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Bestil din Take Away ved 
at skrive eller ringe til  
Jane Kjemtrup Andersen, 
Fagbiblioteket 

Jeg kan træffes på HEVest 
hver onsdag (efter aftale). 
Og alle andre dage på 
mail, telefon eller online. 

Mail: jakane@rm.dk  

Tlf: 7844 1354 

 

1. Fagbiblioteket og dig 

Hvordan kan biblioteket 
understøtte dig i dit ar-
bejde? Vi giver en kort in-
troduktion til vores tilbud.  
Varighed ca. 15 minutter. 

2. Din digitale adgang 

Vi gennemgår mulighe-
derne i den digitale portal 
til hospitalets e-ressourcer. 
Varighed ca. 15 minutter. 

3. E-bøger i ClinicalKey 

Gennem ClinicalKey har i 
adgang til ca. 1200 bøger, 
som man kan søge i og se 
direkte på mobil eller tab-
lets. Vi viser hvordan I ud-
nytter mulighederne og 
overfører grafik og illustra-
tioner direkte til powerpo-
int. 
Varighed ca. 15 minutter. 

4. UpToDate  
Vi giver en introduktion til 
UpToDate, som er et op-
slagsværk med nyeste evi-
dens på en lang række kli-
niske specialer. 
Varighed ca. 15 minutter. 

5. Kliniske værktøjer på 

din mobil og tablet 

Udnyt potentialerne i din 
smartphone og tablet ved 
at anvende apps til både 
UpToDate og ClinicalKey. 
Vi viser dig hvordan! 
Varighed ca. 15 minutter. 

6. Open Access 

Vi fortæller om de forskel-
lige typer af OA og viser jer 
hvordan I via PURE kan 
gøre jeres artikler tilgæn-
gelig via grøn OA. 
Varighed ca. 15 minutter. 

7. Tips og tricks:  

PubMed - Cinahl 

Vi gennemgår forskellige 
søgeteknikker og viser for-
skellen på almindelig 
quick'n'dirty søgning og sy-
stematisk søgning med 
emneord. Hvordan finder 
man balancen mellem at 
finde det relevante og 
undgå unødig støj? 
Varighed ca. 25 minutter 

per database. 

8. Nye artikler til mail 

Vi forklarer fordelene ved 
at gemme en søgning som 
alert, så du kan holde dig 
opdateret ved at modtage 
en mail med nye resultater.  
Du kan også få alert på tid-
skrifter. 
Varighed ca. 15 minutter. 

 
9. ORCID iD og H-index 

Vi viser jer hvordan I nemt 
og hurtigt kan knytte jeres 
videnskabelige publikatio-
ner til et ORCID iD og få je-
res opdaterede H-index. 
Varighed ca. 15 minutter. 

10. EndNote 

Vi forklarer fordelene ved 
at anvende et reference-
program og giver en kort 
introduktion til program-
met. 
Varighed ca. 15 minutter. 


