
Arkivet når du via vår hemsida
www.lakartidningen.se där du ser Kun-
skapens träd (Figur 1). Klicka på det
gula äpplet i mitten högst upp »Sök i ar-
kivet». Du kan också skriva in adressen
http://ltarkiv.lakartidningen.se/ – och
varför inte lägga ett bokmärke där!

Enkel sökning
Vill du göra en enkel sökning fyller

du i någon uppgift som är känd för dig,
t ex författarens efternamn, ord i titeln,
osv. Klicka på sök!

Du får upp ett antal träffar där årtal
och sidor är markerade och alltså klick-
bara. Klicka på en av artiklarna! Är ar-
tikeln publicerad mellan åren 1990 och
1995 visar registret enbart fullständig
författarpresentation, titel, ämnesord
samt pagina i respektive utgåva av Lä-
kartidningen. Sedan kan du gå till ditt
bibliotek och hämta fram tidningen.

Fulltext från 1996 och framåt
Klickar du däremot på en artikel från

1996 eller senare dyker en ruta upp till
höger på skärmbilden (se Figur 2) där
du har möjlighet att se artikeln i översikt
(miniatyrbilder), sida för sida som sid-
bilder, eller i pdf-format, som ger ut-
skriftskvalitet.

De rader som är rödmarkerade, och
som gör att du kan läsa texten, kräver
användarnamn och lösenord, alltså ditt
efternamn samt prenumerantnumret.
»Efternamnet» kan också vara t ex Bib-
lioteket, dvs det namn som står på förs-
ta raden på adressen på Läkartidningens
baksida. När du har klarat av inlogg-
ningen klickar du på önskad sida, eller
på länken till pdf-formatet, och du kan
läsa artikeln.

Det finns också andra länkar på våra
registersidor. Du kan slå upp tidningens
innehållsförteckning nummer för num-
mer och det finns en del instruktioner
och hjälptexter att läsa.

Avancerad sökning
Den enkla sökningen sker direkt i

vår databas och den söker bara i titlar,
ämnesord (Mesh-termer) och författar-
namn. Vi har också installerat en sök-
motor för fritextsökning där vi har text-
indexerat tidningens hela textmassa
från 1996 och framåt – över 10 000 si-
dor. Du kan alltså »dammsuga» texten
på vartenda ord som skrivits. För att
göra det går du till »Avancerad sök-
ning». Välj sedan att söka i »De full-
ständiga artikeltexterna». Det finns
också möjlighet att använda denna sök-
motor till att söka i titlar, ämnesord och
författarnamn, men där kanske man i
första hand använder den enkla sök-
ningen. När du tryckt på knappen
»Kör» får du uppge ditt användarnamn
och lösenord (Figur 3).

I den avancerade fritextsökningen
kan du använda dig av fraser och läng-
re beskrivningar på ett annat sätt än i
den enkla sökningen. Sökmotorn gör
det bästa av varje situation och försöker

hitta artiklar som har så många
ord från din beskrivning som
möjligt. Resultaten presenteras
ordnade efter träffpoäng, unge-
fär som det brukar se ut i Inter-
nets sökmotorer. De artiklar som
stämmer bäst med sökorden pre-
senteras först.

I kanten på träfflistan ligger
länkar som ger dig möjlighet att
se träfford. Den här funktionen
är gjord för att kunna få en snabb
titt på vilket sammanhang ordet
står i, för att kunna bedöma om
texten är intressant eller inte.
Många användare sitter med
modemanslutningar och då tar
det en inte försumbar tid att bör-
ja titta på en fulltextartikel.
»Visa träfford» är mycket snab-

bare.
Tillbaka till söksidan! Ett  40-tal se-

rier finns under vinjetten artikleserier.
Serier fr o m 1996 är klickbara. Vad för-
fattarregistret innehåller är givet. Är du
osäker på stavningar är det klokt att prö-
va med några begynnelsebokstäver och
bläddra bland träffarna.

Svarar på frågor
Statistik har visat att vi har ca 700

sökningar per dygn på vårt arkiv; på
hela webbplatsen har vi ca 2 500 besök
per dygn. Vi märker att nu när fulltexten
blivit tillgänglig så stiger siffran. Vi

hoppas att många fler prenumeranter
skall använda vårt arkiv på Internet för
att snabbt finna medicinska artiklar i
fulltext.

Vi har försökt göra sökningen i vårt
arkiv så enkel som möjligt. Trots det
kan det uppstå problem. Vänd dig till
oss! Programmeringen är gjord av Jens
Blomster. Han svarar på frågor om tek-
nik. Honom når du på e-post
blomster@algonet.se

Frågor om artikelsökning: gabriella.
blomberg@lakartidningen.se och/eller 
karin.rockstadius@lakartidningen.se

Marita Önneby
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Figur 1. Läkartidningens hemsida.

Figur 2. Här ser du alternativen när du vill
läsa eller ladda ner artikeln.

Figur 3. Ruta med ifyllt efternamn och
prenumerantnummer.

Läkartidningen 1996–1999

Medicinska artiklar nu på Internet
Läkartidningens digitala

arkiv är klart för användning.
Som prenumerant på Läkartid-
ningen erbjuder vi dig möjlighet
att läsa samtliga medicinska ar-
tiklar publicerade från år 1996
och framåt. Du kommer åt dem
genom att uppge ditt efternamn
samt ditt prenumerantnummer.
Numret hittar du bl a på adress-
lappen på tidningens baksida.

– Detta kommer att bli ett för
våra läsare mycket användbart
verktyg, spår Ingvar Krakau,
docent i allmänmedicin.

Följ med på en kort presenta-
tion av arkivsökning på nätet!


