EBSCOhost är en databasvärd du använder för att söka i olika databaser för att hitta vetenskapliga publikationer. Förenklat kan man
säga att det är en sökmotor ungefär som Google men som bara söker i ett visst antal databaser, inte hela webben.
I Medicinska bibliotekets utbud kan du via EBSCOhost söka i databaserna CINAHL+ (fokus på omvårdnad), PsychINFO (fokus på
psykologi), ERIC (fokus på pedagogik) och Medline (fokus på medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi). Viktigt att veta är
att du får träffar på all bibliografisk information i databaserna men alla publikationer ingår inte i bibliotekets prenumerationer. Om du
hittar en artikel du vill läsa som du inte har tillgång till finns ett beställningsformulär att fylla i så beställer biblioteket artikeln till dig.
EBSCOhost finns tillgänglig via Medicinska bibliotekets hemsida under länkar CINAHL+ och PsychINFO (du kan välja att söka i ERIC och
Medline när du är inne i EBSCOhost) men värden finns också som app. I den här manualen kommer jag att visa hur du använder
EBSCOS app.

Du kan kontakta biblioteket vid frågor och hjälp med att komma igång, maila medicinskabiblioteket@regionjh.se

Den här manualen är licensierad under Creative Commons
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EBSCO app: i exemplet sitter jag på externt nät och loggar in med mitt OpenAthens-konto.
Om du inte har ett OpenAthens konto, registrera ett via Medicinska bibliotekets hemsida.
Jag laddar ner appen från Google Play (Android) eller App store (iPhone och iPad) och klickar på installera.
När installationen är klar klickar jag på öppna.

Appen öppnas. Det första som händer är att appen undrar om den får tillgång till mina foton, meddelanden och andra filer på
enheten? Jag klickar på Neka. Varför appen vill ha den tillgången vet jag inte, men att neka tycks inte påverka appens funktioner.
Jag kommer då till appens startsida och klickar på Kom igång.

Appen vill nu hitta institutionen jag tillhör för att ge mig rätt sökmöjligheter (exempelvis finns det e-böcker indexerade i EBSCOhost/
app men Medicinska biblioteket har inte prenumeration på EBSCOs e-bokspaket så det är onödigt att visa den informationen).
Jag klickar i fältet Sök efter namn, postnummer eller stad så öppnas en sökruta där jag skriver Region Jämtland så ska valet
REGION JAMTLAND HARJEDALEN ges som alternativ i listan, jag klickar på namnet och klickar sedan på Anslut din institution.

Eftersom jag sitter på externt nät måste jag logga in med mitt OpenAthens-konto (klicka här för mer information) för att bekräfta att
jag är en godkänd användare av Medicinska bibliotekets tjänster. Klicka på Sign in. Appen kommer att fråga mig en gång till om jag vill
ge den tillgång till min data, klicka på Neka och fråga inte igen så slipper du frågan nästa gång du loggar in!
Nu är jag inne i appen!

jhrsofiebibliotekarien

***********

Det första som visas är ett förslag på artiklar som är populära just nu och förslag på ämnen. Jag tycker att den översta artikeln verkar
intressant så jag klickar på den och kommer till artikelns abstract. Eftersom jag vill läsa hela artikeln kollar jag tillgängligheten genom
att klicka på Läs nu.

Publikationstyp,
artikel i tidskrift

Klicka på de blå knapparna
för att komma till artiklar
på teman.

Typ av publikation.
Avhandlingar kan vara
svåra att få tag på men
dyker upp då de hamnar
”mellan” artikel och bok.

Information om tidskrift, vilken
databas artikeln finns i (ERIC),
författare mm.

Ämnesord

När jag klickat på Läs nu får jag upp en ruta som säger Full Text Region JH, jag klickar på den och skickas till en länkserver.
En länkserver kopplar ihop bibliografiska databaser med förlag eller leverantörer där artiklarna ligger. Jag får upp flera alternativ för
hur jag kan komma till artikeln och eftersom jag är inloggad med OpenAthens ska jag klicka på knappen Länk via OpenAthens.
Sitter jag däremot på regionens slutna nät ska jag välja knappen som bara säger Länk.

