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Dagens program 

 
– Søgestrategi  
– PubMed 

• Herunder at skaffe en artikel 
• Intro til MY NCBI 

– Citationssøgning i Web of Science                 
– Arbejde med egen opgave. 
– Afslutning 

 



Søgestrategier 

• 3 grundtrin: 
• 1. runde – søg fritekst og se på keywords, 

Mesh-termer, andre søgeord i resultatet 
• 2. runde – identificer ord og begreber og søg 

igen, denne gang gerne systematisk. 
• 3. runde – se på referencer og citationer. 

 



Søgeteknik – en anbefaling 

• Udarbejd gerne en søgeprotokol inden du går i 
gang. 

• Især hvis du er usikker på, hvordan dit projekt 
skal ‘skæres’ 
 



Et eksempel på en søgeprotokol 

 



PubMed 
• Udvikles og vedligeholdes af National Library of Medicine 
• En bibliografisk database der dækker medicin, molekylær medicin, sygepleje, tandlægevidenskab, 

veterinærmedicin, m.m. 
• Tidsperiode : 1946 og frem 
• Opdateres dagligt 
• Indeholder mere end 24 mill. henvisninger på adskillige sprog 
• Frit tilgængelig for alle 

 



Find litteratur om patientens lejring under  
CT scanning 

 



Søgning v.h.a. ”” og * 

• Ved at sætte anførselstegn om et begreb, 
søges ordene som en sætning i stedet for to 
adskilte ord.  
F.eks:”cell phone” giver færre hit end cell 
phone 

• Skrives en * i slutningen af et ord, søges på 
alle bøjningsformer af ordet.  
F.eks:Pregna* giver hits på pregnant, 
pregnancy, pregnancies 
 



Søgeresultat 
• Vi fik 713 hits. Artiklerne er sorteret, så nyeste artikler ligger først. 
• Man kan også sortere efter ‘relevans’ 

 



Find en artikel, der har interesse. Klik på titlen for at se mere 

 
 



Man får nu vist et abstract. Og det er også herfra, der er adgang til selve artiklen 

 



Der er også link ud til andre artikler, der er emnemæssigt beslægtede. 

 



Det er fra samme side, man kan se de emneord – Mesh-ord -  som er hæftet 
på den aktuelle artikel.  
Klik på ‘MeSH-terms’ og listen over denne artikels emneord folder sig ud 

 



Hvad er MeSH? 

• MeSH står for Medical Subject Headings 
• Alle artikler forsynes med kontrollerede 

emneord. D.v.s emneord, som er konsistente 
gennem hele databasen.  

• Ved hjælp af MeSH kan man opbygge en 
meget præcis søgning 

• OBS: Helt nye artikler findes ikke ved MeSH-
søgning 
 



Søgning v.h.a. MeSH-ordene 

• Brug enten MeSH ordene fra en artikel, som 
man har fundet og som man synes er relevant. 
(genbrugsmetoden) 

 
    eller 
 
• Søg via MeSH-databasen. (Den direkte 

metode) 
 



MeSH og ‘genbrugsmetoden’ 
• Analysér de emneord, der er på den relevante artikel og udvælg dem, der skal 

søges videre på. 
• I eksemplet vælger vi ‘Patient Positioning’ og ‘Tomography X-Ray Computed’ 

 

 



Mesh og ‘genbrugsmetoden’ 
• Der er nu 3 valgmuligheder: 
• Vælg gerne at klikke på ‘MeSH’ 

 

• Klikkes på ’PubMed’ foretages 
en ny søgning i PubMed på det 
valgte søgeord 
 

• Klikkes på ’MeSH’ sendes 
søgeordet til MeSH databasen, 
hvor det f.eks. er muligt at læse 
mere om søgetermen. 
 

• Klikkes på ’Add to Search’ 
sendes søgetermen til 
PubMed’s søgeboks, hvor den 
kan redigeres, kombineres med 
andre søgeord eller blot sendes 
til søgning. 
 



MeSH-databasen 
• Der er 4 hits i MeSH-databasen på ordene ‘Patient positioning’.  

De mest generelle vises først. Klik for at se mere 

 



MeSH 
• Læs definitionen af MeSH ordet og overvej om det er relevant at søge på 



Mesh 
• Man kan også se synonymer for søgeordet og emne hierarkiet, som ordet indgår i. 

