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INDLEDNING
Denne manual er for det sundhedsfaglige personale på Odense Universitetshospital
og i Sygehus Fyn. Den er blevet til på baggrund af nogle ønsker, fremsat af kursister
på kurser i MTV- og EBP- relateret litteratursøgning i det fynske sygehusvæsen.
En af de væsentligste sundhedsfaglige databaser er Medline databasen, produceret af
United States National Library of Medicine. Den findes både i en betalingsudgave
(Medline Silverplatter) og i en gratis udgave (PubMed), og den vil være en
foretrukken database i næsten alle sundhedsfaglige søgninger, om end som regel
kombineret med søgninger i bl.a. The Cochrane Library og i Embase.
Nærværende manual er en trin for trin vejledning til søgninger i Medline. Den sigter
mod at være så konkret og faktuel som mulig. Den har ikke noget højere
abstraktionsniveau og redegør ikke for den bagvedliggende logik og de mere tekniske
finesser, der ligger i en søgning. Den er netop en manual, der tager den enkelte søger
ved hånden og leder ham/hende gennem først og fremmest en Thesaurus-søgning.
Manualen er målrettet kursisterne på de MTV- og EBP relaterede kurser i
litteratursøgning på OUH og i Sygehus Fyn og udleveres til deltagerne på disse.
For oplysninger af mere avanceret art henvises til den danske vejledning til PubMed MEDLINE på internettet. En introduktion til PubMed, 4. reviderede udgave, 2003 udarbejdet af Lise Nørregaard Christensen, Conni Skrubbeltang og Hanne
Christensen
(http://www.aalborgsygehus.dk/afdeling/medbib/uvmat/pubmedinet_4.pdf), ligesom
der i det hele taget henvises til de informationer og vejledninger, der ligger inde i de
to Medline databaser, og som kan læses der, og/eller printes ud.
Der henvises desuden til Videncentrets punkt ”Videncentret tilbyder”, hvor du kan
hente vejledningsmateriale til søgninger i Medline, Cinahl og PsycInfo. Disse
vejledninger er en del kortere og helt anderledes opbyggede, men behandler områder,
som ikke er behandlet i denne proceduremanual – bl.a. søgeoperatorer og trunkering.
Det kan måske være vanskeligt at forstå, at Medline findes i to udgaver. Især fordi
man af og til hører, at identiske søgninger i de to databaser giver mere eller mindre
identiske resultater, hvortil kommer, at den gratis PubMed endog er dagligt opdateret
– og i den henseende ret nyttig for ajourføring med de allernyeste
forskningsresultater.
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Imidlertid taler eksperterne som regel varmt for valg af Medline Silverplatter. Det er
der flere grunde til. En af de vægtigste er, at MeSH-databasen er konstrueret bedre i
Silverplatter end i PubMed, ligesom der er flere afgrænsningsmuligheder gennem
Limit-funktionen i Medline Silverplatter.
For en nærmere belysning af forskellene mellem de to databaser henvises til
forskningsbibliotekar, læge Johan Wallins Sammenligning af PubMed og
Silverplatter Medline på følgende netadresse:
http://www.bib.sdu.dk/sund/PubMed_ SilverplMedline.htm
For generel information om sundhedsvidenskabelig litteratursøgning, herunder
grundig information om diverse databaser, henvises til Johan Wallins introduktion til
sundhedsvidenskabelig litteratursøgning:
http://www.bib.sdu.dk/ sund /litteratursoegning.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------Tak til dr.med., afdelingsleder Ane Friis Bendix, Forsknings- og
Udviklingsafdelingen, OUH, ledende bibliotekar Kirsten Keller, Videncentret, OUH,
og Forskningsbibliotekar Johan Wallin, Syddansk Universitet, for konstruktiv
sparring og kritisk gennemlæsning af nærværende manual.

