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PubMed har nå kommet i et nytt, modernisert grensesnitt som er 
bedre tilpasset mobile enheter. Nye PubMed blir standard fra 
nyttår, men gammel versjon blir tilgjengelig til mars 2020.

Mars 2020: Det meste fungerer nå, men noen MyNCBI funksjoner 
er ikke på plass.
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• PubMed (Medline) er den største fagdatabasen for biomedisin, og
dekker både biomedisinsk grunnforskning og mer klinisk, sykdoms-
orientert materiale. 

• Inneholder litt over 30 millioner referanser fra 5600 tidsskrifter
fra USA og 80 andre land (39 språk). Dekker 1946 og fremover.

• Gir gode muligheter til presise søk takket være det gode 
emneordssystemet (MESH). En norsk MESH er under utarbeidelse.

• Best dekning på amerikanske og engelskspråklige titler.

• Medline er også tilgjengelig for NTNU og St. Olav via Ovid-
grensesnittet fra Helsebiblioteket.no. Kan være et alternativ for
mer avanserte søk.

• PubMed er fritt tilgjengelig for alle.

• Husk at du alltid bør søke i minst en database til, i tillegg til 
PubMed (for eksempel EMBASE, Web of Science eller SCOPUS)!

• PubMed inneholder ikke fulltekst, kun lenker til fulltekst.
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Medline 
(1966 ->)

OldMedline 
(1946 - 1966)

PubMed –
In process

PubMed –
as supplied by publisher

Hva er PubMed?

NB! Pubmed vil også gi deg treff på artikler som er deponert som fulltekst i PubMed 
Central. Noen av disse artiklene kan være publisert i tidsskrifter som ikke er indeksert 
i Medline. Disse er merket med "Free PMC articles". Artikler fra "predatory journals" 
har også blitt funnet blant PMC-tidsskriftene. Det er derfor viktig å alltid være kritisk 
i forhold til det man finner og leser av artikler funnet i PubMed selv om det aller meste 
er fra fagfellevurderte kvalitetstidsskrifter.

PubMed Central 
(NLM OA arkiv)
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Hvordan artikler kommer inn i PubMed:

PubMed -
Indexed

for Medline

PubMed – as supplied by publisher 
Pub Med – in process

Individuelle
tidsskrift

Kvalitetssjekk
MESH ord

Noen 
uker

Pubmed oppdateres daglig
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https://www.ntnu.no/blogger/ub-mh/

Bruk lenka til PubMed fra fagsiden for å få tilgang 
til fulltekst og kopibestilling via         .

Hvor finner jeg PubMed?
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PubMed - Oversikt

Søkefelt

Pålogging til personlig område

Hjelpefunksjoner 

Avansert søk:
- Søk v.h.a. menyer
- Details
- Feltsøk/indekser
- Søkehistorikk

Spesialfunksjoner:
- Tidsskriftsøk
- Emneordsøk (MESH)
- Siteringssøk
- Hjelpemiddel for klinisk 

søking og spesialsøk
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Emnesøk og bruk av Boolske operatorer

Har vitamin C eller tran (fiskeoljer) noen hensikt i 
forebygging og behandling av forkjølelse?

PubMed vil automatisk foreslå vanlige søkeord og søkeuttrykk 
knyttet til søkeordene du legger inn. Klikk på det forslaget som 
passer for å få kjørt søket, eventuelt skriv ferdig søket selv.



9

Emnesøk og bruk av Boolske operatorer

Har vitamin C eller tran (fiskeoljer) noen hensikt i 
forebygging og behandling av forkjølelse?

Her søkes det etter artikler som inneholder ordene common cold 
OG vitamin C ELLER fish oil i tittel eller sammendrag.

Det skjer imidlertid også en mapping mot MESH (den medisinske 
tesaurusen). 

PubMed setter automatisk AND hvis du skriver flere ord!

Alle søkeord som benyttes vises med fet skrift (bold).
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NYE PUBMED OG TREFFLISTA
Viktig forskjell fra gamle PubMed

Merk at nye PubMed sorterer trefflista etter relevans ("Best 
match") som standard. Dette kan påvirke søkeresultatet. Velg "Most 
recent" (2) eller "Publication date" (2) for å få en kronologisk 
treffliste der du har full kontroll over søket og måten det søkes på. 
Gamle PubMed hadde "Most recent" som standardvalg.

