
 

 

 

 

 

 

07 Nyt fra Forskerservice 

 

Kursus – 24. august kl. 13 

-deltag og bliv super skarp 

BibSheets og Databaser i 

Norden og Europa – nye 

hjælpemidler til 

informationssøgning   

 

 
   
 

Bib.ucl.dk kursus – for alle! 

Har du problemer med at finde ud af, om UCL 

Biblioteket har bøger, artikler og tidsskrifter du 

skal bruge? Deltag i kurset mandag d. 24. 

august kl. 13.00-13.45 og spar herefter dig 

selv for en masse tid og bøvl. Vi har adgang til 

meget mere end du tror. Der er mulighed for 

spørgsmål og afprøvning 13:45-14:30. 

ORCID og ucl.dk 

På ucl.dk er det nu muligt at linke direkte til 

ens forsker-ID. Det kræver blot, at man har 

beriget ens egen side på orcid.org. Søg på dit 

navn eller ORCID nummer og log ind med den 

kode du oprettede dig med. Det er teknisk set 

nok at lave en henvisning til UC Viden men det 

er noget mere professionelt at udfylde orcid-

profilen med arbejdsrelevante oplysninger. Se 

et eksempel her eller her. 

Når din ORCID er beriget, kan du give besked til 

Ingrid Mackay, så sørger hun for det kommer 

med i personmodulet på ucl.dk. 

Databaser i Norden og Europa 

Det er ikke altid lige nemt at vide, hvor man 

skal lede efter litteratur om et givent emne. De 

fleste starter der hvor de plejer, en eller to 

fagspecifikke databaser og formodentlig også 

et kig på Google Scholar. Men der er mange 

andre muligheder. Især vores nabolande Sveri-

ge og Norge er beriget med en del databaser 

der dækker fagligt bredt. Mest kendt er nok 

SveMed+ som indekserer svensk og nordisk 

medicinsk litteratur og som ofte kan supplere 

PubMed – måske ikke med mange hits, men 

nok til at den er relevant at søge i, hvis man 

også har søgt i PubMed og Cinahl. 

Jeg har forsøgt at samle indgange til en del 

databaser, som alle på nær en, er frit tilgænge-

lige. I folderen medsendt dette nyhedsbrev kan 

du få et overblik over de forskellige databaser, 

samt link til dem. Folderen vil løbende blive 

opdateret. 

BibSheet – nyt til dig 

Synes du det er svært at huske, hvordan man 

søger i de forskellige databaser? 

Hvornår kan man trunkere, skal de boolske 

operatorer med stort og på hvilket sprog – og 

hvordan importerer man referencer til Zotero 

eller RefWorks? 

Nu er der hjælp på vej. Forskerservice er i gang 

med at udarbejde BibSheets (oplysningsblade) 

på de forskellige databaser.  Et BibSheet er en 

enkelt side, der kan give dig et hurtigt overblik 

over, hvordan du får det bedste søgeresultat ud 

af en given base. Indtil videre kan du finde 

hjælp til Den danske Forskningsdatabase, 

Libris, Oria, Bibliotek.dk, SveMed+ og Google 

Scholar. Se vejledningen over databaser i Nor-

den og Europa for links til baserne. 

BibSheets finder du her. 

 

A u g u s t  

2 0 1 5  

Ny plads 

At Forskerservice har fået 

nyt kontor på Lucerne-

marken? Jeg sidder stadig 

på Gul gang, blot nede for 

enden.  

Kig efter Forskerservice-

banneret – er det ude, er 

jeg inde  

 

iDidaktik.dk  

At holdet bag Lektier Onli-

ne har lanceret en helt ny 

blog. Den er for alle, der er 

interesserede i, hvordan 

læring kan foregå i online 

miljøer. Det er målet at 

formidle på en måde, der 

både er underholdende og 

af høj faglighed. Indlæg på 

bloggen kan være forsk-

ningsbaseret eller erfa-

ringsbaseret, men aldrig 

udokumenteret. Se mere 

her: 

http://ididaktik.dk/blog/ 

  

 

 

ANNE-MARIE FIALA CARLSEN 

 

Vidste du… 

 

 
Forskerservice – til for dig 

http://orcid.org/
http://orcid.org/0000-0003-1711-2132
http://orcid.org/0000-0001-9001-7911
mailto:Ingrid%20Mackay%20%3cinma1@ucl.dk%3e
https://bib.ucl.dk/da/side/vejledninger
http://ididaktik.dk/blog/