Lisa Korsbek
Odense Universitetshospital og Sygehus Fyn
Marts 2004

M@il: lisa.korsbek@ouh.fyns-amt.dk
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INDGANGE
Medline Silverplatter
Medline Silverplatter findes både i en Webbaseret og i en Windowsbaseret udgave.
Disse to udgaver er meget forskelligt bygget op, og de fleste – inklusiv eksperterne –
foretrækker den Windowsbaserede udgave.
Den Windowsbaserede udgave af Medline Silverplatter får man adgang til gennem
Winspirs-programmet. Dette program ligger på langt de fleste computere på OUH og
i Sygehus Fyn. Programmets ikon er en hånd, der holder bøger i forskellige farver.
Ikonet ligger i Novell-mappen, men kán være flyttet ud på skrivebordet. Og
undertiden skal man finde det i programmer.
I Sygehus Fyn kan programmet desuden være symboliseret af et orange ikon med en
tværgående lænke. Undertiden vil det være angivet, at der er tale om Winspirs.
Idet Winspirs er installeret i langt hovedparten af computerne i det fynske
sygehusvæsen, etableres indgangen til Medline Silverplatter (i Windowsbaseret
udgave) direkte gennem den computer, man sidder ved og/eller bruger i hverdagen.
PubMed
PubMed er den gratis udgave af Medline. Den kan man derfor få adgang til ved
ganske enkelt at søge den på nettet: www.pubmed.com. Man kan også gå gennem
Videncentrets hjemmeside (http://www.sdu.dk/videncentret), eller gennem MTV
portalen for Fyns Amts Sygehusvæsen.
På OUH ligger MTV portalen som link på www.ouh.dk. I Sygehus Fyn er den
tilgængelig via www.sygehusfyn.dk under ”Sundhedsfaglige informationer”.
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MEDLINE SILVERPLATTER – TRIN FOR TRIN
TRIN 1: AT KOMME IND I DATABASEN
1) Klik på Winspirs-ikonet på din computer
2) Klik på startfeltet
3) Vælg databaser ved markering. Hold Ctrl-tasten, eller musen, nede ved
markering af flere databaser. Markér for eksempel fra 2004 og tilbage til 19981996
4) Klik på ADD (du tilføjer de valgte databaser til databasefeltet)
5) De valgte databaser fremkommer i databasefeltet
6) Klik OK
7) Du får oplysninger om Medline, klik OK
8) NU ER DU INDE!

TRIN 2: OVERBLIK
Database: Mulighed for omvalg/ændring af de databaser, sorteret efter årstal, du
søger i på Medline Silverplatter
Download: Aktiveres først efter at du har foretaget en konkret søgning. Via
download downloader du f.eks. dine søgninger til en tekstfil. Tekstfilen kan
bruges i diverse tekstprogrammer (herunder word, husk da at gem som word via
doc), eller den kan importeres til Reference Manager eller andre
referencehåndteringsprogrammer.
Searches: Mulighed for at foretage almindelige fritekstsøgninger. At foretage
fritekstsøgninger vil sige, at du søger med ord og kombinationer efter din egen
logik og dit eget valg. Du bindes med andre ord ikke til systemets logik.
Det er normalt en god idé at kombinere mere avancerede Thesaurus-søgninger (se
nedenfor) med supplerende fritekstsøgninger. Fritekstsøgningerne kan give
resultater, som ikke er opfanget af Thesaursus-søgningen. Men fritekstsøgninger
kan eventuelt give meget ”informationsstøj”, dvs. informationer, som hverken er
præcise eller relevante.
Index: Beregnes som regel til søgning på et bestemt tidsskrift eller en bestemt
forfatter.
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Thesaurus: Ordet er oprindeligt græsk (Thesauros). Det græske ord er herefter
indgået i det latinske sprog (Thesaurus), hvor det betyder ”A treasury or
storehouse; hence, a repository, especially of knowledge” (Dictionary.com). Det
er “often applied to a comprehensive work, like a dictionary or cyclopedia.”
(ibid.). I oldengelsk kan ordet Thesaurus etymologisk relateres til ”treasure”,
som betyder en “skat”.
At lave Thesaurus-søgninger vil derfor sige at lave en søgning, der finder den
gældende term (”skat”) på det område, man ønsker at søge på. Man kan kalde
den en terminologi-finder - den finder den standardiserede
sundhedsvidenskabelige term for ens søgeområde, hvis termen
vel og mærke er indekseret i databasen.
De termer, som Thesaurus finder, kaldes MeSH-termer. MeSH er
en forkortelse af Medical Subject Headings, som betyder medicinske emneord.
.
At bruge MeSH termer – og altså søge gennem Thesaurus – er den mest præcise
fremgangsmåde, men man kan sagtens stå i den situation, at artikler, som man
ønsker at finde under en bestemt MeSH-term tilsyneladende ikke kán findes
der.
Det skyldes, at artiklerne er blevet indekseret under en anden term. Og det
er én af grundene til, at man i en udtømmende søgning både laver
en Thesaurus-søgning og én eller flere fritekstsøgninger.
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TRIN 3: THESUARUS-SØGNINGER
a) At komme ind i Thesaurus
1)

