
BrowZine
– en tjänst via Medicinska e-biblioteket



BrowZine är en tjänst som gör det enklare för dig att läsa, bevaka, dela och spara artiklar ur de 
tidskrifter du har tillgång till via Medicinska e-biblioteket, Region Kalmar län.

Du kan skapa en personlig bokhylla med dina favorittidskrifter och få notiser när nya artiklar 
publiceras eller när ett nytt nummer av tidskriften kommer ut.  

Du når BrowZines webbversion direkt från Medicinska e-biblioteket. 
Du kan också välja att ladda ner appen till din datorplatta eller smarttelefon.

BrowZine hjälper dig hålla koll på intressanta tidskrifter  



Sök fram tidskrifter via e-bibliotekets sökruta … 

Välj fliken 
Tidskrifter

…och se till att 
BrowZine är valt i 
rullgardinsmenyn

… eller direkt i BrowZine. 



För att komma åt alla de prenumerationer du har tillgång till behöver du ange 
Medicinska e-biblioteket som ditt bibliotek.



Sök efter specifika tidskrifter eller utforska vilka tidskrifter som finns inom ett visst ämnesområde.

Du kan också välja 
ämnesområde och 

klicka dig fram

I sökrutan kan du söka på 
ämne, titel eller ISSN



En sökning ger dig en lista över både ämnesområden och enskilda tidskrifter som innehåller ditt sökord.

Du kan gå direkt till någon av 
tidskrifterna … ..

.. eller se vilka 
tidskrifter som finns 
inom ett visst 
ämnesområde.



Du får en översikt över tidskrifter inom ditt ämnesområde och kan välja ut dem du vill bevaka eller läsa. 



När du valt att gå till en tidskrift leds du till det senaste numret.  
Övriga tillgängliga årgångar och nummer visas i vänsterspalten.



Du kan läsa hela artikeln direkt på skärmen genom att följa länken via artikelns titel eller klicka 
på länksymbolen. Du kan också välja att ladda ner artikeln som PDF. 

Link to articleDownload PDF



En del artiklar finns fritt tillgängliga (Open Access) men för att kunna läsa det 
material som är låst inom våra prenumerationer behöver du vara inloggad.



Om du skapar ett personligt konto i BrowZine kan du spara tidskrifter och artiklar. 
Du når dem både i BrowZines app och via webben.



Klicka på Add to My Bookshelf för att lägga till en tidskrift i din bokhylla. 
Du får då också notiser när nya artiklar publiceras i de tidskrifter du valt ut. 



Under varje artikel finns symboler som anger ytterligare några olika valmöjligheter. 



Med Save to My Articles sparar du artikeln till ditt konto. 

Export Citation ger dig möjligheten att hämta in artikelreferensen direkt 
till ditt referenshanteringsprogram (t ex EndNote).

Genom Share kan du enkelt dela 
artikel-länken med andra.

Spara artikeln i den generella samlingen 
eller skapa din egen personliga artikelsamling.



Det förekommer att en artikel i BrowZine inte finns att tillgå inom våra prenumerationer.
Artiklar du inte får upp i fulltext kan du beställa. 



Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller vill veta mer!

Du når oss via mejl, telefon och chatt.
https://medbib.lnu.se

https://medbib.lnu.se/

