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Veiledninger fra Medisinsk bibliotek
Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke veiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre lokaler, eller
skrives ut fra vår nettside www.ub.uio.no/medisin
OBS! Veiledningene oppdateres jevnlig, sørg for at du har nyeste versjon!
Medisinsk bibliotek tilbyr brukerstøtte og søkehjelp for alle ansatte og studenter ved Det medisinskeog Det odontologiske fakultet og Oslo universitetssykehus.
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Hva er CINAHL
(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature)
CINAHL er en bibliografisk database som inneholder referanser til engelskspråklig litteratur om
sykepleie og tilgrensende fag, bl.a fysioterapi, ergoterapi og ernæring f.o.m. 1976. Den inkluderer
mest tidsskriftartikler, noen bøker og bokkapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for
praksis. Inneholder en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer.

Tilgang til CINAHL
Du finner lenke til CINAHL på www.ub.uio.no/medisin.

Søke i CINAHL
Det finnes flere søkemåter i CINAHL, vi anbefaler å bruke Advanced Search, som kommer opp
automatisk når man åpner databasen. Du kan søke i CINAHL med bruk av emneord (Subject Terms).
Husk å bruke engelske søkeord. Søk på en ting av gangen og kombiner så søkene.

Hva er emneord/tesaurus/Subject terms?
Mange databaser har sin egen tesaurus. En tesaurus er en liste med emneord. Alle artiklene i
en database blir tildelt emneord fra tesaurusen.
Når du søker er det en fordel å bruke ord fra tesaurusen for å sikre at alle synonymer, ulike
stavemåter, entalls-/flertallsendelser etc. blir inkludert i søket. Du kan også være mer sikker på
at artiklene du får treff på virkelig handler om det du søker på.
Vær obs på at de aller nyeste artiklene ikke er registrert med emneord.

Skriv inn søkeordet og klikk på Search:
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Du får opp en liste over mulige emneord:

Velg aktuelt emneord
med å hake av.

Explode inkluderer eventuelle
underordnete (mer spesifikke)
emneord i søket. Fjern haken
dersom dette ikke er ønskelig.

Med Subheadings kan du hake
av for et eller flere aspekter, eller
velge å ta med alle. Bruk av
subheadings betyr at man kan
risikere å gå glipp av gode treff.

Major Concept avgrenser til
artikler som har emnet som
hovedtema. Vær oppmerksom
på at en kan miste interessante
artikler.

Klikk på Search Database
for å utføre søket.

Klikk på Scope for å finne
ut mer informasjon om
emneordet.

Tekstordsøking i Advanced Search
Kan benyttes for å søke på betegnelser som ikke har egne emneord, for å fange opp artikler som er
så nye at de ennå ikke er registrert med emneord, og som supplement eller alternativ til søking via
databasens emneord. Det søkes da på ordene slik de forekommer i teksten, blant annet i tittel og
sammendrag.
Ved søk på tekstord er det mulig å ta høyde for ulike endelser av ordet ved å bruke stjernetegn. (Søk
på infect* gir treff på infection, infections, infectious osv.)
Velg TX All Text fra nedtrekksmenyen.
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Søkehistorikk og kombinere søk
Resultatene vises i Search History

Kombiner søkebegrep ved å hake av søkene og trykke på Search with AND eller Search with OR.
Man kan slette søk med å hake av og trykke på Delete Searches.
Søketips
AND og OR: brukes til å kombinere søkeord. AND finner artikler som inneholder alle søkeordene.
F.eks deep venous thrombosis AND compression stockings finner artikler som inkluderer begge
søkeordene.
OR finner artikler som inneholder ett av søkeordene. F.eks deep venous thrombosis OR DVT finner
artikler som inneholder enten deep venous thrombosis eller DVT.
.

Avgrense søket
Man kan avgrense søket for å få færre treff. Bruk menyen til venstre av trefflisten for å avgrense søket.
Trykk på Show More fra menyen, her kan man avgrense med bl.a. språk, publiseringsdato og alder.
Velg avgrensing og trykk på Search for å implementere den.