Klik på ”Thesaurus” (øverst i menubjælke)

2)

Notér/skriv din søgeterm

3)

Klik på ”Look Up” – til højre for søgefladen. Hvis termen findes i systemet, får
du oplysninger om den
I tilfældet med en konkret sygdom, vil systemet ofte foreslå
forskellige specifikationer ved at oplyse om alle de under-MeSH-termer, der
hører ind under hoved-MeSH’en.
Det giver god mulighed for at præcisere søgningen yderligere.

4)

Ud fra de mange specifikationer vælger du din term. Måske ønsker du bare den
brede og overordnede term, og så markerer du den.

5)

Når termen er valgt, skal der vælges ”Term Information” i feltet til højre.

6)

Der er nu mulighed for at søge. ”Search options” i højrefeltet angiver
automatisk dine muligheder for såkaldt ”explosion”. En explosion fanger som
regel al relevant materiale, der hører ind under termen. Nogle gange er det ikke
muligt med en explosion, og du må ”nøjes” med at søge på en enkelt term.

b) Subheadings
7)

Når du har angivet dit søgeområde ved valg af en MeSH-term, og du
påbegynder søgningen ved at klikke på ”Search now”, får du et felt med
”Subheadings”. Subheadings vil sige tillægsemner, og valg af disse giver
mulighed for yderligere specifikation af søgningen.
For eksempel kan man ønske kun at søge på metoder i behandlingen af en
bestemt sygdom. Du skal derfor markere ”methods”, klikke Add (= tilføje), og
derefter klikke OK. Så foretager du en specifik søgning.

8)

Ofte – hvis man ikke ønsker at indsnævre sin søgning for meget og for tidligt –
vil man imidlertid ikke markere nogle specifikke ”Subheadings”, men i stedet
”Apply All Subheadings”+ Add + OK.
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9)

Det er hver gang en afvejning i den givne situation, om man skal specificere
sin søgning via ”Subheadings”, eller om man skal vælge ”All Subheadings”.
Hvis man f.eks. arbejder med en specifik kræftform, som man har fundet som
MeSH-term via Thesaurus, kan det være, man kun er interesseret i den
medicinske behandling. Så markerer man selvfølgelig ”drug therapy” i
”Subheadings”. Ved at holde Ctrl-tasten nede kan flere subheadings markeres
og sendes til søgefeltet via Add.

10)

Man skal være opmærksom på, at det ikke altid er de samme Subheadings,
man får inden for de forskellige søgninger på MeSH-termer. Subheadings
orienterer sig nemlig efter ens søgeterm, og vil fremkomme med de
muligheder, der er relevante for det område, man søger på.

c) Limit
11)

Efter markering af ”Subheadings” og ”Search” (eventuel markering af ”All
Subheadings”), får du resultaterne på din søgning. Den kan du nu specificere
yderligere via Limit-funktionen. I Limit (”afgræsning”) kan du f.eks. afgrænse
din publikationstype, dit sprog, din søgeperiode med mere.
Gå ind i Limit (til højre for søgefeltet) og markér det
område, du ønsker at begrænse. For eksempel vil man ofte – hvis man skal
danne sig et hurtigt overblik over et område – begrænse publikationstyperne,
og i første omgang nøjes med reviews, der nemlig er et studie af litteraturen på
et gældende område. Hvis man vil have review, der samtidig på statistisk vis
behandler forskningsresultaterne fra forskellige undersøgelser (især fra
randomiserede kontrollerede undersøgelser), vil man vælge Meta-Analysis og
klikke OK.
Hvis du vil begrænse valget af publikationstype, markerer du ”publication
type”, og i højrefeltet vil mulighederne blive vist.
I højrefeltet markerer du f.eks. ”Meta-Analysis” og klikker på OK.

