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Cinahl Vejledning 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. 

Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi, ergoterapi, 

radiografi, audiologi, rehabilitering og ernæring.  

Vælg Cinahl fra databaselisten på fagbibliotekets hjemmeside. Udenfor hospitalets netværk skal du gå 

ind via fjernadgang til DEFF:  

Ansatte på Hospitalsenhed Midt: http://hmidt.tdnetdiscover.com/ 

Ansatte på Regionens øvrige hospitaler og regionshuse: http://rmidt.tdnetdiscover.com/ 

  

Advanced Search 
Cinahl giver mulighed for flere søgemåder. Databasen åbner i Advanced Search. Her kan der i 

formularen startes en fritekstsøgning. Den viste søgning leder efter referencer, hvor der både står 

hypothermia og surgery. Der er ikke angivet krav til i hvilke felter ordene skal optræde. Det er muligt 

at angive præcis hvor ordet skal optræde, ved at vælge i menuen. Der kan blandt andet vælges 

Abstract, Author, Title osv. 

 

Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på ”Select a 

Field”. 

Hvis man søger på flere ord i samme felt, som i nedenstående eksempel, så skal man være 

opmærksom på, at sætningen søges præcis som den står. 

 

Man vil således finde alle poster, hvor præcis denne frase ”induced hypothermia” optræder.  

http://hmidt.tdnetdiscover.com/
http://rmidt.tdnetdiscover.com/
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Cinahl Headings (kontrollerede emneord) 
Alle referencerne i CINAHL er forsynet med et antal kontrollerede emneord. Når man søger med disse 

headings er der taget højde for synonymer og homonymer (ord der staves ens, men har forskellig 

betydning) samt syntaktsproblemer. Forklarende noter/Scope Notes hjælper med valg af præcise 

emneord. Ved at bruge headings er man også dækket ind i forhold til problematikken amerikansk/ 

britisk stavemåde (anemia/anaemia – esophagus/oesophagus). Skriv søgeordet på linjen og sæt 

flueben i Suggest Subject Terms 

 

Det er muligt at gå direkte ind i registeret ved at klikke på CINAHL Headings i øverste blå bjælke 

 

Søg herefter på det ord, som du vil finde, og se på emneordets forklarende ”Scope Note” 

 

 

 

 

 

 

Ved at klikke på emneordet, ses ordets placering i databasens tesaurus (hierarki). 

 

I dette tilfælde er Hypothermia et emneord under ”Heat Loss”, 

som er underlagt ”Body Temperature Changes” osv. 

Hvis man ønsker at brede søgningen ud, kan man søge på den 

overordnede term, for at få flere hits. I eksemplet kan man 

vælge at søge på ”Heat Loss”, hvor der automatisk sættes et 

flueben i ”Explode”, hvilket betyder man søger på både ”Heat 

Loss” og de underliggende termer, hvilket i dette tilfælde er 

”Hypothermia”.   
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Subheadings 

Subheadings er emneord, der kan knyttes til hovedemneordet for at angive specifikke aspekter af 

emnet. Det er en yderligere indsnævring af det emneord der søges på. Vælg f.eks. Prevention And 

Control, hvis der udelukkende ønskes at søge artikler, der handler om forebyggelse og kontrol af et 

givent emne. 

Sæt flueben ved den relevante Subject Term (her Hypothermia), herefter fremkommer der en liste 

med Subheadings for denne term. Undlades der at udvælge Subheadings, søges der på dem alle. Når 

valgene er truffet klik på Search Database, for at udføre søgningen i Cinahl  

 

 

 

Kombinere søgninger 
I Search History har du mulighed for at kombinere tidligere søgninger. Vælg de søgninger, som skal 

kombineres (sæt flueben), og klik på enten Search with AND eller Search with OR. 
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Boolske operatorer  
And Bulimia and anorexia Finder referencer, der indeholder både bulimia og anorexia 

Or Bulimia or anorexia Finder referencer, der indeholder mindst ét af ordene 

Not  Bulimia not anorexia Finder referencer, der indeholder bulimia – men 

ekskluderer, dem der indeholder ordet anorexia 

 

Nærhedsoperatorer 
Within operator (W) Water W8 birth Finder poster hvor water og birth optræder med max 

8 ords afstand og i den nævnte rækkefølge. 

Near operator (N) Water N3 birth Finder poster hvor water og birth optræder i en 

afstand på max 3 ord. Rækkefølgen er her 

vilkårlig 

Trunkering: * 
Man kan trunkere ordene ved ordstammerne for at finde alle poster, der indeholder ord, der begynder 

med ordstammen.  Brug asterix (* symbolet) for at angive, at der kan komme et vilkårligt antal 

bogstaver efter ordstammen. F.eks. child* finder poster der indeholder ordene child, children, 

childrens, childhood. 

Limits 
Der er forskellige muligheder for at præcisere/indsnævre søgningen 

med limits: år, aldersgruppe, sprog mv.  

Når man har foretaget en søgning, er der en række muligheder i 

venstre sidebjælke, hvor man hurtigt og nemt kan limitere søgningen. 

 

 

 

Har man flere limits, som man gerne vil tilføje på samme tid, så kan man ved søgningen i 

søgehistorien trykke på ”Edit”. 

 

 
 

Herefter har man mulighed for at vælge de ønskede limits. 
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Især ”Clinical Queries” kan være en hurtig måde at finde det man søger efter i en travl klinisk hverdag. 