Most recent = Sortert etter når referansen ble tatt inn i PubMed.
Publication date = Sortert etter utgivelsestidspunkt.

2

1
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Hvordan tolker PUBMED ditt søk?

Du kan sjekke hvordan 
PubMed har tolket ditt 
søk ved å klikke på 
"Advanced" (1) under 
søkeboksen og velge 
”Details” (2) i 
søkehistorikken. Her 
finner du også 
informasjon om 
eventuelle MESH ord 
knyttet til dine søke-
ord (se neste lysbilde)

1

2
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Hvordan tolker PUBMED ditt søk?

Vi ser her at Common Cold og Fish Oils er MESH ord, men at vitamin 
C er mappet mot MESH ordet Ascorbic Acid. 

PubMed overprøver ikke ditt søk, og søker i tillegg på søkeordene 
dine i alle felter [All Fields].
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Emnesøk og bruk av Boolske operatorer

Bruk parenteser når du bruker flere søkeord og forskjellige 
Boolske operatorer. PubMed behandler søkeord fra venstre mot 
høyre.

common cold AND vitamin C OR fish oil

Gir ikke samme resultat som

Common cold AND (vitamin C OR fish oil)

Rød pil viser korrekt søkemåte.
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Trunkering

Søking på ordstamme:

Child*  gir søk på child, children, childhood o. s. v.

* brukes av bl.a. Pubmed og Web of Science 

$ og * brukes av bl.a. Ovid basene (EMBASE, PsycInfo)

I noen baser brukes $ og ? i tillegg til * som wildcards. Sjekk 
brukerveiledningen for basene for mer informasjon.
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Bruk trunkering med forsiktighet, da denne funksjonen kan
gi mange treff og mye støy, samt at den i noen baser vil slå
av mappingen mot emneord (for eksempel i Pubmed).

Søk heller på synonymer med OR:

Child OR Children OR Childhood

Trunkering
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Frasesøking i Pubmed

Frasesøk: ”vitamin c”  ”brain cancer”

Dette er et viktig hjelpemiddel når man søker på nettet (for 
eksempel via Google), og er også mulig i PubMed for å indikere at 
to ord skal stå ved siden av hverandre.

Bruk av frasesøk i Pubmed frarådes imidlertid fordi dette vil slå 
av PubMeds mapping mot MESH ord.

Søk på vitamin c:

"ascorbic acid"[MeSH Terms] OR ("ascorbic"[All Fields] AND 
"acid"[All Fields]) OR "ascorbic acid"[All Fields] OR "vitamin c"[All 
Fields]

Søk på “vitamin c”:

"vitamin C"[All Fields]

NB! Du kan bruke frasesøking som et hjelpemiddel når du på 
forhånd har sjekket at det ikke finnes noe MESH-ord knyttet til 
temaet/søkeordene du leter etter.
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MESH-søking

Hva er en tesaurus/et tesaurusord?

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

I MESH brukes

Encephalopathy, Bovine Spongiform

konsekvent som tesaurusord (emneord) 
for alle artikler som handler om dette 
temaet.

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

http://images.wikia.com/lost/images/1/15/StaffLogo.png
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MESH-søking
Søking med vanlige ord (fritekst) kan ofte gi mange irrelevante treff.

For en høyere presisjon i søkene kan søk direkte på emneord brukes.

I PubMed leses alle indekserte artikler av fagpersoner som setter på 
10-12 MESH ord, som da skal i stor grad skal reflektere innholdet i 
artikkelen.

Ulempen med MESH søking er at helt nye artikler kan mangle MESH 
ord, og blir dermed ikke funnet. 

Sjekk alltid definisjon og event. årstall for det MESH ordet du vil 
bruke.

MESH tesaurusen er tilgjengelig 
fra menyen nede til høyre på 
hovedsiden.

NB! MESH-databasen har ikke 
nytt grensesnitt.
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Norsk MESH

Første versjon av Norsk MESH er nå tilgjengelig. Du kan søke på 
norsk og engelsk.