Jag har nu kommit till artikeln och kan läsa den direkt på skärmen, Sage Journals är förlaget som ger ut tidskriften. I den nedre raden
på sidan finns tre knappar: Contents ger mig länkar till de olika avsnitten i artikeln. Explore More visar om det finns bilagor till artikeln,
du kan också se artikelns impact dvs hur många gånger den lästs och citerats om du klickar på Article Metrics, du kan få tips på
liknande artiklar under Related Articles och under Tools, Cite visas hur du kan referera till artikeln i en egen text.
Download PDF innebär att jag kan ladda ner artikeln till min smartphone eller surfplatta.

Backa tillbaka till appen
genom att klicka här.
OBS det kan se olika ut på
olika mobila enheter.

Jag har backat tillbaka till EBSCOs app och även om jag valt att ladda ner artikeln vill jag spara abstractet i appen för att enkelt kunna
hitta det igen. Jag klickar på på hjärtat i nedre delen av skärmen så att det blir rött. För att se mina sparade abstract klickar jag på pilen
i skärmens övre vänstra hörn för att backa tillbaka till startsidan och sedan på det tomma hjärtat i skärmens nedre fält. Jag kommer då
till sidan Gillade där mina sparade abstract samlas. Vill jag ta bort ett abstract trycker jag på det röda hjärtat så att det blir tomt igen.

Jag vill söka efter artiklar och klickar på förstoringsglaset i skärmens nedre fält. I den vita sökrutan som öppnas i skärmens övre del
skriver jag in mitt sökord Stroke och får förslag på olika aspekter av ämnet. Jag klickar på Stroke rehabilitation och får upp en lista på
artiklar som innehåller båda min sökord/termer. Jag kan filtrera söklistan på om jag bara vill att den ska visa publikationer som är
Peer-reviewed, i Fulltext eller på datum. Det går bra att använda alla samtidigt. Den lilla gula solen med en bock visar att en
artikel är Peer-reviewed.

Om jag inte får ett förslag i listan eller om jag vill söka på flera kombinationer tillsammans med Stroke kan jag använda mig av den
booleska operatorn AND. Skriver jag AND mellan två ord betyder det att jag bara vill ha artiklar som innehåller både Stroke och Sepsis.
I många databaser läggs AND till automatiskt mellan sökorden, testa att bara skriva Stroke Sepsis och Stroke AND Sepsis och se om
resultaten blir olika! Andra operatorer är OR (skriver jag Stroke OR Sepsis får jag träff på artiklar som innehåller Stroke eller Sepsis, inte
nödvändigtvis artiklar som innehåller båda orden) och NOT (NOT exkluderar ord som jag inte vill ska vara med i artiklar men kan också
ta bort relevanta artiklar så använd med försiktighet.)

?

Gilla

Ny sökning! Jag är nyfiken på artiklar om covid-19 och tandvård. Jag skriver covid-19 i sökfältet och får en förslagslista där jag också
hittar förslaget covid-19 OR coronavirus - ett exempel på OR, träfflistan kommer innehålla artiklar om covid-19 eller coronavirus.
Jag hittar inte vad jag vill ha i förslagslistan så jag skriver covid-19 AND dentistry och klickar på sökträffen.

Jag har klickat på en titel och kommer till abstractet. Nu vill jag undersöka om jag kan läsa artikeln i fulltext så jag klickar på Läs mer
och sedan på Full Text Region JH för att komma till länkservern. Det visar sig att den här artikeln ingår inte i Medicinska bibliotekets
prenumerationer men jag vill läsa den ändå så jag klickar på knappen Beställ via e-post. Länkservern kommer då att kopplas ihop med
den e-post jag använder på min smartphone och öppnar ett mail med viss information om artikeln redan ifylld. Jag fyller i mitt namn
och var jag jobbar och skickar mailet till Medicinska biblioteket (mailadressen är redan ifylld när mailet öppnas).
På grund av upphovsrätten och avtal med förlag kan jag bara få beställda artiklar i pappersform. Den skickas sedan till min arbetsplats.

Jag känner mig nöjd med mina sökningar för idag så jag backar tillbaka till förstasidan och trycker på den lilla figuren till höger i
skärmens nedre fält. Då kommer jag till en sida där jag kan Logga ut.

