Att söka artiklar i tidskriftslistan
Om du har en referens ur en tidskrift som du vill hitta använder du bibliotekets tidskriftslista. Där
finns en förteckning över alla tidskrifter som biblioteket har tillgång till. Du hittar en länk till
tidskriftslistan på bibliotekets hemsida under rubriken Söka:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s2315168&groupid=main&
direct=true&db=edspub&profile=eds&plp=1
Om du vill söka artiklar om ett visst ämnesområde ska du inte använda tidskriftslistan utan i
stället söka i våra databaser: http://www.esh.se/bibliotek/soka/databaser-och-lankar.html
Sökexempel:
Kneck, Å., Klang, B., & Fagerberg, I. (2012). Learning to live with diabetes – integrating an illness or
objectifying a disease. Journal of Advanced Nursing, 68(11), 2486-2495.
För att hitta referensen ovan söker vi fram tidskriftens namn i sökrutan. Vi får träffar på åtta
tidskrifter och den tidskrift som vi söker, Journal of Advanced Nursing, ligger överst i träfflistan.

Tidskriften finns tillgänglig som e-tidskrift och om du befinner dig utanför högskolans nätverk så
måste du logga in för att få tillgång till fulltext. Du använder dina inloggningsuppgifter till
högskolan.
Det finns tre länkar till tidskriften och det beror på att biblioteket köper tidskriften från olika
leverantörer. Vilka år vi har tillgång till skiljer sig åt beroende på leverantör. Vid två av länkarna
som går via databaserna Academic Search Complete och CINAHL Complete står det: Full
Text Delay: 1 year och det innebär att vi inte har tillgång till artiklar från det senaste året, det
finns ett s.k. embargo. Hur lång tid ett embargo gäller brukar skilja sig åt beroende på tidskrift,
ibland några månader, ibland flera år. Via den tredje länken Wiley Custom Collection finns
däremot inga begränsningar utan även de senast publicerade artiklarna finns tillgängliga.
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Artikeln i vårt sökexempel är från 2012 och då spelar det ingen roll vilken av de tre länkarna som
vi använder oss av. Vi klickar på den översta länken, den som går via databasen Academic Search
Complete, och får då upp en översikt med information om tidskriften. Vi ser bl.a. vilket förlag
som ger ut tidskriften och om tidskriften är en Peer rewieved-tidskrift.
Vi klickar på det år som vi letar efter, 2012, och klickar sedan på den volym och det nummer som
artikeln är publicerad i.

Vi hamnar i databasen Academic Seach Complete och får upp en träfflista med 23 träffar. De är
de artiklar som ingår i volym 68, nummer 11 av tidskriften. Artiklarna presenteras i samma följd
som de är i den fysiska papperstidskriften, d.v.s. efter sidnumrering. Vi scrollar ner och hittar vår
artikel.
För att få mer information om artikeln, läsa abstract, se ämnesord m.m. så klickar man på
artikelns titel. Artikeln finns att läsa i fulltext i en Pdf-fil.

Om du letar efter referens ur en tidskrift och biblioteket inte har tillgång till den så kan du göra
ett Fjärrlån, d.v.s. beställa en papperskopia av artikeln. Att beställa en artikel kostar 40:- för
högskolans studenter. Det finns en länk på bibliotekets hemsida som du använder dig av:
http://www.esh.se/bibliotek/tjanster/fjarrlanebestallning.html
Du kan också försöka att hitta ett annat bibliotek som har tillgång till tidskriften och gå dit för att
läsa eller kopiera artikeln. Du kan söka via Libris, den nationella bibliotekskatalogen, efter vilka
andra högskole- och universitetsbibliotek som har tidskriften. Länk till Libris: http://libris.kb.se/
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