Informasjon om Norsk MESH:

https://www.fhi.no/cristin-prosjekter/avsluttet/mesh-medical-
subject-headings-oversatt-til-norsk/

Lenke til Norsk MESH:

http://mesh.uia.no/
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MESH-søking

Legg merke til at 
det står MeSH

Skriv inn søkeord/ 
emneord og du vil få 
forslag på MESH-
emneord. Det kan 
lønne seg å trunkere 
(sette * etter søke-
termen) for å finne 
flere emneord.
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MESH-søking

Finnes det flere aktuelle MESH-ord for ditt søkeord vil disse bli 
listet opp. Du kan nå gjøre søk på MESH-ordet direkte i PubMed 
(gammelt grensesnitt) (1) (se neste lysbilde), eller du kan klikke på 
MESH-ordet for å få mer informasjon (2).

1

2
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MESH-søking

Hak av for aktuelt MESH-ord (1), klikk på ”Add to search builder” (2)
knappen for å legge til MESH-ordet i søkeoppbyggingsboksen (3). 
Klikk på ”Search PubMed” (4) knappen for å få utført et søk på dette 
emneordet i PubMed.

Du kan søke opp flere MESH-ord og kombinere disse i søke-
oppbyggingsboksen med AND/OR (5). NB! Det kan hende du må 
justere parentesenes plassering hvis du bruker både AND og OR i 
boksen (se lysbilde 21). Avslutt med ”Search PubMed” (4) når alle 
søkeord er klare for å søke i PubMed.

1
2

3

4
5
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MESH-søking og nye PubMed

Opplever du at Mesh-søket ditt blir overført til det gamle PubMed-
grensesnittet fra Mesh-databasen, klikker du på det blå banneret 
over trefflista. Mesh-søket blir da overført til og utført i nytt 
PubMed-grensesnitt.
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MESH-søking

Definisjon

Aspektorer

Synonymer dekket av 
denne MESH termen.

MESH tre/hierarki

MESH tesaurusen vil ofte gi forslag til 
relaterte MESH ord som kan være 

relevante sammen med det valgte ordet.
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MESH-søking - Aspektorer

Aspektorene (subheadings) gir oss muligheten til å avgrense på 
spesielle aspekter ved emneordene (ved å hake av en eller flere av 
aspektorene).

Behandling av forkjølelse: Common Cold/therapy

Vær oppmerksom på at bruk av aspektorer kan føre til at man mister 
enkelte relevante artikler. Bruk derfor disse med forsiktighet!

Bruk aspektoren ”adverse effects” for å sjekke bivirkninger på 
legemidler og behandling fremfor å søke direkte i fritekst.
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MESH-søking - Aspektorer

Ønsker du å gjøre et søk på et emneord med en eller flere aspektorer 
haker du av for ønskede aspektor(er) (1), velger And/OR (2) og ”Add 
to search builder” knappen (3) for å legge MESH-ordet i søke-
oppbyggingsboksen (4). Du kan deretter event. søke opp flere MESH-
ord (med eller uten aspektorer) og kombinere disse i søke-
oppbyggingsboksen med AND/OR (2). Avslutt med ”Search PubMed” 
(5) for å få overført søket til PubMed.

1

3

4

5
2 Snarvei:

Skal du søke kun på 
MESH-ordet kan du 
klikke på ”PubMed” 
for å få overført 
søket til PubMed.
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MESH-søking - Emnetre

PubMed søker automatisk på 
underemnord (”exploding”), 
og denne funksjonen må slås 
manuelt av.

Søker du på Angina Pectoris, 
søker du i tillegg på:
- Angina, Unstable
- Angina Pectoris, Variant
- Microvascular Angina

Mange MESH ord finnes i 
flere emnetrær.
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Hvordan finne alternative MESH ord

Klikk på snarveien eller bla nedover på siden for å få 
frem artikkelens emneord.
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Hvordan finne alternative MESH ord

Her kan du sjekke om det
finnes alternative MESH ord
som du ikke har tenkt på selv.

