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NYT: 

Visible Body  

PsycINFO – ny platform 

Nye tidsskrifter 

 
   
 

PsycINFO 

UCL Biblioteket har opsagt licensaftalen med 

Ovid og har nu PsycINFO gennem EBSCO. Det 

vil sige, at platformen ligner de andre EBSCO 

databaser (som Cinahl, Eric og Academic 

Search Premier). Det betyder desværre, at 

gemte søgninger fra PsycINFO/Ovid ikke kan 

bruges på UCL. UCL Biblioteket skiftede plat-

form af tekniske årsager sidste år. Disse 

årsager er udbedret og det er Bibliotekets 

vurdering, at EBSCOs platform er lettere at 

bruge for studerende og ansatte. Har du brug 

for hjælp i forbindelse med dette skift, kan 

jeg kontaktes. 

  

Nyt tidsskrifter 

Nordic Psychology. UCL Biblioteket har fra 

2018 genkøbt adgang til tidsskriftet Nordic 

Psychology, både online og det fysiske tids-

skrift. Det første nummer i 2018 er endnu 

ikke udkommet. 

Nordic Journal of Nursing Research  (tidligere 

Vård i Norden) Online adgang er gentegnet 

fra 2018. Det første nummer er heller ikke 

udkommet her. 

 

Cinahls Care Sheets 

Evidence-based Care Sheets er resuméer af 

specifikke emner, med fokus på sygepleje. Et 

Care Sheet indeholder den seneste evidens, 

statistikker, forskning og referencer på et 

givet emne. Referencerne rangeres alt efter 

hvilken type litteratur de repræsenterer (sy-

stematiske reviews, meta-analyse osv.) og 

kan være et godt sted at starte sin informati-

onssøgning. Foreløbig er det begrænset hvor 

mange Care Sheets der ligger, men finder 

man et om lige netop sit eget emne kan de 

bruges som baggrundsinformation. Gå i da-

tabasen Cinahl og vælge Evidence-based 

Care Sheets, lige ved siden af Cinahl Hea-

dings, øverst på siden. Man kan browse eller 

søge i listen over Care Sheets.  

 

Visible Body 

Visible Body er et anatomisk værktøj, en 

samling af materialer om menneskets ana-

tomi, muskler, skelet, hjerte og kredsløb. 

Man kan udforske kroppens mange dele og 

deres funktioner i 3D. 

Prøv Visible Body her 

 

Nye bøger 

Fra forskning til Praksis er en ny bog af Pre-

ben Ulrich Pedersen m.fl. Ud over at handle 

om evidensbaseret praksis indeholder den 

kapitler om forskellige typer review, både 

systematiske review og scoping review. Bo-

gen henvender sig både til undervisere og 

studerende og kan lånes på UCL Biblioteket. 

 

Nye betjeningstider på UCL Biblio-

teket på NBA 

Pga. besparelser har afdelingen i Odense fået 

nye betjeningstider. Der er fremover betjent 

åbningstid kl. 8-16 mandag til torsdag og kl. 

8-14 fredag. Man kan selv komme ind i Bibli-

oteket med sit medarbejderkort hele døgnet. 

 

bib.ucl.dk 

Det er i øjeblikket tilrådeligt at tilgå UCL 

Bibliotekets hjemmeside via Chrome eller 

Firefox. 
  

F e b r u a r  

2 0 1 8  

At UCL Biblioteket på NBA har 

sin egen Scene? 

Velkommen til ny 

viden 

Scenen er til faglig formidling på 

alle mulige måder, til og af alle i 

UCL. Det kan være foredrag, 

Book-release, informationsmø-

der, Forumteater eller andet 

spændende. 

UCL Biblioteket planlægger ca. 

seks events årligt og derudover 

kan alle undervisere og stude-

rende byde ind med arrange-

menter. 

Har du en kommende poster-

præsentation du gerne vil dele 

med kollegaer der ikke skal med 

til konferencen, en nyudgivet 

artikel du kunne tænke dig at 

formidle eller ide til et andet 

event, så kontakt Birgitte Ehs 

eller Anne-Marie Fiala Carlsen. 

 

 

ANNE-MARIE FIALA CARLSEN 

Vidste du… 
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