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Hva er SveMed+
SveMed+ er en svensk bibliografisk
database som registrerer innholdet i over
150 skandinaviske helsefaglige tidsskrifter.
Basen dekker flest svenske, men også
norske, danske og fellesnordiske
tidsskrifter. Det meste av litteraturen i
basen er på skandinaviske språk, men det
finnes også en del på engelsk. Inneholder
ca 100 000 referanser.
Mange av tidsskriftene i SveMed+
indekseres ikke i noen andre baser.
SveMed+ er vårt nyttigste verktøy for
medisinsk og helsefaglig litteratur på
skandinaviske språk og om skandinaviske
forhold. Oversikt over hvilke tidsskrifter
som indekseres finner du i boksen nede til
venstre på søkeskjermen:

Tilgang til SveMed+
SveMed+ er gratis tilgjengelig på Internett. Lenke til basen finner du på Medisinsk biblioteks nettside.

Søke i SveMed+
Når du klikker på lenken til SveMed+ kommer du automatisk til enkelt søk (Enkel sökning). Klikk på
”Avancerad sökning” for å få flere søkemuligheter.

Enkel sökning er
”default”, forhåndstilt
valg

Klikk på Avancerad
sökning for flere
søkemuligheter

Enkel søking
Skriv inn ett eller flere ord i søkefeltet. Dersom du skriver inn flere søkeord, vil databasen automatisk
legge til et AND mellom søkeordene (se mer om operatorene AND, OR og NOT på side 7). Det vil bli
søkt i alle felt, bl.a. tittelfelt, forfatterfelt eller emnefelt (MeSH-term). Dersom et ord man har søkt på er
et synonymt begrep til en MeSH-term, oversetter SveMed+ dette ordet til MeSH og gir treff på dette.
Om MeSH-termene har mer spesifikke undergrupper av emner søkes det automatisk også på alle
disse.
Eks: Dersom du taster inn ”cancer” vil basen gjenfinne alle artikler hvor dette ordet står i tittelfeltet.
Den vil også gi treff på alle artikler som er registrert med MeSH-termen Neoplasms og/eller noen av
de mer spesifikke MeSH-termene under Neoplasms, som f.eks Brain Neoplams (Cancer står på
synonymlista til MeSH-termen Neoplasms).
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Det er mulig å søke på både svensk, norsk, dansk og engelsk. I denne veiledningen beskriver vi bare
bruk av engelske søkeord. Via automatisk MeSH-mapping i basen gjenfinnes også de artikler som er
skrevet på ett av de skandinaviske språkene.

Avansert søking
Her kan vi søke på MeSH-termer, forfattere og tidsskrifter, og vi kan avgrense søket til publikasjonsår.

MeSH – Medical Subject Headings
Alle referanser (artikler) i SveMed+ blir tildelt emneord fra en emneordsliste som kalles MeSH
(Medical Subject Headings). MeSH-systemet er utviklet for MEDLINE, men brukes også i flere andre
databaser. MeSH-termene brukes for å beskrive hva hver enkelt artikkel handler om.
MeSH-termen blir automatisk ”eksplodert”, dvs at underordnede (mer spesielle) emneord tas med i
søket. Dersom du ikke ønsker å søke på underordnede termer må du hake av dette i boksen ved
siden av MeSH-term.

Skriv inn MeSHtermen her, den
kommer automatisk
opp mens du taster...