Viser event. Legemidler/kjemiske 
substanser omtalt i artikkelen

Viser referansens publikasjonstype
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Historikk og Kombinasjonssøking

Klikk på tallet under "Results" (1) for å gå tilbake til tidligere søk.

Bruk "…" (2) for å kombinere flere søk i Query-boksen (3).

Velg "Add query" for første søkeord og AND eller OR for øvrige 
søkeord. Legg til parenteser der dette er nødvendig i Query-boksen.

Klikk "Search" (4) for å gjøre søket.

1

2

3
4
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Avgrensning av søk

Avgrensning av søk gjøres 
ved å klikke på ønsket 
avgrensningsfilter til 
venstre for trefflista.

Klikk på «Additional 
filters» (1) for å velge 
hvilke avgrensningsfilter 
som skal vises til en hver tid 
og antall alternativer innen 
hver filtergruppe.

Klikk "Reset all filters" (2) 
for å fjerne alle aktive 
filter.

Ikke start søkeprosessen 
med å avgrense. Søk bredt 
først og avgrens i neste 
omgang etter at du har 
vurdert søkeresultatet.

1
2
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Avgrensning av søk

Når du klikker på "Additional filters" kan du velge hvilke filter som 
vises til venstre for trefflista. Du kan velge filterkategori (1) og 
alternativene innen hver kategori (2).

NB! Det settes automatisk OR i mellom avgrensninger tilhørende 
samme kategori og AND mellom avgrensinger fra ulike kategorier.

1

2



33

Avgrensning av søk

1

”Filters applied” over 
trefflista viser at en 
eller flere 
avgrensninger er valgt. 
Valgte avgrensinger er 
merket med en V til 
venstre for trefflista.

Du kan fjerne 
avgrensningene med 
”Clear all” eller du kan 
klikke på en valgt av-
grensning for å opp-
heve denne.

Tenk igjennom bruken av avgrensninger, da disse kan fjerne 
relevante artikler. 

Husk at enkelte avgrensninger vil eliminere nye artikler som ikke er 
fullt indeksert i PubMed (eks: ”PubMed - In Process” artikler).

Husk å fjerne avgrensninger før du gjør nye søk!
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Avansert søk

I avansert søk har du muligheten til å gjøre søk i bestemte felter, du 
kan avgrense søket ditt via feltsøk, eller kombinere eksisterende søk 
med søk i bestemte felter.

NB! Søkefeltet blir ”nullet ut” når du kommer inn i Avansert søk og 
du må derfor spesifisere hvilket søk du ønsker å avgrense/ 
kombinere (enten ved å skrive søkeordene på nytt i søkeboksen (1),
eller legge til søkenummeret som du finner i historikken (2 og 3).

2   

3 1   
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Avansert søk – Avgrense på tidsskrift

Velg ”Journal” (1) fra listen og skriv inn tidsskriftnavnet. Forslag på 
tidsskriftnavn fra indeksen vil sprette opp automatisk (2). Klikk på 
korrekt navn for å velge tidsskrift.

Klikk "Add" (3) for å legge tidsskriftet til søkeboksen (4). Du kan 
deretter gjøre flere feltsøk og legge disse til søket hvis ønskelig. #1 
i eksemplet over henviser til søket fra søkehistorikken.

Klikk på ”Search” (5) for å gjøre søket.

Husk å legge inn søk/søkenummer i søkefeltet (se forrige lysbilde) 
hvis du skal avgrense/kombinere med tidligere søk.

1

2

3

4 5
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Avansert søk – Avgrense på forfatter

Velg ”Author” (1) fra listen og skriv inn forfatternavnet. Forslag på 
forfatternavn fra indeksen vil sprette opp automatisk (god hjelp hvis 
du er usikker på event. initialer). Klikk på korrekt navn for å velge 
forfatter (2).

Klikk "Add" (3) for å legge the author til søkeboksen. Se eksemplet i 
forrige lysbilde for veien videre.

Husk å legge inn søk/søkenummer i søkefeltet hvis du skal 
avgrense/kombinere med tidligere søk.

1

2

3



37

Avansert søk – Avgrense på forfatter

Det er mulig å søke på forfatternavn som 
førsteforfatter og som siste forfatter fra 
nedtrekksmenyen.

