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Lilla PubMed-lathunden
Om databasen PubMed
PubMed är den största databasen inom biomedicin och innehåller medicin, omvårdnad,
odontologi, hälso- och sjukvård och veterinärmedicin. PubMed innehåller mer än 27 miljoner
referenser.

Om MeSH-termer (ämnesord)
Referenserna i PubMed är indexerade, d.v.s. ämnesexperter har utifrån en ämnesordslista valt
ämnesord som beskriver innehållet. En fördel med att söka på ämnesord är att du hittar alla
artiklar om ett ämne oavsett vilka ord och begrepp som författarna har använt. Alla artiklar om
t.ex. levercancer taggas med ämnesordet Liver neoplasms och du behöver inte söka på synonymer
som cancer of the liver, hepatic neoplasms, hepatocellular cancer o.s.v.
PubMeds ämnesordslista kallas Medical Subject Headings och förkortas MeSH. Det finns
nästan 28 000 ämnesord som är ordnade i en hierarkisk struktur som kan liknas vid ett träd.
Trädet har 16 huvudgrenar som förgrenar sig med bredare och snävare termer. Alla termer finns
med någonstans i trädstrukturen och vissa termer kan finnas på flera olika grenar. T.ex. ligger
ämnesordet Stroke på två olika grenar i hierarkin, under Vascular diseases och Brain diseases.
Personal vid Karolinska institutets bibliotek har översatt MeSH-termerna till svenska och skapat
en Svensk MeSH där du både kan söka på engelska och svenska ord. En länk till Svensk MeSH
finns här: http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm

Automatic Term Mapping, automatisk länkning till MeSH-termer
PubMed har en funktion som heter Automatic Term Mapping, automatisk länkning till MeSHtermer. PubMed är en ”smart” databas som vid fritextsökning även söker på andra ord än de som
skrivs in i sökrutan och bl.a. görs det en automatisk länkning till MeSH-termer, d.v.s. ämnesord.
Denna funktion är unik för PubMed och finns inte i andra databaser.
Om man gör en fritextsökning på light therapy ser man till höger i rutan Search details hur
sökningen har gjorts: "phototherapy"[MeSH Terms] OR "phototherapy"[All Fields] OR
("light"[All Fields] AND "therapy"[All Fields]) OR "light therapy"[All Fields]
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PubMed har gjort fyra sökningar:
 en ämnesordssökning på MeSH-termen phototherapy.
 en fritextsökning på ordet phototherapy.
 en fritextsökning på orden light AND therapy, de två orden var för sig.
 en frassökning på orden ”light therapy”, de två orden tillsammans som en fras.

Fritextsökning
Skriv in det ord/de ord du vill söka på i sökrutan på PubMeds startsida och klicka på Search.
När man skriver in ord i sökfältet läggs AND in automatiskt mellan varje ord. Orden kan
förekomma var som helst i referensen, t.ex. i titeln, i abstract eller som ett ämnesord men
PubMed söker inte i artikelns fulltext. Du kan också använda dig av OR eller NOT i din sökning.
Dessa ord som används mellan sökorden i databassökningar kallas för booleska operatorer.
AND: begränsar sökningen, båda sökorden måste förekomma i samma referens, t.ex.
chest AND pain
OR: ger en bredare sökning, minst ett av begreppen måste finnas med i sökningen, t.ex.
tobacco OR smoking
NOT: används för att utesluta termer, t.ex. ”lower back pain” NOT pregnancy
Var dock försiktig med att använda NOT, det finns en risk att du missar intressanta artiklar.

Parenteser
Används för att tala om vilka ord som ska kombineras med vilka, t.ex.
(diet OR nutrition) AND (palliative OR hospice)

Frassökning
Om du vill söka på en fras eller ett begrepp sätter du citattecken runt begreppet. En sökning på
”chest pain” ger betydligt färre träffar än en sökning på chest pain. Tänk på att vid frassökning finns
en risk att du missar intressanta artiklar.

Trunkering
Om du är osäker på stavningen av ett ord eller vill söka på flera former av ett ord sätter du en
asterisk i slutet av ordet. Du söker då på alla ord med samma ordstam oavsett ändelse, t.ex. bacter*
ger träffar på bacteria, bacterium, bacteriophage etc.

MeSH-sökning, ämnesordssökning
På startsidan under More Resources finns MeSH Database, en databas över de ämnesord som
finns. När du gör en sökning på ett ord får du upp en lista på möjliga MeSH-termer, välj den som
passar bäst för ditt ämne. T.ex. ger en sökning på food allergy tre träffar där food hypersensitivity
motsvarar vad vi i normalfallet menar med matallergi. Om det ord du söker på inte finns med får
du förslag på närliggande termer.
En sökning på postoperative nausea ger MeSH-termen Postoperative Nausea and Vomiting. En
förklaring vad ämnesordet innebär samt det år som det började användas som MeSH-term står
högst upp. En lista på Subheadings, aspektord, som kan användas i sökningen, ges till varje
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ämnesord (t.ex. complications, nursing, psychology) och denna lista varierar beroende på vilket
ämnesordet är.