d) Søgehistorie og kombinationer
12)

Søgehistorien er angivet i det store felt under søgefeltet. Søgehistoriefeltet
betyder, at du hele tiden kan følge med i dine egne søgestrategier, og desuden
vende tilbage til resultaterne på tidligere søgninger ved et dobbeltklik på en af
søgningerne i søgehistoriefeltet
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13)

Hver søgning, du laver, får et nummer, som du kan aflæse i søgehistoriefeltet.
Søgning 1 markeres i søgehistoriefeltet med #1, søgning 2 med #2, og så
videre. Disse markeringer giver mulighed for at kombinere søgninger via et
”and” eller et ”or” (= Booleske operatorer)
For eksempel kan du have lavet en søgning på ”Breast cancer”, og fundet den
relevante MeSH term (”Breast Neoplasms”) og lavet en søgning, som har fået
et nummer. Denne kan du ønske at kombinere med en anden søgning, som
ligeledes har fået et nummer.
Kombinationen sker ved at notere numrene, f.eks. #1 and #2 i
søgefeltet, hvorefter du foretager søgningen via ”Search”.
Husk altid ”havelågen” # før hvert eneste søgenummer.
”Havelågen” findes over 3-tallet på tastaturet.

e) Markering, print og downloading
14)

Dine resultater på søgningerne kan naturligvis markeres, printes og/eller
downloades.
Når du i en søgning har fundet nogle artikler, som du skal bruge, eller bare
gerne vil kigge nærmere på, markerer du dem med musen, som dermed bliver
til en ”blyant”. Det sker automatisk, når du sætter musen på bog-ikonet ud for
hver enkelt artikel. Ønsker du en samlet oversigt over de resultater, du har
markeret i en søgning, er der mulighed for det via ”Records” i øverste
menulinje - her via klik på ”Show marked records”.

15)

Din søgehistorie kan downloades. Se under ”file” i øverste menufelt:
”Download search history” – husk at navngive søgehistorien. Søgehistorien er
en oversigt over, hvordan du har søgt i den gældende søgning.

16)

Desuden kan du selvfølgelig printe eller downloade selve søgningens
resultater, f.eks. de resultater, du har markeret. Ved klik på ”Download” i
menufeltet downloader du. I downloadingsfeltet, som derved fremkommer,
skal du beslutte dig for forskellige ting, herunder
a) Gem i: Hvor vil du gemme det, du downloader? I dokumenter, på
skrivebord, eller andetsteds?
b) Filnavn: Hvad skal din downloadede fil hedde?
c) Filtype: Som regel vil man vælge en almindelig tekstfil.
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Du skal desuden beslutte dig for, hvad du vil downloade (alle resultater,
markererede resultater? Kun titel, eller også abstracts?).
Der kan være problemer med download til andet end diskette (= drev A:). Systemet
vil muligvis gentagne gange fortælle dig, at de valide drev er A og B. Skal dette
ændres, skal du rekonfigurere i Winspirs, og eventuelt have teknisk assistance.