Ønsker du å finne publikasjoner der en 
person er eneforfatter, kan dette gjøres slik:

First Author AND Last Author

Direkte forfattersøk: Etternavn og initialer (uten komma) tolkes
som regel som forfatternavn. PubMed trunkerer fornavn slik at
event. mellomnavnsinitialer blir inkludert.
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Avansert søk – Det meste er søkbart 

I tillegg til de funksjoner som er beskrevet 
tidligere, kan du i Advanced Search gjøre feltsøk 
i en rekke andre PubMed-felter via menyen. Du 
har også tilgang til en indeks for de ulike feltene 
(klikk på Index-lenka til høyre for søkefeltet). 
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Håndtering av trefflista

3 5
2

6

4

1

1. Avgrensningsfilter.

2. Lagre søk eller 
sende til referanse-
håndteringsprogram.

3. Sende søket via 
epost.

4. Sende søket til 
EndNote, ut-
klippstavle eller 
samlinger i MyMCBI.

5. Velge om trefflista 
sorteres etter 
relevans eller 
kronologisk/Velge 
om sammendrag skal 
vises i trefflista/ 
Antall treff pr. side 
i trefflista

6.  Få referansen i en bestemt stil eller
sende til referansehåndterings-
program ("Cite").
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Håndtering av trefflista
Finn all informasjon om en referanse

Ønsker du mer informasjon 
om en artikkel, klikker du på 
tittelen (1).

Du vil nå få all informasjon om 
artikkelen som sammendrag, 
Mesh-ord, publikasjonstype 
o.l. Se innholdsfortegnelse til 
høyre for sammendraget (2).

2

1
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Håndtering av trefflista
Relevanssortering og Best Match

Ønsker du at trefflista skal 
sortere etter relevans, 
velger du "Best Match" (1 
og 2).

Relevanslista er et resultat 
av en algoritme som 
analyserer forekomst av 
søkeord, hvilke felter de 
finnes m.m. Nyere artikler 
gis prioritet.

Klikk på "Most recent" (2) 
for normal sortering av 
trefflista.

NB! Ikke bruk "Best Match" til vanlig søking 
for studier og forskning! Bruk denne når du 
kun trenger noen få, svært relevante artikler 
for å få svaret på et spørsmål.

1

2
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Håndtering av trefflista
Eksportere referanser til referansehåndteringsprogram

Hak av referansene som ønskes 
eksportert (1).

Klikk på "Send to" (2) og velg 
«Citation manager" (3) fra 
nedtrekksmenyen for format. 
Klikk "Create file" (4) for å 
starte eksporten til EndNote 
eller andre referanse-
håndteringsprogram.

Har du ikke haket av noen 
referanser på forhånd, kan du 
velge å importere hele trefflista 
eller innholdet side en av treff-
lista (5).

Merk at de ulike nettleserne 
håndterer eksportfila ulikt. Se 
bibliotekets EndNoteside for 
mer informasjon.

1

5

4

2

3
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Håndtering av trefflista
Aktivere visning av sammendrag i trefflista

Klikk på tannhjulet (1) og 
"Abstract" (2) for å aktivere 
visning av sammendrag på 
trefflista.

Dette kan være en nyttig 
funksjon når du skal gå igjennom 
trefflista og avgjøre hvilke 
artikler som er relevante og som 
du ønsker å bruke videre.

1
2
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Utklippstavla/Clipboard
Ønsker du å samle flere 
referanser i ei fil eller 
samling, kan du lagre disse 
midlertidig på utklippstavla. 

Dette gjøres ved å velge 
”Clipboard” (1) fra ”Send 
to” menyen (2). Du får en 
bekreftelse når valgte 
referanser er lagret (3).

Innholdet i utklipstavla 
hentes opp ved å trykke på 
Clipboard (4).

Utklippstavla har plass til 
maks. 500 referanser og 
innholdet vil automatisk 
slettes etter åtte timers 
inaktivitet (eller når pc’en 
slås av) .

Permanent utklippstavle er 
tilgjengelig via MyNCBI.

