
 

 

 

 

 

 

08 Nyt fra Forskerservice 

 

NYT: 

Klinisk Sygepleje eller 

Tidsskrift for omsorgsforskning 

Ny forskning 

CareNet – netværk 

 

 

 
   
 

Klinisk sygepleje i idunn 

Klinisk Sygepleje er tilgængelig via tidsskrifts-

databasen Idunn, dvs. det ikke længere er 

nødvendigt at kende til snørklede indgange for 

at få adgang – klik blot her. 

Se også de 49 andre fagtidsskrifter UCL giver 

adgang til via Idunn, måske er der et eller flere 

du kan bruge, f.eks. Norsk antropologisk tids-

skrift, Sosiologisk tidsskrift eller hvad med det 

helt nye Tidsskrift for omsorgsforskning? 

I øvrigt kommer der snart e-bøger på Idunn… 

CareNet 

CareNet er et velfærdsteknologisk netværk, der 

sætter udvikling, anvendelse og udbredelse af 

robot- og velfærdsteknologi til pleje og omsorg 

på dagsordenen. 

Som led i arbejdet med forskning, udvikling og 

implementering af velfærdsteknologi er UCL 

medlem af CareNet. Netværket drives af Tek-

nologisk Institut og består af en lang række 

kommuner og virksomheder samt videns- og 

uddannelsesinstitutioner. 

Opret en gratis profil, se vejledning her. 

Alumner SDU  

Hvis du er tidligere studerende på SDU og du er 

medlem af SDU Alumnet, SDU's netværk for 

alumner, kan du få adgang til en lang række 

videnskabelige tidsskrifter, opslagsværker og 

bøger via fjernadgang. Tilmeld dig SDU Alum-

net og brug samme brugernavn og kodeord 

herfra, til at logge ind på de ressourcer SDU 

stiller til rådighed. Bemærk, du kan kun logge 

ind via links fra denne hjemmeside: 

http://www.sdu.dk/Information_til/Alumner/Til

bud/Biblioteksressourcer 

CFU TV 

UCL Biblioteket har indgået aftale med Copy-

Dan AVU-medier om anvendelse af streamet TV 

i undervisningsmæssig sammenhæng. Der ud 

over kan tv nu streames til alle enheder (com-

putere, tablets og telefoner). Log ind med 

WAYF, hvis du ikke har UNILogin og vælg Kun 

TV så er du i gang. 

Brug skyprint for sikkerheden! 

Skyprint blev muligt i hele UCL i starten af 

2015. Fordelen ved at udskrive til UCLs SKY-

printer er ikke kun, at man kan hente sit print, 

når man får tid (indenfor 24 timer) ved en 

hvilken som helst af UCLs store Konica Minolta 

printere. Den helt store fordel er sikkerheden, 

da print først skrives ud, når man står ved 

printeren og det forhindrer mere eller mindre 

fortrolige dokumenter i at ligge frit fremme. 

Der er også den sidegevinst, at det sparrer 

papir ved de print der ikke bliver skrevet ud og 

derved er det også en økonomisk gevinst for 

afdelingen. 

Så sæt UCL-SKYprint som din standardprinter! 
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Forsknings- 

kortlægninger 

At Dansk Clearinghouse 

for Uddannelsesforskning 

netop har offentliggjort 

seks nye forskningskort-

lægninger om folkeskole-

reformens kerneområder? 

Alle seks systematiske 

forskningskortlægninger 

kan hentes her: 

 
Forskningskortlægning: 

Undervisningsmiljø og 

trivsel 
 
Forskningskortlægning: 

Pædagogisk ledelse 
 
Forskningskortlægning: 

Læseforståelse og faglige 

læsekompetencer 
 
Forskningskortlægning: 

Matematik (mathematical 

literacy) 
 
Forskningskortlægning: 

Alsidig udvikling og so-

ciale kompetencer 
 
Forskningskortlægning: 

Varieret læring, bevæ-

gelse, udeskole og lek-

tiehjælp 

  

 

 

ANNE-MARIE FIALA CARLSEN 

 

Vidste du… 

 

 
Idunn tidsskrifter for enhver 

https://www-idunn-no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:12048/klinisk_sygepleje
https://www-idunn-no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:12048/nat
https://www-idunn-no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:12048/nat
https://www-idunn-no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:12048/st
https://www-idunn-no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:12048/tidsskrift_for_omsorgsforskning
https://bib.ucl.dk/da/side/vejledninger
https://alumnet.sdu.dk/faces/frontend/newUser.xhtml
http://www.sdu.dk/Information_til/Alumner/Tilbud/Biblioteksressourcer
http://www.sdu.dk/Information_til/Alumner/Tilbud/Biblioteksressourcer
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-j/
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-j/
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-j/
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-t/
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-t/
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-u/
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-u/
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-u/
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-o/
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-o/
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-o/
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-b/
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-b/
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-b/
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-n/
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-n/
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-n/
http://auardpu.cmail2.com/t/j-l-hydluhd-bkjihpll-n/
https://www-idunn-no.ez-vas.statsbiblioteket.dk:12048/