ØVRIGE OPLYSNINGER:
1) Højrefelt: Show = Når du markerer en af dine søgninger inde i
søgehistoriefeltet og klikker på show, viser den søgningens resultater
2) Højrefelt: Clear = Mulighed for at slette nogle af dine søgninger, eller
eventuelt at slette alle, og starte forfra med opbygning af søgestrategi.
3) Højrefelt: Retype: Hvis du har lavet mange søgninger og for eksempel ønsker
at gentage en af de tidligere, markerer du f.eks. søgning #3 og klikker på
Retype og ”Search”
4) Links til fuldtekst: Når du går ind i Abstracts efter at have foretaget en søgning
i Medline via Winspirs, vil du kunne se, om der er direkte adgang til
fuldtekstartikler. Dette markeres ved angivelse af grønne link.
Det er dog ikke altid, at de grønne link giver direkte adgang. Din adgang
afhænger af, hvilke tidsskrifter dit bibliotek abonnerer på. Undertiden vil
artiklen dog være tilgængelig via elektroniske tidsskrifter.
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MEDLINE PUBMED – TRIN FOR TRIN
TRIN 1: AT KOMME IND I DATABASEN
1) PubMed er gratis, og man kan derfor gå direkte til PubMed via
www.pubmed.com
2) Man kan også gå gennem Videncentrets hjemmeside www.sdu.dk/videncentret
eller gennem MTV-portalen, Fyns Amts Sygehusvæsen.
3) Hvis du går gennem Videncentrets hjemmeside, vil du på hjemmesiden se en
øvre menubjælke med adgang til elektroniske tidsskrifter (E-tidsskrifter) og til
databaser
4) Ved klik på databaser får du en oversigt over de mange databaser, der er
tilgængelige via Videncentrets server. Da PubMed er gratis, ligger den under
”Gratis databaser”,
5) Ved klik på PubMed under ”Gratis databaser” er du inde i PubMed databasen

TRIN 2: OVERBLIK
Brugerfladens venstremenu har tre områder, en Entrez PubMed, en PubMed Services
og en Related Resources.
ENTREZ PUBMED giver mulighed for at downloade informationsmateriale og
vejledninger. Vejledninger til PubMed findes under ”tutorials” i Entrez PubMed.
PUBMED SERVICES giver f.eks. mulighed for at søge efter bestemte tidsskrifter
(Journal database), at søge efter Medical Subject Headings (MeSH database), og at
søge efter en enkelt artikel (Single Citation Matcher).
RELATED RESOURCES giver mulighed for at linke til, og søge i, andre databaser,
f.eks. i NLM Gateway, i Toxnet (samling af databaser om toksikologi og kemikalier
mv.), og i Medline Plus (se under ”Consumer Health”). Medline Plus svarer lidt til
den danske sundhedsportal på Sundhed.dk, bortset fra at den er noget mere udbygget.
”Related Resources” indeholder desuden Clinical Alert, der foretager en registrering
af videnskabelige resultater, som skal skabe omgående – sundhedsfaglig og politisk opmærksomhed.
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TRIN 3: SØGNINGER I PUBMED
Også i PubMed skal man i den givne situation overveje, om man vil foretage
fritekstsøgninger, eller om man vil søge gennem Thesaurus-systemet, der i PubMed
hedder MeSH-databasen.
En fritekstsøgning i PubMed vil samtidig automatisk søge i MeSH-databasen, hvorfor
man ved fritekstsøgningen ikke behøver at være nervøs for, at der er materiale, som
er overset. Alligevel kan det nogle gange være en fordel at søge via MeSH-databasen,
såfremt man vil gøre sin søgning så præcis som mulig og ikke få for meget ”støj”,
dvs. mere irrelevant og derfor mindre brugbar information.
En standardsøgning i PubMed vil være en fritekstsøgning, men vær altid opmærksom
på følgende:
Sproget skal være læge-engelsk (UK eller US)
Lav aldrig trunkering via *
MESH-SØGNING
a) At komme ind i MeSH-databasen
1)

Klik dig ind i MeSH-databasen, enten via PubMed Services i venstremenuen
eller gennem Search til venstre for søgefeltet. Hvis du vælger ”Search”, skal du
skifte til MeSH i displayet.

2)

Notér/skriv dit søgeord (f.eks. ”cancer”) og klik ”GO”

3)

Ved denne manøvre får du de mulige MeSH-termer. Såfremt det drejer sig om
cancer, fortæller systemet dig, at MeSH-termen er ”Neoplasms”.