4

3

1

2
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Utklippstavla/Clipboard

Innhold på utklippstavla 
slettes ved å klikke på 
”Remove All” (1). Du kan 
også slette enkeltreferanser 
ved å merke en eller flere og 
velge ”Remove from 
clipboard” (2).

Du kan sende/eksportere 
innholdet i utklippstavla til 
f.eks. EndNote via menyen 
over innholdet (3).

1

3

2
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Hvordan skaffe artikler?

PubMed & artikler som er fritt tilgjengelige på nettet:

Artikler som er fritt tilgjengelig vil få et eget ikon for dette øverst til 
høyre for tittelen når du er inne på referansen (1). Klikk på ikonet for å 
komme til full-teksten.

PubMed har et eget filter til venstre for trefflista som vil gi deg alle 
treffene som er gratis tilgjengelig for deg (husk at NTNU/St. Olavs har 
tilgang til et stort antall tidsskrifter gjennom sine abonnement).

1
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Hvordan skaffe artikler?

PubMed & NTNU-knappen:

Lenke til fulltekst fra utgiver finnes for noen referanser (1), men vil kun 
fungere når vi har abonnement eller artikkelen er Open Access.

Klikker du på NTNU-knappen (2) sendes du til Oria hvor du vil få korrekt 
informasjon om du har tilgang til artikkelen eller ikke, lenke til eventuell 
fulltekst, og mulighet til kopibestilling hvis vi ikke har tilgang til artikkelen.

1
2



48

Hvordan skaffe artikler?

PubMed & NTNU-knappen:

Her får du beskjed om fulltekst 
kun når du har tilgang, og 
lenkene fører nesten alltid 
direkte til artikkelen.

Merk informasjon om eventuelle 
begrensninger i tilgang!). Dette 
er spesielt viktig for referanser 
som finnes i fulltekst fra flere 
leverandører, da noen av disse 
kan ha begrensninger i årganger 
tilgjengelig. 

NB! Husk at du kun får tilgang 
hvis du er tilkoblet NTNU-
eller St Olavs-nettet.

Bruk VPN hvis du sitter på nett 
utenfor NTNU.
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Hvordan skaffe artikler?

PubMed & NTNU-knappen:

Får du beskjed om at fulltekst ikke 

er tilgjengelig (1), kan du bestille 

artikkelen fra biblioteket via 

bestillingsknappen (2).

NB! Du må være pålogget i Oria 
(3) for å få opp bestillings-
knappen og ha muligheten til å 
bestille! 

Du logger på med Feide/NTNU-
pålogging. St. Olavs-ansatte kan 
ta kontakt med biblioteket for å 
få informasjon om pålogging.

Sjekk at det påfølgende 
bestillingsskjemaet er korrekt 
utfylt og send dette til 
biblioteket. 

Bestilling av artikler er som regel 
gratis.

1

2

3
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Finne informasjon om tidsskrift

Velg ”Journals” fra menyen under søkefeltet.

Husk at du også kan avgrense til bestemte 
tidsskrift i Advanced Search.

Søk på full tittel eller 
forkortelser.

Denne søkemuligheten kan brukes til å finne tidsskriftforkortelser 
eller om et tidsskrift er indeksert i Medline.
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Finne informasjon om tidsskrift

Søk opp tidsskrift for å finne standardforkortelser (1) og annen 
informasjon. Du kan også overføre søk etter artikler fra et eller 
flere tidsskrifter direkte til PubMed fra tidsskriftsøk (2).

1

2
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Clinical Queries - Søkefiltre
Hjelpemiddel for å finne klinisk informasjon

Clinical Queries er tilgjengelig fra
menyen under søkefeltet.

Clinical Queries gir filtrerte søk innen kliniske studie kategorier (1), 
systematiske oversiktsarbeider (2) og medisinsk genetikk samtidig (3).

1 2 3
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Clinical Queries - Søkefiltre
Hjelpemiddel for å finne klinisk informasjon

Søkeresultat

Her kan søket 
justeres

Søkeord (bruk noen få, enkle ord)
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Clinical Queries - Søkefiltre
Hjelpemiddel for å finne klinisk informasjon

Broad: Stor sjanse for å finne alle 
relevante artikler, men også noen 
som ikke er så relevante.

