
Här söker du i ett s k fritextsökningsfält. Om du skriver ett
ord eller början av ett ord och klickar på Sök, kommer
träfflistan att visa alla artiklar som har titelord i överens-
stämmelse med det sökta ordet. En sökning på t ex re-
cept finner artiklar med titelord som recept, receptarie,
receptor. Observera att man inte finner ord som gömmer
sig inuti ord. Om du söker på gen finner du inte t ex an-
tingen eller kongenital. Om du skriver flera ord i sökfältet

kommer träfflistan att omfatta bara de artiklar som har
alla orden i titeln, men inte nödvändigtvis i samma ord-
ning eller intill varandra. Sökning på fraser inom citat-
tecken eller med AND, OR, NOT eller andra sofistikera-
de sökningsvarianter går inte att göra i vårt register.

Om du skriver ett efternamn eller början av ett efternamn
i sökfältet och klickar på Sök kommer träfflistan att visa
alla artiklar med författarnamn som överensstämmer
med de inskrivna bokstäverna. En sökning på Ander kan
ge författarnamn som Ander, Anderén, Anderson, An-

dersson, Anderzon etc. För att begränsa sökningen bör
man skriva så mycket av både för- och efternamn som
man är säker på. Man kan också börja med att söka rätt
författarnamn i författarregistret . Om man klickar på det
rätta namnet placeras det i sökfältet.
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Att hitta rätt … ... är lätt

Att söka på författare

Att söka på titel
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Genom att klicka på en bokstav får du se en lista på alla
ämnesord som börjar på den bokstaven. Du kan sedan
gå fram och tillbaka i listan med hjälp av rullningslisten.
Om du klickar på ett ämnesord placeras det automatiskt

i sökfältet. Du
kan också
söka ämnes-
ord på eng-
elska på sam-
ma sätt, men
om du klickar
på ett eng-
elskt ämnes-

ord placeras motsvarande svenska ämnesord i sökfältet.
Innan du söker på ämnesord bör du söka i lexikonet för
att försäkra dig om att det önskade ämnesordet också
finns med där. Om du vill söka på flera ämnesord som
börjar på samma sätt kan du göra det genom att skriva
så mycket av ämnesordet som stämmer för alla önska-
de ämnesord. Om du t ex skriver Transplantation i sök-

fältet och sedan klickar på Sök, kom-
mer träfflistan att visa alla artiklar
med ämnesorden Transplantation;
Transplantation, autolog; Trans-
plantation, heterolog; Transplanta-
tion, heterotop etc.

Avancerad sökning
Denna sökning görs i de fullständiga artikeltexterna från tidningen. Län-
ken »Online help» ger en utförlig beskrivning av olika sökmöjligheter.
T ex kan du med hjälp av asterisker (*gen*) söka på ordstammar. Re-
sultaten presenteras ordnade efter träffpoäng, dvs de dokument som
sökmotorn bedömer stämma bäst med sökvillkoren presenteras först. 
När vi hittar flera artiklar på en sida där de sökta orden förekommer, pre-
senterar vi samtliga artiklar som tänkbara träffar. Det är tyvärr inte möj-

ligt att automatiskt avgöra om
det sökta ordet står i »rätt» arti-
kel.

Att söka på ämnesord (svensk eller engelsk Mesh-term)

Som prenumerant på Läkartidningen har
du tillgång till vårt fulltextarkiv. När du

önskar ta fram en fulltextartikel i pdf-for-
mat, får du frågor om användarnamn/
userid och lösenord. Ditt användarnamn/
userid är ditt efternamn eller det namn som
står som prenumerant på Läkartidningen,

dvs första raden i adressen på Läkartid-
ningens baksida. För institutionsadresser
kan det tex vara Vårdcentralen i Hunne-
bostrandeller Apoteket Älgen. 

Lösenordet/password är sexsiffrigt och
även det finns på adressetiketten. Observe-
ra att det är de sex första siffrorna som gäl-

ler som lösenord/password. Om ditt namn
och lösenord ändå inte accepteras kan det
bero på att din browser inte läser å,ä,ö. Er-
sätt med a och o; t ex Vardcentralen.

Arkivet innehåller fulltextartiklar från
och med 1996.
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