Man kan vælge om man vil søge mere generelt eller mere specifikt 

 



MeSH 
• Hvis man vurderer, at MeSH ordet er relevant at søge på vælges ‘add to search 

builder’ og dernæst klikkes på ‘Search PubMed’ 

 



MeSH 
• Man er nu tilbage i PubMed, hvor alle artiklerne er. Vi fik 2383 hits på søgningen 

på MeSH-ordet ‘Patient positioning’ 

 



MeSH 
• Vi klikker os tilbage til den artikel vi fandt med de relevante MeSH ord. Næste ord 

er ‘Tomography X-Ray Computed’. 
 

• Vi klikker på ordet og vælger igen at videre klikke på MeSH 

 



MeSH 
• Denne gang er der 9 hits i MeSH databasen på vores søgeord. 
• Vi klikker på det første 

 



MeSH 
• Igen klikker vi på ‘Add to search builder’ efterfulgt af et klik på ‘Search PubMed’ 

 



MeSH 
• Vi får 308128 hits på vores søgning på MeSH-Ordet ‘Tomography, X-Ray Computed’ 

 



MeSH 
• De to søgninger skal nu kombineres, så vi søger på ‘Patient positioning’ AND 

‘Tomography, X-Ray Computed’.  
      Vælg ‘advanced’ 

 



MeSH 
• På siden ‘advanced’ findes bl.a. søgehistorien. 
• Klik på ‘add’ ud for de søgninger, der skal kombineres 

 



MeSH 
• Søgningerne skal kombineres med AND, fordi vores søgning skal handle om 

‘Patient Positioning’ og ‘Tomography X-Ray computed’. 
• Klik dernæst på ‘Search’ 

 



MeSH 
• Vi får 397 hits på vores søgning 

 



Filtre 
• Man kan afgrænse sin søgning yderligere v.h.a. ‘filters’ 

 



Filtre 
• Her afgrænses til ‘review’ – altså oversigtsartikler. Vores søgeresultat er nu 43 

artikler. 
• OBS – at vi nu har filtre slået til også på fremtidige søgninger. 

 



Det sidste om MeSH 
• Man kan også gå direkte i MeSH databasen fra PubMed’s forside og søge 

 



Den ‘direkte søgning’ i MeSH 
• Man er nu i MeSH databasen og kan indtaste sit søgeord. 

 



Mere om MeSH 

• Eksempler på forskellige søgemåder og antal 
hits de giver: 

• Asthma AND obesity -  Fritekst =   2190 hits 
• Asthma AND obesity – MeSH    =     998 hits 
• Asthma AND obesity – Majr      =      561 hits 

 



My NCBI 
• PubMed giver mulighed for at gemme en søgning og få nye artikler tilsendt, der 

matcher søgningen 
• Man skal oprette en ‘konto’ ved NCBI 



My NCBI 
• Hvis man ikke har en konto klikker man på ‘Register for an NCBI account’ og følger 

vejledningen på følgende side. 
• Har man en konto skriver man passwords ind i felterne  



My NCBI 
• Det fremgår af øverste ‘bjælke’ om man er logget ind 



My NCBI 
• Du kan gemme en søgning fra siden ‘advanced’ som indeholder søgehistorien. 
• Klik på ‘nummertegnet’ ud for den søgning du vil gemme. 
• Vælg ‘ Save in My NCBI’ 



My NCBI 
• Det er muligt at gemme søgningen og få nye resultater tilsendt, efterhånden som 

artiklerne bliver registreret i PubMed 



Citationssøgning i Web of Science 
• Tredje ‘ben’ i vores søgestrategi var at se på referencer og citationer. 
• Referencerne findes i slutningen af artiklerne. 
• Citationerne kan findes i Web of Science. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Web of Science er en tværvidenskabelige database (dækker alle fagområder) 

 



Web of Science 
• Udgangspunktet er en allerede kendt artikel: ”Individualized positioning for 

maximum heart protection during breast irradiation” af Varga Z 
• I dette eksempel søger vi på et par ord fra titlen og første forfatter 

 



Web of Science 
• Ved at klikke på tallet 2, vises de artikler, hvis litteraturliste henviser til Varga’s 

artikel 

 