Narrow: Stor andel av treff på 
relevante artikler (mindre støy), 
men du risikerer å miste noen 
relevante artikler.

Category: Velg tema/kategori for å 
avgrense søket ditt.
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Gjennom My NCBI gir PubMed deg mulighet til å personifisere 
PubMed og opprette et eget område tilgjengelig gjennom personlig 
passord.

Du kan bl.a.:

* Lagre søk til senere.
* Opprette varsling på epost når nye artikler som matcher

dine søkekriterier dukker opp.
* Lagre personlige filtre som vil gruppere søkeresultatene

dine slik du ønsker.
* Endre utseende på hvordan referanser presenteres.
* Få fargemerking av søkeordene dine.
* Sjekke din PubMed aktivitet de siste seks måneder.

Du må registrere deg før du kan ta i bruk My NCBI, og logge deg 
inn med brukernavn og passord for å få tilgang til tjenesten (det er 
mulig å aktivere en automatisk pålogging).

Januar 2020: My NCBI har ikke nytt grensesnitt og noen av 
funksjonene her fungerer ikke skikkelig ennå.
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Opprette ny bruker

Du må opprette en ny bruker før du kan ta i bruk My NCBI. Legg 
inn epost-adresse for å kunne sette opp epost-varsling fra dine 
favorittsøk.
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Bruke MyNCBI

Velg "Log in" øverst til høyre når du ønsker å aktivere My NCBI. 
Et person-ikon viser at du er pålogget. Klikk på dette og velg 
"Dashboard" (1) for å tilgang til ditt innhold i My NCBI. 

1
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Bruke MyNCBI

I My NCBI finner du lagrede søk og epost-varslinger (1), lagrede samlinger 
(2), lagrede bibliografier (3), valgte filtre (4) og historikk over din PubMed 
aktivitet (5). Klikk «Search» (6) uten søkeord for å gå tilbake til Pubmed. 
Du kan lukke funksjonsboksene eller flytte dem rundt på siden etter behov.

5
4

3
1

6

Logg ut

2
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Bruke MyNCBI

Du kan tilpasse innholdet i MyNCBI 
etter eget behov ved å velge 
«Custumize this page» (1).

Fjern avhaking for funksjonsbokser 
som ikke skal vises (2). Avslutt med 
«Done» (3).

3

2

1
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Bruke MyNCBI

Du kan søke direkte i PubMed eller andre NCBI databaser direkte 
fra MyNCBI (velg database fra nedtrekksmenyen) (1).

Klikk på Search-knappen uten innhold i søkefeltet hvis du ønsker å 
gå tilbake til PubMeds hovedside.

1



61

Lagre søk på My NCBI

Søk lagres ved å klikke på lenken ”Create alert” under søkefeltet.

Husk at det er søkestrategien som lagres her, ikke trefflista!
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Lagre søk 

Velg «No» (1) hvis du kun vil 
lagre søkestrategien og ikke 
opprette en epostvarsling. 

Avslutt med «Save» (2).

Du får en kvittering i 
PubMed på at søket er lagret 
(denne forsvinner etter kort 
tid).

Merk at du kan justere søke-
strategien på dette nivået 
(3).

3

2

1
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Velg «Yes» (1) hvis du vil opprette en 
epostvarsling. 

Legg inn eller endre epost (2).

Velg når og hvor ofte du vil ha epostvarsling 
og i hvilken form (3). Velg abstract under 
format og flere enn 5 artikler om gangen.

Avslutt med «Save» (4).

Du får en kvittering i PubMed på at søket er 
lagret (denne forsvinner etter kort tid).

Merk at du kan justere søke-strategien på 
dette nivået (5).

Opprette varsling via epost

4

2

1

3

5



64

Når du logger deg inn i My NCBI 
kan du få tilgang til dine lagrede 
søk og varslinger i boksen ”Saved 
Searches” (1).

Du kan kjøre søk på nytt (klikk på 
søkenavnet), sjekke hva som er 
nytt siden sist (What’s New), 
endre søk fra/til epost-varsling, 
eller slette gamle søk ved å klikke 
på      (2).