Om du vill att ämnesordet ska beskriva huvudinnehållet i referenserna markerar du Restrict to
MeSH Major Topic. Var dock försiktig med att använda denna begränsning eftersom det finns
en risk att du missar relevanta referenser.
I många andra databaser använder man sig av begreppet Explode när man vill att ämnesord som
ligger under i hierarkin också ska ingå i sökningen. I PubMed finns ingen Explodefunktion utan
underliggande ämnesord inkluderas alltid i sökningen men om du vill att din sökning inte ska
inkludera de underliggande MeSH-termerna markerar du Do not include MeSH terms found
below this term in the MeSH hierarchy.
Entry terms visar en lista på de alternativa termer som ingår i ämnesordet. Det är synonymer,
stavningsvarianter och förkortningar.
Previous indexing visar vilka MeSH-termer som användes innan ämnesordet började användas.
I vårt exempel Postoperative Nausea and Vomiting, användes de tre MeSH-termerna Nausea,
Postoperative complications och Vomiting fram till 1999 då Postoperative Nausea and Vomiting infördes
som ett nytt ämnesord. Om du ska göra sökningar på äldre referenser bör du använda dig av de
äldre MeSH-termerna. Längst ner på sidan finns ett ämnesordsträd där MeSH-termens läge i
ämnesordshierarkin visas.
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För att göra din sökning klickar du på Add to search builder och ämnesordet hamnar i den
fyrkantiga sökrutan ovanför. Du kan välja att göra flera ämnesordsökningar i samma sökning,
skriv då bara in ett nytt sökord i sökrutan högst upp och sök fram nästa MeSH-term. För att
sedan göra sökningen i PubMed klickar du på Search PubMed. Om du ska göra komplicerade
sökningar bör du dela upp sökningarna i flera delsökningar som du sedan kombinerar ihop med
hjälp av sökhistoriken.
OBS! När du söker med MeSH-termer kommer alla nya referenser som ännu inte hunnit bli
indexerade med ämnesord inte med i träfflistan.

Search history – att kombinera flera sökningar
Det bästa sättet att kombinera flera sökningar är att använda sig av sökhistoriken. Klicka på
Advanced (under sökrutan) och scrolla ner till History där din sökhistorik med alla sökresultat
och träffar visas. Varje sökning som du gjort får ett nummer och du kan välja att kombinera dem
med AND, OR eller NOT. Kombinera sökningarna genom att klicka på Add och dessa hamnar i
sökrutan. Klicka sedan på Search.
Om du vill söka på flera begrepp med synonymer är det enklast att du först gör en sökning på
synonymerna med ett OR emellan. Gör sedan en sökning där du kombinerar ihop de olika
sökningarna med ett AND.
I sökhistoriken sparas maximalt 100 sökningar och sökhistoriken finns kvar i åtta timmar.

Filters – att begränsa sökningen
Med hjälp av olika filters till vänster om träfflistan kan du begränsa din sökning utifrån
publiceringsdatum, språk, kön, åldersgrupper m.m. Klicka på Show additional filters för att se
samtliga filter. Under Text availability kan du välja referenser som har abstract eller finns i
fulltext. Om du väljer Abstract filtrerar du bort notiser m.m. som saknar abstracts. Var
uppmärksam på att artiklar äldre än från 1975 oftast saknar abstract. Du kan välja artikeltyp under
Article types och under Journal categories kan du välja tidskriftstyp t.ex. Nursing journals.
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Peer-reviewed som ibland finns som en begränsning i andra databaser finns inte som ett
alternativ i PubMed, förmodligen därför att huvuddelen av materialet i PubMed är vetenskapligt.
Vid Filters activated ser du de begränsningar som du gjort. Dessa ligger kvar på alla sökningar
som du gör tills du klickar på clear (för att ta bort ett filter) eller clear all (för att ta bort alla
filter).

Träfflistan
Träfflistan visas i kronologisk ordning med de senast publicerade referenserna först. I rutan
Search details ser du hur sökningen har genomförts och vilka ord som använts i sökningen.
Referenserna visas i kortform (Summary), d.v.s. titel, författare, tidskriftens namn, år, volym och
sidor. För att se abstract för en referens klickar du på titeln, vissa referenser saknar dock abstract.
Tidskriftens namn är förkortat och för att se hela namnet håller du markören över förkortningen.
Klicka på plustecknet framför Publication Types, MeSH Terms för att se vilken typ av
publikation referensen är och vilka MeSH-termer som referensen indexerats med. Detta kan
ibland ge tips på andra MeSH-termer som kan vara bra att söka på.
Under varje referens i träfflistan finns Similar Articles, där PubMed länkar till andra referenser
med samma ämnesord. Dessa referenser visas utifrån relevans och inte i datumordning. När du
klickar på en referens och så att den visas i abstractformatet finns Similar articles till höger.
Klicka på Se all för att få fram hela listan.
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Hur man får fram fulltext
För att få fram fulltext måste du först klicka på referensens titel för att få fram referensen i
abstractformat och då finns en Get it@ESH-symbol längst upp till höger. Klicka på denna för
att se om högskolan prenumererar på tidskriften och om det finns en fulltextlänk. Om
fulltextlänkning saknas finns en länkning till bibliotekets beställningsformulär för fjärrlån. En
artikelkopia kostar 40:- för högskolans studenter.
Det finns ett mindre antal referenser i PubMed som finns fritt tillgängliga online, på dessa står det
Free Article eller Free PMC Article i träfflistan. För att komma till fulltexten klickar du på
förlagslänken som finns bredvid Get it@ESH-symbolen.

Clipboard – att välja och spara referenser temporärt
Med hjälp av Clipboard kan du skapa dig en egen träfflista. Markera referenserna genom att
markera rutan till vänster om varje referens. Klicka på Send to (ligger högt upp till höger om
träfflistan) och välj Clipboard och Add to Clipboard. För att se de referenser som du sparat
klickar du på Clipboard som ligger högst upp till höger på sidan under det gråa fältet. Du kan
spara upp till 500 referenser och de sparas i åtta timmar.
Du kan maila referenserna till din e-post (maximalt 200 referenser åt gången), skriva ut dem eller
spara dem till ett referenshanteringsprogram (under Send to väljer du File och format
MEDLINE).
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