Biblioteken i Stockholms läns landsting
- för dig som arbetar i vården

PUBMED
EN GUIDE

PUBMED PÅ JOBBET OCH HEMIFRÅN
biblioteken.sll.se/pubmed

OM PUBMED
PubMed är en fritt tillgänglig version av databasen Medline. Här hittar du miljontals
referenser till artiklar från tusentals tidskrifter inom biomedicin och relaterade områden.
Artikelreferenserna tilldelas medicinska ämnesord, så kallade MeSH-termer.

SÖK
Skriv dina sökord i sökrutan och klicka på ”Search”. Sökord kan vara t ex ämnen, författare
eller tidskrifter. Förslag på sökord visas när du börjar skriva i sökrutan.

KOMBINERA SÖKORD
Sök på ett ord i taget. Välj sedan ”Advanced” och kombinera tidigare sökningar genom att
vänsterklicka på sökningens nummer
Du kan också kombinera sökord direkt i sökrutan med AND, OR och NOT. Sätt parenteser
kring de ord som du kombinerar med OR.

SÖKA MED MESH-TERMER ELLER FRITEXTORD
I MeSH Database (se länk på PubMeds startsida) kan du söka bland och bygga en sökning
med MeSH-termer. När du söker via MeSH Database på detta sätt får du endast träffar på
artiklar som tilldelats MeSH-termer.
Om du söker med fritextord direkt i PubMeds sökruta blir din sökning bredare. PubMed
söker i artikelns abstract och kopplar även automatiskt vissa fritextord till motsvarande
MeSH-termer för att vidga din sökning. Se rutan ”Search details” till höger om träfflistan för
att se hur PubMed tolkat dina sökord.
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BEGRÄNSA ANTALET TRÄFFAR MED FILTER
Till vänster om träfflistan finns filter för att begränsa antalet träffar
Observera att vissa typer av filter gör att sökningen begränsas till endast de referenser som är
indexerade med MeSH-termer, vilket gör att du kan missa referenser som är nya eller inte
har tilldelats ämnesord.

LÄS FULLTEXT/BESTÄLL KOPIA
Till höger om en artikels abstract finns knappen ”Läs hela”. När du klickar på knappen
kommer du till artikeln om landstinget har åtkomst till tidskriften. Om landstinget saknar
onlineåtkomst kan du välja ”Beställa artikeln via Biblioteken i Stockholms läns landsting”.

SPARA TILL ENDNOTE
För att ladda ner referenser till referenshanteringsprogrammet EndNote öppna ditt Endnotebibliotek, markera önskade referenser i PubMed, välj ”Send to”>”Citation manager”>”Create
file”. Dubbelklicka på filen för att spara referenserna till EndNote.

SPARA/E-POSTA/SKRIVA UT REFERENSER
Välj ”Send to”>”Collections” för att spara referenser till en samling på ditt My NCBI-konto.
Välj ”Send to”>”E-mail” för att e-posta referenserna. Skriv ut genom att välja ”Skriv ut” i din
webbläsare.

URKLIPP (CLIPBOARD)
Välj ”Send to”>”Clipboard” för att spara referenser tillfälligt under din söksession.

SPARA SÖKNINGAR MED MY NCBI
Skapa ett My NCBI-konto genom att klicka på ”Sign in to NCBI” uppe till höger.
På ditt My NCBI-konto kan du spara referenser i olika samlingar (Collections), spara
sökningar (klicka på ”Create alert” under sökrutan), skapa egna filter med mera.

LIKNANDE ARTIKLAR
Se ”Similar articles” till höger om en artikels abstract.

PUBMED CLINICAL QUERIES
Sökfilter för artiklar om tillämpad klinisk forskning. Se länk på PubMeds startsida.
2016-03-15

biblioteken.sll.se