NB! Lagrede søk blir foreløpig 
kjørt i gammel-PubMed!

Klikk på «Manage Saved 
Searches» (3) hvis du ønsker å 
endre på flere søk samtidig (4).

Lagrede søk og epost-varslinger

3

2

1
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Du kan opprette en personlig 
utklippstavle på My NCBI 
der du kan lagre referanser 
(max. 500).

Logg deg på My NCBI.

Merk aktuelle referanser og 
velg ”Send to” (1) og 
Collections (2).

Velg deretter å legge 
referansene i en ny samling 
eller i en eksisterende  
samling (3).

Avslutt med ”Add”.

NB! Innholdet i samlingene 
åpnes foreløpig i gammel-
PubMed!

Lagre treff i samlinger (MY Collection)

3

1

2
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Lagre treff i samlinger (MY Collection)

Det er mulig å legge referanser til din personlige utklippstavle når du 
er inne på en referanse i abstract display via «Send to» (1) og 
"Collections" (2). Fremgangsmåten videre er som beskrevet i forrige 
lysbilde.

1

2
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Bruk av filter

Har du aktivert filter i My NCBI, kommer disse øverst til venstre 
for trefflista (1).

Klikk på ”My NCBI Filters” (2) for å få tilgang til filtervalg eller 
”Filters → Manage filters” (3) når du er inne i My NCBI. I My NCBI 
kan du også fjerne filter direkte ved å ta vekk avhakingen (4).

2

3

1

4
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Bruk av filter

Under ”Popular” (1) finner du populære filter. Hak av ønsket filter 
for å aktivisere dette. Du får i noen sekunder se en grønn boks med 
teksten ”Filter has been activated”. Valgte filter kan slettes ved å 
fjerne haken foran filteret (også her får du en kvitteringsmelding 
på at dette er gjennomført).

Du kan også søke etter filter hvis du kjenner navnet (2).

NB! Filtervalg fungerer for nye PubMed.

1
2
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Bruk av filter

De mest brukte filtrene finner 
du under ”Properties” (1). Klikk 
på + for å se filtrene under de 
forskjellige kategoriene.

I figuren til høyre (2) har vi 
valgt filtrene «Clinical Trial», 
«Meta-analysis» og «Review».

Fjern filter ved å fjerne 
avhakingen.

Du kan også søke etter filter hvis 
du kjenner navnet (3).

1

2

3
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Bruk av filter

1

Når filter er aktivert i My NCBI, får vi i tillegg til den ordinære 
trefflista, lenker til alternative lister med treff som er gruppert i 
forhold til våre valgte filter (her Review, All Adult og "Norske 
artikler") (1). 



71

Historikk

NB! Det ser ikke ut som om denne funksjonen er aktiv for nye 
PubMed ennå!

”Recent Activity” (1) gir deg en oversikt over din aktivitet på 
PubMed (kun når du har vært pålogget MyNCBI) de siste seks 
måneder.

Her kan du kjøre gamle søk på nytt eller åpne på nytt referanser som 
du har sjekket tidligere. Du har ulike muligheter til å organisere 
historikken og også gjøre søk internt i denne.

1
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My Bibliography

”My Bibliography” (1) gir deg muligheten til å lagre, ha tilgang til, 
eksportere til fil referanser som du har samlet. Du kan også dele 
dine referanser med andre.

Klikk på «Manage My Bibliography» (2) for å administrere dine 
referanser. 

2

1
1
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Endre utseende

Velg ”NCBI Site Preferences” (1). Her 
kan du endre forskjellige innstillinger 
for PubMed. 

Velg ”Highlighting” (2) for å få farge-
merking av søkeord. Klikk på ønsket 
farge og deretter ”Save” (3).

Nå vil alle dine søketermer bli 
fargemerket så lenge du er pålogget 
MyNCBI.

NB! Det ser ikke ut som om denne 
funksjonen er aktiv for nye PubMed 
ennå!

1

2

3
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Ta kontakt med biblioteket hvis du trenger hjelp!

post@bmh.ntnu.no

72 57 66 80

https://www.ntnu.no/blogger/ub-mh/ ("Fagsiden for medisin")


