger 

Du kombinerer dine Keyword søgeord (Fritekst) med dine Subject Headings (emneord) 
ved kombination af OR eller AND. 

 

 

Gemme søgningen 
For at kunne gemme en søgning skal man have en profil til OVID. Du får en Profil under My Account for-
oven. 
 
Sæt hak ved den søgning du ønsker at gemme og klik på Save. Du gemmer også ”det søgningen ”er lavet 
af” i dette tilfælde søgning 1-3 
Søgningen bliver gemt under ”My Workspace” derefter ”My Searches & alerts”. 

 

Eksport af referencer til Endnote 
Se Endnote20-Guiden: https://libguides.sdu.dk/endnote20  
 
Vil du vide mere 
Online training: https://www.ovid.com/support-training/product-training/tutorials-demos.html 

 
 

Guide til litteratursøgning Sundhedsvidenskab: https://libguides.sdu.dk/Sundhedsvidenskab  

Har du brug for hjælp, så kontakt os: 

SDU’s Bibliotek 
Tlf +45 6550 2622 
Email: infosal@bib.sdu.dk 

Adgang til e-ressourcer 
tlf +45 6550 2632 
Email: e-tss@bib.sdu.dk 

https://libguides.sdu.dk/endnote20
https://www.ovid.com/support-training/product-training/tutorials-demos.html
https://libguides.sdu.dk/Sundhedsvidenskab
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