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GOOD
INFO

• PsycInfo er en referansedatabase som dekker psykologi. Omfatter 
også psykologiske aspekter fra andre fagområder (som medisin, 
psykiatri, sykepleie, ledelse, sosialt arbeid og sosiologi).

• Inneholder mer enn 3.5 millioner referanser fra nesten 2500
tidsskrifter. Bøker og avhandlinger inkluderes også. Inneholder 
litteratur fra 1800 og fremover. Basen oppdateres ukentlig.

• Referanser gis emneord fra tesaurusen Psychological Index Terms (Ca. 
8400 emneord). Denne tesaurusen er ikke så omfattende som den som 
finnes i PubMed og EMBASE, og en del referanser gis ikke emneord. Det 
er derfor svært viktig at man gjør søk på egne søkeord i tillegg til søk 
etter emneord fra tesaurusen.

• Førstevalg når det gjelder psykologiske problemstillinger, men man 
kan også finne mye relevant litteratur i PubMed (Medline) og EMBASE.

• PsycInfo er direkte tilgjengelig for brukere på NTNU- og St. Olav-nettet 
uten passord (avtale via Helsebiblioteket.no).

Om PsycInfo
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PsycInfo – Startbilde (Avansert søk)

Vårt PsycInfo-abonnement er satt opp med avansert søk (som figuren 
ovenfor viser) som utgangspunkt og søk i litteratur f.o.m. 1987 og fremover.

Aktiv base

Enkeltsøk Siteringssøk Feltsøking

Avgrensning

Søkehistorikk
(kan flyttes 

under 
søkefeltet)

Mapping av søkeord mot tesaurus.
La denne være avkrysset!

Hjelpefunksjoner

Personlig pålogging for 
lagrede søk og epostvarsling 

Avansert søk
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PsycInfo – Endre base

Vår PsycInfo inngang gjør at du søker i litteratur f.o.m. 1987 og fremover. Ønsker 
du å søke i litteratur f.o.m. 1806, må du endre base. Dette gjøres ved å klikke på   

knappen øverst til venstre i søkeskjermen. Velg deretter delbasen 
som dekker 1806 og fremover (se nedenfor).

Gå til basen ved å klikke på ”Open Selected Resources >>” knappen ovenfor 
lista over databaser.

PsycInfo – Enkeltsøk

Ovids nye Basic search er en forbedret 
søkemotor som skal gjøre faglig søking 
enklere og hvor du kan gjøre tekstordsøk 
eller søk med naturlig språk.

Søkegrensesnittet er svært enkelt, men søket behandles av svært avanserte 
søkealgoritmer som ikke er synlige for brukeren.

Basic search gir oftest inntil 500 treff, som søkemotoren mener er mest relevante i 
forhold til søkeordene du har brukt.

Basic search er OK hvis du skal gjøre enkle søk eller formålet med søket er å finne litt 
informasjon om et tema. Vi anbefaler imidlertid Advanced search hvis du skal 
gjøre mer grundige søk, da du i dette grensesnittet vil få tilgang til basens 
emneord (tesaurus).

Kryss av for ”Include Related Terms” hvis du skal bruke basic search, da dette vil 
medføre at det søkes på ulike synonymer, forskjellige skrivemåter, en- og 
flertallsendinger og lignende.
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Emneordssøking

Hva er en tesaurus/et tesaurusord?

Mad Cow Disease ?
Crazy Cow Syndrome ?
Bovine Spongiform Encephalopathy ?
BSE ?
Bovine Encephalopathy? 

I EMTREE (EMBASE) brukes

Bovine Spongiform Encephalopathy

konsekvent som tesaurusord for alle 
artikler som handler om dette temaet.

En tesaurus er et kontrollert vokabular med 
emneord som brukes i databasene.

PsycInfo – Emnesøk (Avansert søk)

La denne være avkrysset for 
mapping mot emneord!

Legg inn søkeord eller søkefrase i søkefeltet.

Husk å la ”Map term to subject heading” være avkrysset!

Det er mulig å foreta noen avgrensninger (1,2), men det er lurest å starte med å søke 
bredt og heller avgrense i ettertid når man har vurdert søkeresultatet. Dette fordi noen 
avgrensninger kan fjerne viktige referanser.

NB! Søk kun på et begrep om gangen hvis du ønsker å utnytte PsycInfo’s 
mapping mot emneord (anbefales)!