Hvordan finne de rette MeSH-termene?
En grei måte å gjøre det på er å først gjøre et ”quick and dirty” søk med det norske ordet man ville
brukt. Hvis man får noen treff på det, vil man kunne se aktuelle MeSH-termer i høyrespalten. Notér
de aktuelle MeSH-termene og bruk så disse når du skal søke. Du kan eventuelt også bruke Ovid
MEDLINE eller MeSH database i PubMed for å finne frem til de rette/beste MeSH-termene. Be gjerne
om hjelp fra en bibliotekar!
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Skriv inn det
norske ordet

MeSH-termer

Søking på subheadings
Når vi bruker Avancerad sök og søker i feltet for MeSH-termer, har vi mulighet til å velge ut bestemte
aspekter (subheadings) ved det valgte emnet. Tilgjengelige aspekter for en viss term vises om man
skriver en skråstrek etter MeSH-termen. Skriver man inn Feeding and eating disorders/ vil bl.a annet
Feeding and eating disorders/diet therapy vises og være valgbar.
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For å se emneordets plassering i forhold til andre emneord
kan du klikke på ”Sökord (Svensk MeSH)”. Her vil du også
kunne finne beskrivelse av emneordet (under Scope Note,
samt se evt. se-også henvisninger).
Skriv inn den svenske eller engelske termen i søkefeltet her:

Du kommer da videre til MeSH Tree:
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Kombinere søk
Hvis du skal søke på flere begreper/emner, så søk gjerne på en ting av gangen, og kombiner søkene
etterpå. For å kombinere to eller flere søk velger du Kombinera sökningar:
Her kan du se
søkehistorikk og
kombinere utførte søk

Hak av foran hver søkestreng og velg riktig boolsk operator:

AND

OR

NOT

Søketips
AND (både og) finner artikler som inneholder alle søkeordene, f.eks feeding and eating
disorders AND exercise finner artikler som inkluderer begge ord.
OR (enten eller) finner artikler som inneholder minst ett av søkeordene, f.eks sports OR
exercise finner artikler som inneholder enten sports eller exercise, eller begge.
NOT (ikke). F.eks søk på feeding and eating disorders NOT exercise finner artikler som har
eating disorders som emneord – unntatt de som også har excercise som emneord.
Tips for tekstordsøking:
Trunkering: Bruk * på slutten av en ordstamme for å finne alle ord som begynner med
stammen. Infect* vil gi treff på infection, infections, infectious.

Søkeresultat – treffliste
Når du har gjort et søk, kommer du automatisk til en treffliste, en liste over artikler som inneholder
det/de ordene du har søkt på. I feltet «Filtrera sökresultatet» til høyre kan du velge språk,
dokumenttype, MeSH-termer og Check Tags.
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Trefflisten viser artikkelens tittel samt informasjon om tidsskrift, år, nummer og sidetall. For mer
informasjon om en enkelt artikkel, klikk på artikkelens tittel. I bildet som da kommer opp får du bl.a.
oversikt over hvilke MeSH-termer som er satt på den aktuelle artikkelen.
Ved å trykke på knappen »Citera« får du opp forslag til sitering av referansen i både APA og
Vancouver stil.

Fulltekst, bibliotekbeholdning, sende bestilling
Noen av artiklene vil være lenket direkte til fulltekst via «Läs online».
Om artiklene ikke har lenker til fulltekst i SveMed+ må du søke opp tidsskriftet via vår elektroniske
tidsskriftsliste eller via Oria. Du finner begge på vår hjemmeside www.ub.uio.no/medisin.
Herfra vises lenke til fulltekst dersom vi har tilgang til dette. Dersom vi ikke har aktuell årgang
elektronisk, kan du bestille ønsket artikkel. Klikk på «Bestill kopi». Du må være registrert som låner for
å benytte denne funksjonen.

Skrive ut og sende referanser på e-post
Dersom du vil skrive ut alle referansene i et søk, klikker du på utskriftsknappen. Vær oppmerksom på
at kun de 10 første referansene vises, for å se på/skrive ut flere samtidig, kan du forandre til 25, 50
eller 100 referanser per side.

Eksportér til EndNote

Skriv ut

Send mail

For å skrive ut en enkeltreferanse, klikk på tittelen så får du frem bare den ene referansen og kan
skrive den ut ved hjelp av nettleserens utskriftsknapp.
For mer hjelp se Sökhjälp? i SveMed+ basen.
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