4)

Såfremt din søgning drejer sig om cancer inden for et bestemt område (f.eks.
mavekræft, lungekræft, leverkræft etc.), finder du MeSH-termen herfor ved at
se på de mange mulige MeSH-termer under Neoplasms, eller også prøver du
ganske enkelt at søge på f.eks. ”stomach cancer”, hvorved Thesaurus finder
termen (”Stomach Neoplasms”).
Ved den brede søgning på ”Neoplasms” i MeSH-databasen vil man få langt
mere end en enkelt side med under-MeSH-termer.
Antallet af MeSH-term-hits på din søgning anføres ved ”Items” under
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søgefeltet. Her angives også, hvor mange sider med MeSH-termer, systemet har
fundet.
b) Subheadings
5)

Når du har fundet din MeSH-term, klikker du på den. Du får nu mulighed for
at søge resultaterne på den valgte MeHS-term, men først kan du markere
”Subheadings”. Søger du f.eks. kun på ”diagnosis”, eller på ”rehabilitation”,
eller på ”therapy, inden for dit valgte kræftområde?

6)

Hvis du ikke har markeret ”Subheadings”, men blot ønsker den brede term,
markeres termen i firkanten ved f.eks. ”Neoplasms”og sendes til søgeboxen.
Dette gøres ved et klik på ”Send to”.

7)

Hvis du markerer ”Subheadings” ved klik på MeSH-termen skal disse ligeledes
sendes til søgeboxen ved ”Send to with And”, eller ved ”Send to with OR”.
Husk også altid at markere i boxen ved selve termen og klik på ”Send to”

8)

Du kan nu se din valgte MeSH-term, samt eventuelle Subheadings”, i
søgeboksen. Søg herefter PubMed ved at klikke på ”Search PubMed” under
søgeboxen. Det giver dig resultaterne på din søgning

c) Limits
9)

Du har nu mulighed for at afgrænse din søgning. Det gør du i Limits i
menulinjen over søgefeltet, hvor du ved klik kommer ind til forskellige
afgrænsningsmuligheder.
Du har bl.a. mulighed for at afgrænse søgeperiode (til f.eks. 2000-2004),
publikationstyper (til f.eks. Meta-Analysis), aldersgrupper (f.eks. til børn
eller ældre) og køn.

10)

Når eventuelle Limits er markeret, klikker du på ”GO”, og du får nu søgningen
på MeSH-termen inden for de begrænsninger, du har lavet.
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d) Søgehistorie og kombinationer
11)

Du kan altid følge med i dine egne søgninger, og i opbygningen af dem, ved at
klikke ind på History i øvre menulinje. I History er hver eneste søgning angivet
med et tal. Såfremt du vil kombinere dine søgninger kan du kombinere dem via
tallene.
Kombinationen sker i søgefeltet, hvor du kombinerer via de talnumre, som
søgningerne har fået, f.eks. #1 AND #3.
Husk ”havelågen” skal altid med, og desuden skal AND, og andre booleske
operatorer (OR), altid skrives med STORT i PubMed.

12)

Du kan også slette en eller flere af dine søgninger ved at markere den og klikke
på søgetallet. Ved at holde muse-knappen nede på tallet, fremkommer en lille
box, hvor du bl.a. kan klikke ”delete” for at slette din seneste søgning. Feks.
søgning nr. #3. Funktionen er især god, hvis man er ved at opbygge en
søgestreng, og for eksempel i søgning #3 kommer til at skrive noget forkert.

e) Markering og downloading
13)

I PubMed markerer du resultaterne ved at klikke på den lille firkantede kasse
ud for dén eller de artikler, du ønsker at gemme, eller ønsker bare kigge
nærmere på. Ved klik på papir-ikonet til venstre for resultatet, kommer du ind i
abstracts. Der er også mulighed for at finde abstracts på diverse resultater ved
at ændre displayfeltet til ”Abstracts” ved at rulle ned i displayfeltet. Husk altid
at klikke på ”Display”, når du ønsker at ændre.

14)

Ved klik på tekst-ikon-kassen til venstre for titlen får du foruden abstract også
information om eventuel fuldtekstadgang. Ved grønne og gule link i toppen af
denne tekst-ikon-kasse er der gratis adgang til fuldtekstartikler. Mens de
grønne linker til forlaget, linker de gule til PubMed’s centrale register.