1

2
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PsycInfo – Emnesøk (Avansert søk)

Kryss av for ”Explode” for å søke også på 
eventuelle underemneord (anbefales)

Kryss av for ”Focus” for å kun søke der 
emneordet er definert som hovedemneord 

(brukes med forsiktighet)

Scope: Informasjon 
om emneordet

Her søker du kun på 
søkeordet som tesaurusord

Ved å krysse av her kan du også 
søke på søkeuttrykket som 

tekstord i alle felt (anbefales)

Søk alltid på søkeordet ditt som fritekstsøk ved å hake av for søkeord.mp Search as 
Keyword i tillegg til å søke på emneordet. Pass på at det står ”OR” i boksen ovenfor. 

Klikk på ”Continue” knappen når du har gjort dine valg.

Klikk på emneordet for å 
komme til tesaurusen

PsycInfo – Tesaurus (emneord)

# treff

Explode

Focus

Når du klikker på et emneord vises den delen av tesaurusen hvor ditt emneord hører 
hjemme (markert med grønt) og antall referanser i basen hvor dette emneordet er 
benyttet.

Du vil også få listet opp overordnet emneord, underemneord (smaler termer), samt 
relaterte termer. Du kan nå velge flere emneord hvis det er andre som er aktuelle for 
din problemstilling, eller velge et mer spesifikt emneord hvis dette er mer relevant. 
Velg ”OR” i boksen ved siden av ”Continue” knappen hvis du velger flere termer.

”Explode” gir søk på emneord + alle underemneord (”Narrower terms”).

Overordnet (bredere) emneord

Smaler (mer spesifikt) emneord

Relaterte emneord
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PsycInfo – Emnesøk (Avansert søk)

Gjør du et emnesøk fra tesaurusen med et eller flere emneord, er det viktig at du 
gjør et eget fritekst søk etterpå og kombinerer de to søkene via søkehistorien 
etterpå.

Du kan kombinere søk via søkehistorikken ved å hake av de aktuelle 
søkene og deretter klikke på ”AND” eller ”OR” knappen.

PsycInfo – Emnesøk (Avansert søk)

Søkeresultatet kommer nå frem 
øverst på siden (1). Denne 
boksen kan dras under 
søkefeltet hvis ønskelig (2). Den 
kan også lukkes (3).

Klikk på ”Display” (4) i søke-
historikken for å få trefflista i 
eget vindu.

Klikk på ”Limits” (5) for å 
avgrense søket ditt. Du finner 
flere avgrensningsmuligheter til 
venstre for trefflista (6).

Utskrift eller eksport av 
referanser gjøres fra menyen 
som ligger over trefflista (7). 

1 2
3

4

5

7

6
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PsycInfo – Avgrensninger

Du har også tilgang til flere avgrensnings-
muligheter fra menyen til venstre for trefflista

NB! Merk søket som 
du vil avgrense i 
søkehistorikken

Klikk på ”Limits” for å åpne 
avgrensningsmenyen

Klikk på ”Additional Limits” 
for flere avgrensnings-

muligheter (se neste lysbilde)

PsycInfo – Avgrensninger

Kryss av eller marker de av-
grensninger som ønskes (bruk 
shift eller ctrl tasten for å velge 
flere avgrensninger fra samme 
gruppe). 

Klikk på ”Limit a Search” 
knappen (1) for å avgrense 
søket.

Husk at enkelte avgrensninger 
kan fjerne viktige referanser fra 
søket ditt!

1

1
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PsycInfo – Trunkering

* Bruk $ for søk på ordstamme (trunkering).

* Tonsil$ gir søk på tonsils, tonsillitis, tonsillectomy o.s.v.

* Trunkering øker antallet treff og dermed også faren for flere uinteressante treff.

* NB! Denne funksjonen virker ikke optimalt sammen med mapping mot  
emneord. Fjern derfor eventuell avhaking av ”Map Term to Subject Heading”.

* Husk at du i stedet for trunkering kan søke på synonymer ved bruk av OR.

tonsils OR tonsillitis OR tonsillectomy 

PsycInfo – Trefflista

Klikk her for sammendrag og 
andre detaljer om referansen 

Klikk på NTNU knappen for 
fullteksttilgang, Bibsys-

beholdning og bestilling av 
artikkelkopi

Finn siterende artikler i 
Journals@Ovid.com

Denne funksjonen forsøker å 
finne lignende artikler, og 

viser de mest relevante først

Merk referanser for 
utskrift, eksport o l. 