Clinical Queries limit 
Clinical Queries er en måde at tilføje specifikke søgestrategier på din egen søgning med henblik på at 

hjælpe med at identificere kliniske relevante studier i CINAHL. 

Søgestrategierne er designet til at finde resultaterne inden for 5 kategorier 

 Behandling (Therapy) 

 Prognose (Prognosis) 

 Oversigtsartikler (Review) 

 Kvalitative studier (Qualitative) 

 Årsager (Causation, Etiology) 

Derudover kan man vælge om søgningen skal være 

 High Sensitivity – finder så meget relevant som muligt, men kan indeholde mindre relevante 

materialer. 

 High Specificity – finder kun de mest relevante materialer, men kan overse nogle relevante. 

 Best Balance – En mellemting imellem de to forgående. 
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Et eksempel på anvendelse af clinical queries kunne være i søgning på behandling af Tinnitus. Her vil 

en søgning på det kontrollerede emneord for Tinnitus kunne gøres mere relevant og give færre hits 

ved brugen af de tre grader af ”Behandling”-limit. 

  

Søgestrategierne bag de 3 ovenstående limits er følgende: 

 Therapy - High Sensitivity: 

o ((MH “prognosis+” not MM “prognosis+”) or (MH “study design+” not MM “study 

design+”) or (TI random* or AB random* or MW random*)) 

 Therapy - High Specificity: 

o ((MH “double-blind studies”) or (TI random* assignment or AB random* assignment or 

MW random* assignment)) 

 Therapy - Best Balance: 

o (TI randomized or AB randomized or MH treatment outcomes or PT clinical trial) 

Søgestrategierne er empirisk udviklet og afprøvet i forhold til manuelle håndsøgninger. Har du 

spørgsmål til brug af limits og Clinical Queries så kontakt fagbiblioteket. 

Fremvisningsformater og adgang til fuldtekst 
Søgeresultatet vises i kort standard format, men ved at klikke på ”Page Options” kan man vælge 

mellem flere formater, antal poster per side og side layout. Hvis du vil have abstract vist, vælges det 

format som hedder Detailed. Man kan også klikke på titlen for den enkelte artikel for at få flere 

informationer. 

  

Hvis ”PDF Full Text”-ikonet er synligt, er der direkte adgang til PDF’en fra Cinahl. 

 

 

Er der ikke direkte adgang til fuldtekst, skal du klikke på Region Midtjyllands logo . Herefter 

åbner en ny fane/side, hvor du kan se, om der er adgang til artiklen eller ej.  
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Der er adgang – klik dig videre til fuldtekst 

Full Text Options 

 
 

Der er ikke adgang – bestil på fagbiblioteket 

Document delivery 

 

E-mail, gem eller eksporter referencer 

Gem midlertidigt poster i folder 

Hvis det ikke er muligt at få fuldtekst, så er det muligt at sende referencerne til fagbiblioteket og 

bestille fuldtekst. Det kan også være at man ønsker at sende/gemme referencerne til senere. 

Klik på  for hver af de artikler du ønsker at behandle. Gå så ind i Folder (Folder-ikonet ligger i 

øverste bjælke).  

 

Man kan også tilføje hele siden (op til 50 ad gangen) til folderen ved at klikke på ”Share”. Gentag for 

hver side indtil alle de ønskede referencer er blevet tilføjet. 

 

Når du har overført posterne til folderen, har du forskellige muligheder. 
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Send referencer med e-mail 

Gå til folderen og vælg/select de referencer, der skal sendes. Klik på E-mail i højre side. 

 

Herefter indtastes e-mail adresse, emne og evt. en kommentar. Send e-mailen til dig selv og 

videresend den til fagbibliotek@midt.rm.dk, for evt. at bestille artiklerne. 

 

Eksportere referencer til RefWorks 

Hvis du skal have fremfundne referencer overført til RefWorks, skal du klikke på  og følge 

anvisningerne på skærmen. Se RefWorks guiden på fagbibliotekets hjemmeside for mere information. 

  

mailto:fagbibliotek@midt.rm.dk
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Gem Søgning 

Du kan gemme søgninger. Det kræver blot at du opretter en gratis profil i My EBSCOhost.  

 
Når du har oprettet din profil kan du gemme din søgehistorie ved at klikke på ”Save Searches/Alerts” 

 
Du kan vælge om søgningen blot skal gemmes eller om du vil have en alert når der kommer nye 

poster til din søgeprofil. 

Efterfølgende kan du logge ind på din profil og finde søgningen under ”Saved Searches” eller ”Search 

Alerts” alt efter hvilken gemmeversion, du har valgt.  

 

Når du skal hente søgningen frem igen, skal du klikke på eller 

for at hente søgehistorien og resultaterne. 

 

Herefter skal du vælge select all – og dernæst klikke på Refresh Search Results 

 
 

 

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til søgning i Cinahl kontakt fagbiblioteket. 

Tlf.: 7844 1350 Der er åbent alle hverdage kl. 9-15 

E-mail: fagbibliotek@midt.rm.dk 

Videomøde: Mød biblioteket på videokonference 

      Revideret juli 2017 

 

 

 
 

mailto:fagbibliotek@midt.rm.dk
http://www.hospitalsenhedmidt.dk/forskning/fagbiblioteket/services/mod-bibliotekaren-pa-videokonference/