15)

PubMed kan ikke downloade søgehistorien direkte. Til gengæld kan
søgehistorien altid kopieres (sker blot ved en markering og en kopiering) og
f.eks. indsættes i en dokument-fil.
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16)

Downloading sker ved at sende resultaterne til fil (Brug ”Send to” og husk at
markere ”fil”). Husk altid at give filen et navn, så du kan finde den igen.

17)

I PubMed kan man desuden sende resultaterne til en e-mail (f.eks. til sin egen
e-mail eller til andres), og man kan sende til Clipboard.

18)

Ved klik på ”Details” får du søgetermer mv. på din sidste søgning. Ved klik på
”URL” i ”Details” kan du føje søgningen til bookmark = foretrukne websteder.
Det betyder, at du kan gå ind i din søgning dagen efter, eller eventuelt flere
uger eller måneder efter, og opdatere den ved at klikke på ”GO”. Når du
herefter går ind i Details igen, får du søgestrengen for din sidste søgning.

19)

Clipboard er, som ordet, siger, et klippebord. I Clipboard beslutter man sig
for, hvilke resultater, man ønsker at bevare.
Når du f.eks. har markeret nogle resultater og sendt dem til Clipboard har du
mulighed for at sortere i resultaterne, inden du beslutter dig for hvilke
resultater, du f.eks. skal sende til fil.
Clipboard er en midlertidig foranstaltning – den fungerer kun i 8 timer ad
gangen.
Inden de 8 timer er gået, skal du derfor have sendt de resultater, du ønsker at
bevare, til fil, eller til text, eller til e-mail.

ØVRIGE OPLYSNINGER
Related Articles
PubMed har en glimrende funktion, der hedder Related Articles. Related Articles
ligger til højre som link ved de artikler, du finder. Via Related Articles kan du,
som ordet siger, finde artikler, der relaterer sig til den fundne artikler.
Funktionen er især god, hvis du ikke finder meget litteratur på dit område. Via
Related Articles vil du sandsynligvis kunne finde yderligere relevant materiale.
Cubby
Cubby er en funktion, der ligger i området med PubMed Services i
venstremenuen.
Cubby betyder aflukke, lille indelukke, eller lille hummer (men kan såmænd også
betyde fælde ☺), og navnet stemmer godt overens med funktionen
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Cubby giver nemlig mulighed for, at du kan gemme dine søgninger og opdatere
dem løbende.
Ved brug af Cubby skal du registeres. Dette sker ved, at du inde i Cubby klikker
på ”I want to Register for Cubby”, og altså lader dig registrere med et brugernavn
og et password.
Idet du klikker på ”store” i Cubby, gemmer du din søgning.
Dit klik på ”store” følges op af en anmodning om, at du skal give din søgning et
navn, hvilket du naturligvis gør.
Når du har navngivet søgningen, og den er gemt og registreret i dit
registreringsnavn, har du altid mulighed for at gå ind i Cubby og markere din
søgning i den lille firkantede boks, hvorefter du klikker på ”What’s new for
selected”.
Dermed gentages din søgning automatisk, og den opdateres med nye
publikationer, såfremt PubMed databasen har registreret nye artikler inden for dit
søgeområde.
Clinical Queries
Der er desuden mulighed for at foretage hurtige overbliksdannende søgninger
gennem Clinical Queries, hvor man dels kan søge specifikt på én af fire kategorier
(”therapy”, ”diagnosis”, ”etiology”, ”prognosis”), dels kan søge specifikt på
Systematic Reviews.
Clinical Queries er især anvendelig i den kliniske hverdag, hvis man skal danne
sig et hurtigt overblik over et område. For eksempel kan man ønske at danne sig et
hurtigt overblik over de nyeste videnskabelige resultater vedrørende prognosen for
patienter med lungekræft. I et sådant tilfælde markerer man ”prognosis” og skriver
”Lung Cancer” i søgefeltet. Man kan naturligvis også bruge MeSH-termen, som er
”Lung Neoplasms”.
Man kan også stå i den situation, at man ønsker hurtig information om de
gældende systematiske oversigtsartikler på et nærmere bestemt område. Så
markerer man ”Systematic Reviews” og skriver sin søgeterm i søgefeltet.
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