Vis sammendrag (kan velges 
for hele trefflista via knapp på 
toppen av trefflista).
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PsycInfo – Complete Reccord 

Emneord
Bruk denne oversikten til å finne flere emneord!

Klikk på NTNU- knappen for 
fullteksttilgang, Bibsysbeholdning 

og bestilling av artikkelkopi

Alle felter er søk- eller avgrensbare i PsycInfo

Språk

Sammendrag

PsycInfo – Eksport av referanser til skriver, fil eller epost

Hak av referanser som du ønsker å 
gjøre noe med (1) eller merk hele 
trefflista (2).

Du kan bl.a. lage en utskrift (3), 
sende søkeresultatet til epost (4),
eksportere til referansehåndterings-
verktøy (5).

Når du klikker på overnevnte valg får 
du muligheten til å velge hvilke felter 
som tas med, formatet på disse.

Ønsker du å eksportere referanser til 
EndNote klikker du på Export (5), 
og velger "Export to EndNote" og 
"Complete Reference".

2

1

53 4
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PsycInfo 
Hvordan få tak i hele artikkelen

Klikk på NTNU-knappen (1) for å få informasjon om og tilgang til fulltekst. Noen 
referanser kan ha en fulltekstlenke tilknyttet (2). Det går an å forsøke disse, men 
tilgang er ikke alltid garantert. Bruk NTNU-knappen for korrekt informasjon om 
eventuell fullteksttilgang.

2
1

Her kan du bestille kopi fra biblioteket dersom 
fulltekst mangler

PsycInfo 
Hvordan få tak i hele artikkelen



11

Hvordan skaffe artikler - Kopibestilling?

Eventuell melding til biblioteket

Legg inn lånenummeret ditt og etternavn

Referansen dras 
automatisk med

Klikk her for å sende bestillingen

Eventuell beholdning av trykt utgave ved NTNU UB

Legg inn eventuelle beskjeder til biblioteket

PsycInfo – Forfattersøk 

Velg ”Author”

Legg inn etternavn og 
første bokstav i fornavn 
(hvis kjent), og trykk på 

”Search”-knappen

Velg riktig forfatter fra listen 
og trykk på søkeknappen

Tall viser antall forekomster i basen

Det er mulig å bla 
manuelt i listen
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PsycInfo – Siteringssøk

Denne funksjonen er grei for å finne mer informasjon om en 
referanse du allerede har (for eksempel for å finne fulltekst eller 

bestille kopi), eller for å finne en referanse som du har ufullstendig 
informasjon om.

PsycInfo – Lagring av søk og 
opprettelse av epost varsling

Klikk her for å logge på, eller for å opprette 
personlig brukerkonto (dette er gratis)

Klikk her for å lagre 
søk/opprette epostvarsling på 
personlig brukerkonto, eller for 
å se på tidligere søk/ 
epostvarslinger og eventuelt 
redigere eller slette disse
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PsycInfo – Opprette brukerkonto

Klikk her for å for å opprette personlig 
brukerkonto (dette er gratis)

Lag deg et brukernavn og passord 
(som du husker). Alle felter som er 
merket med * må fylles ut. 
Avslutt med ”Create”.

PsycInfo – Lagring av søk

Rydd opp i søkehistorikken før du 
lagrer søk, da alt i søkehistorikken 
vil bli lagret. Klikk på ”Save Search 

History” knappen for å lagre

Velg navn på søket og legg inn event. kommentarer

Velg om søket 
skal lagres 

permanent eller 
midlertidig

Klikk her for å lagre søket

Tidligere lagrede søk

Navn på personlig bruker
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PsycInfo – Opprettelse av epost varsling

Valg for epost-varsling

Navngi epost-varslingen

Velg formen på eposten

Velg felter som skal følge med 
eposten,samt format på referansene

Velg hvor ofte du vil 
ha epostvarsling

Trykk på ”Save” knappen 
når alle valg er gjort

Inkluder søkehistorien

Legg inn epostadresse

Bruk basenes hjelpfunksjoner og tutorials hvis du står fast!

Ta gjerne kontakt med biblioteket!

Epost: bmh@ub.ntnu.no
Tlf: 72 57 66 80

Lykke til!


