Söka i Embase
Från startsidan Quick kan du söka på valfria ord. Du
får också förslag på ämnesord som du kan välja att
lägga till. Då söker du på både ämnesord och fritext.
Klicka på den blå pennan om du vill byta fält.
En fritextsökning i alla fält kan ge många sökträffar.
Då kan du testa att söka på titel och abstract eller
titel, abstract, författares nyckelord.
Du kan lägga till fler sökrader med +Add field.
AND, OR och NOT kan användas mellan ord på en
och samma sökrad och mellan olika sökrader.
Använd * för att byta ut bokstäver, till exempel:
Wom*n – söker på både woman och women
Diagnos* - söker på diagnose, diagnosis, diagnostic etc.
Klicka på Show results för att söka.

Du kommer nu till sidan Results där sökhistoriken och träffarna finns.
Under Results finns också en sökruta där du kan fortsätta söka.
Du kan även lägga till ”limits” såsom år eller språk (se nästa sida).
För att kombinera två sökrader så markerar du rutorna och klickar
”Combine”. Du kan välja mellan AND och OR.

En sökning på ämnesord blir bäst om det görs från sidan ”Emtree”. Mer om Emtree på nästa sida,

Emtree
Ämnesorden i Embase kan vara ganska lika ämnesorden i Pubmed (MeSHtermer), men Embase har fler ämnesord.
Sök fram ämnesord i Emtree t.ex. ”gluten free diet”. Välj sedan om du även
vill ha med ”gluten free casein free diet” i din sökning. Om rutan Explode är
markerad så söker du på båda ämnesorden. Om Explode inte är markerad så
söker du bara på ”gluten free diet”. Om du markerar rutan ”As major focus”
så begränsar du sökningen till de artiklar som mest handlar om glutenfri kost.
Klicka på ”Take this query to Advanced Search”

Klicka på ”Search” för att se sökresultatet.
Du kan också bredda din sökning genom att markera rutan ”Search also
as free text in all fields” eller begränsa din sökning genom att gå
in under limit-flikarna upptill och välja t.ex. årtal, studietyp eller
språk på artikel. Klicka därefter på ”Search” och du kommer till
sidan ”Results” där sökhistoriken och träffarna finns och där du
också kan fortsätta med din sökning.

Markera referenser du vill skriva ut, exportera till EndNote, epost:a (kräver inloggning) eller lägga i Clipboard.
Similar records hittar fler liknande artiklar.
Orange ikon tar dig till fulltext eller beställningsformulär.

För att spara en sökning eller skicka referenser med epost
måste du ha ett konto hos Embase/Elsevier. Region Värmland
rekommenderar att man i möjligaste mån avstår från att
skapa konton