Obs Avgrensingene må fjernes dersom man skal
gjøre nye søk uten eller med andre avgrensinger.
Fjernes ved å klikke på valgte avgrensing(er).
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Clinical Queries
Clinical queries gir mulighet til å begrense søket til
klinisk relevant informasjon. Bak funksjonen Clinical
queries ligger søkefiltre. Det finnes fem ulike filtre
for henholdsvis: terapi, prognose, review, kvalitative
studier og etiologi. I tillegg velger man å vektlegge
high sensitivity, high specificity eller best balance
ved søkingen. Med high sensitivity har du stor
sjanse for å få med alle relevante artikler, men sannsynligvis vil du også få med noen som ikke er så
relevante. Med high specificity får du treff på relevante artikler, men vil sannsynligvis også miste noen.
Med best balance får du en balanse mellom de to. Clinical Queries ligger under Refine Results –
Show More.

Se på referansene i søkeresultatet
Referansene vises i kortversjon som standard.
Her kan sorteringsrekkefølgen
endres.

Bruk UBO-knappen for
å finne ut om
biblioteket har fulltekst
av artikkelen.
tilgjengelig, se
nedenfor
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endre hvordan
siden ser ut.

Her velges bl.a.
lagre, sende eller
dele trefflisten.

Ønskes enkeltreferanser, klikk
på plusstegnet. Disse hentes
frem via Folder View til høyre
for referanselisten.
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Hvordan får jeg hele artikkelen?
Når du klikker

åpnes et eget vindu med en meny:

Dersom biblioteket abonnerer på fulltekst av
tidsskriftet, får du lenke til selve artikkelen. Du får
også informasjon om hvilke årganger vi har
tilgang til.
Dersom fulltekstlenken ikke fungerer, kan det
feilmeldes er.

Dersom biblioteket IKKE har artikkelen kan du
bestille ønsket artikkel. Klikk på ”Bestill
dokument”, og du får opp et nesten ferdig utfylt
bestillingsskjema. Du må være registrert som
låner.

Skrive ut, lagre eller sende referanser på e-post
Klikk på artikkeltittel i trefflisten for å få kommandoene Print, E-mail, Save, Cite, Export.
Ønskes alle referansene på den viste siden av
trefflisten klikk Share og deretter på

OBS. Er trefflisten større enn 50,
gå til neste side i trefflisten og legg
til de neste referansene.

Eksportere referanser til et referansehåndteringsprogram
Hvis du bruker et referansehåndteringsprogram som EndNote, kan du eksportere direkte fra CINAHL.
Velg ut referanser som skal nedlastes ved å følge anvisningene i denne veiledningen under
overskriften «Skrive ut, lagre eller sende referanser på e-post». Velg Export. I “Export Manager”
velges Direct Export in RIS Format.
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Velg Select All (eller
hak av utvalgte).

Velg Export for å eksportere
referanser direkte fra CINAHL
til f.eks EndNote.

Er trefflisten stor kan du istedenfor å overføre 50 referanser om gangen
inn i Folder, velge Export results: E-mail a link to download exported
results etter å ha trykket Share. Skriv inn din e-mailadresse og velg
RIS Format (e.g. CITAVI, EasyBib, EndNote, ProCite, Reference
Manager, Zotero) og Send. Klikk på lenken i e-posten du mottar, og så
dobbeltklikke på .ris-filen og velge at filen skal åpnes i EndNote.
OBS: Det kan ta litt tid før du får e-posten fra Ebsco.

E-mail a link to download exported results.
Anbefales ved større trefflister.

Lagre søk /Alerts
For å lagre søk, opprett en Personal Account ved å
klikke på Sign in på toppmenyen. Velg Create a
new Account. Etter innloggingen, klikk på Save
searches / Alerts som ligger like over søkehistorien.
Velge å lagre søket midlertidig, permanent eller som
en alert (søket kjøres automatisk og nye treff sendes
til deg på e-mail). Merk ønsket lagringsalternativ, gi
søket et navn og legg eventuelt til en beskrivelse.
Klikk så på Save.
For å kjøre et lagret søk: Klikk på Retrieve Searches
som ligger i boksen til søkehistorien. Klikk på
Retrieve Saved Search under ønsket søk. Det er
også mulig å redigere søket ved å klikke på Edit
Saved Search. Når søket åpnes i Search History,
hak av foran Select /deselect all og trykk Refresh
Search Results.
Alert kan også sette opp via Share. Under Create an
alert trykk E-mail Alert. Obs. CINAHL Alerts kan bare settes opp for ett år av gangen. Du vil motta
en e-mail fra CINAHL etter ett år om du ønsker å fortsette. Klikk på lenken i e-posten dersom du vil
motta samme alert ett år til.
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