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Länkar till fulltext i MedSök
Längst ned i varje referenspost i resultatlistan finns en eller flera länkar.
Region Skånes fulltextlänk leder till fulltexten direkt på förlagets
hemsida och den visas då fulltext finns tillgänglig. Länkningen sker
via vår länkserver (Fulltext Finder), anpassade länkar leder till
respektive tidskrift.
Om artikeln finns tillgänglig via någon av de EBSCOhostdatabaser som Region Skåne har (till exempel MedLine
Complete), så visas den här länken. Artikeln öppnas direkt som
en PDF i MedSök, utan att först gå till tidskriftens hemsida.
Denna länk syns om fulltexten inte är tillgänglig, genom att
klicka på den kan man beställa artikeln genom att fylla i ett
formulär.
PlumX Metrics visas i vissa fall under referensposten och är
ett verktyg för att mäta hur mycket en artikel refererats till
eller omnämnts i olika sammanhang. Läs mer här:
https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/
HTML-fulltextformat syns då en artikel finns tillgänglig
som webbversion.
EPUB-fulltext är tillgänglig för en stor andel e-böcker. EPUB
är ett e-boks-format som är anpassat för skärmläsning och gör
det möjligt att till exempel anpassa textstorlek och bläddra i eboken.
Denna länk syns i de fall en e-bok är nedladdningsbar. Du måste
vara inloggad i Ebsco för att kunna göra detta.
Denna länk leder in i SwePub. I vissa fall finns fulltexten
tillgänglig där.
När man klickat på en artikeltitel och kommit till den
utökade referensposten finns denna länk tillgänglig.
Länken leder till en sökning i Google Scholar på
artikelns eller bokens titel. Länken finns på alla poster, inte bara de som regionen
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betalar för, av flera anledningar:
 artiklar utgivna av enstaka små förlag kan man av tekniska skäl inte länka till via
länkservern (fulltextlänkningen) och de saknar DOI (Crossref-länkningen). Då kan
man nå fulltexten direkt via Google Scholar om man sitter inom regionens nätverk
(förlaget känner av IP-nummer).
 ibland finns pre-print versioner tillgängliga på nätet
 ibland är enstaka artiklar fritt tillgängliga i betaltidskrifter
 ibland har individer tillgängliggjort artiklar som normalt är betalartiklar Det flesta
av Region Skånes e-tidskrifter och e-böcker kan man nå via Google Scholar så
länge man sitter inom regionens nätverk eftersom sjukhusbiblioteken betalar för
prenumerationerna och meddelar förlagen de aktuella IP-numren för regionen.
Denna länk syns i vissa fall i den utökade referensposten.
Dessa länkar leder också till de tidskrifter och årgångar
som regionen har tillgång till, likt fulltext-länken ovan, men inte via länkservern
utan via Crossref. Crossref-länkningen utnyttjar DOI-adresser (som alla stora
förlag använder) för att länka direkt till artiklar och bokkapitel. Crossref-länken
kan fungera om fulltextlänken ovan inte fungerar för tillfället.
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