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Ett stort antal äldre medicinska artiklar är fritt tillgängliga via databaserna PubMed och 

PMC. Denna artikel beskriver det äldre materialet och innehåller en handledning som visar 

hur man kan komma åt den fullständiga texten, och hur artiklar kan laddas hem till den egna 

datorn. En ”Bilaga om litteratursökning” innehåller kompletterande information, som delvis 

även gäller nutiden (se sid. 12). 

 

 

Introduktion. 

Ett stort antal äldre medicinska artiklar är fritt tillgängliga som fulltext via databasen PubMed. 

För den medicinhistoriskt intresserade finns här en ”skattkammare” med originalartiklar från 

slutet av 1700-talet, 1800-talet och det tidiga 1900-talet. National Library of Medicine i USA 

(NLM), ger oss detta erbjudande via PubMed och PMC. Databasen PMC är ett arkiv för Open 

Access (OA), som totalt innehåller mer än sex millioner medicinska artiklar i fulltext. Allt 

detta är fritt tillgängligt för läsning och för nedladdning till den egna datorn. (Mer om 

innehållet i PMC finns i bilagan). Samlingen av äldre artiklar i PMC har skapats genom att 

texten har skannats in. Resultatet är att artikeln finns som ett faksimil med samma utseende 

som på de gamla tidskrifts-sidorna. Artiklarna i PMC finns i form av pdf-filer, dvs. en 

komprimerad version av artikeln. En pdf-fil är lätt att öppna för läsning på datorskärmen eller 

för utskrift. Den kan också tas hem och sparas i den egna datorn. De äldsta artiklarna i 

PubMed är från 1781. PMC har mycket att erbjuda: Det finns t.ex. mer än 180 000 artiklar 

som är 100 år gamla eller mer. Av dem är drygt 6 600 mer än 200 år gamla, dvs. tryckta 1820 

eller tidigare. 

 

 

Databaser i NLM. 
PubMed är den stora, fritt sökbara databasen. Inom PubMed finns databaserna Medline och 

PMC. Medline innehåller referenser till nutida medicinsk litteratur. PMC (PubMed Central) 

är en separat databas inom PubMed som endast innehåller fulltextartiklar. PMC är kanske det 

mest kända exemplet på Open Access, dvs. databaser eller tidskrifter där materialet är fritt 

tillgängligt. Det som behandlas i denna uppsats är artiklar ur äldre medicinska tidskrifter, där 

många finns i PMC som fulltext. Men PMC innehåller också många nutida artiklar. Man 

söker fram både äldre och nutida artiklar i PubMed. För  att komma åt fulltextartiklar 

använder man meddelandet ”Free PMC Article”, som återfinnes vid majoriteten av de äldre 

artiklarna (och ibland även vid nutida, då man även kan se meddelandet ”Free Article”, t.ex. 

vid en del artiklar ur Läkartidningen). Via en länk leds man över till databasen PMC, där man 

tar fram pdf-filen.  

 

Vad är pdf ? 
Pdf är förkortning av Portable Digital Format, som är en komprimerad version av ett 

dokument. Efter omvandlingen till pdf finns dokumentet som en pdf-fil. I texten här används 
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ofta termen pdf som beteckning på det som rätteligen är pdf-filer av de äldre artiklarna. Du 

kommer t.ex. att få öva dig att hämta hem pdf och att organisera pdf i datorn. 
 

 

Handledningen kan användas på olika sätt. 
1) I en första etapp kan du nöja dig med att vandra omkring i PubMed och studera titlarna till 

artiklar från 1700-talet och tidigt 1800-tal. Du kan bläddra och läsa bland titlarna och då du 

finner en lockande artikel kan du ta fram den och läsa den på skärmen. På detta sätt får du en 

första inblick i vad som finns 

 

2) Nästa etapp innebär att du lär dig att ta hem pdf-filer av intressanta artiklar till din egen 

dator. Där kan du samla dina pdf i mappar och göra en lista över titlarna. Du kan också skriva 

ut artiklar från pdf-filerna, så att det gamla utseendet behålls på kopian.  För att klara dessa 

båda etapper är det enda kravet att du har en dator med internetanslutning. 

 

3) Den tredje etappen blir aktuell om du vill skapa en större samling äldre artiklar. Då är min 

rekommendation att du använder datorprogrammet EndNote, som erbjuder stora fördelar. 

Med hjälp av EndNote kan man t.ex. skapa pdf-arkiv med hundratals artiklar, där samtliga 

innehåller artikeln i fulltext. (En handledning om EndNote som hjälpmedel vid 

litteratursökning är påbörjad, och kommer senare att publiceras via SMHS). 

 

 

Att tänka på innan du börjar följa handledningen. 
Det är viktigt att det jag ser och beskriver i min dator överensstämmer med det du ser i din 

dator. Ett problem kan vara att jag arbetar med en Mac-dator, men det bör gå lika bra att följa 

handledningen i en pc. Litteratursökning innebär att man använder Internet för att få kontakt 

med PubMed och andra databaser. Då man surfar på nätet använder man en web-läsare. Här 

finns många olika varianter, t.ex. Explorer, Safari, Chrome och gratis-programmet Firefox. 

Samtliga torde kunna användas för litteratursökningen. Då jag beskriver sökmetoder används 

Firefox. Kontrollera också att du har gratis-programmet Acrobat Reader DC i datorn. Det 

måste man ha för att kunna läsa pdf. Det programmet hämtas från Adobe. Firefox kan också 

hämtas via nätet. 

 

 

Materialet i denna studie. 
De äldre artiklar som behandlas i denna artikel, är publicerade under perioden 1781 - 1920, 

vilket innebär att redovisningen har begränsats till artiklar som är 100 år gamla eller mer. 

Artiklarna publicerades under en period av 140 år. Materialet omfattar totalt 181 476 artiklar i 

fulltext, och kan indelas i följande  perioder:  

 

1781 - 1820 (40 år). Artiklar med en ålder av 200 år eller mer. N = 6 896 

1821 - 1870 (50 år) Artiklar med en ålder av 150 - 200 år N  = 26 350 

1871 - 1920 (50 år) Artiklar med en ålder av 100 - 150 år. N 148 230 

 

Summa :1781 – 1920: N = 181 476. 
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En inledande övning: Att ta hem två artiklar från 1781 som fulltext. 
Syftet med den inledande övningen är att visa två exempel på medicinska artiklar från 1700-

talet. Du kan läsa dem på datorskärmen. Du kan också spara dem, dvs. hämta hem dem till din 

egen dator, och du kan skriva ut dem. Den inledande övningen innebär att du använder det 

unika ID-nummer (PMID) som tilldelas varje artikel i PubMed. Metoden kan beskrivas som 

en genväg till de valda artiklarna. De båda artiklarna valdes främst för att de handlar om 

allvarliga sjukdomar. I båda fallen rör det sig om komplikationer med hög dödlighet efter en 

normal förlossning.  Sjukdomsbilden kan vi känna igen, men tolkningen av symptomen känns 

främmande, liksom den föreslagna behandlingen. 

 

Här finner du titlarna och PMID-numren: 

 

A New Method of Treating Uterine Hæmorrhages after Delivery. 1781. PMID: 29139656, 

An Account of an Improved Method of Treating the Puerperal Fever, 1782 PMID: 29139975  

 

Att genomföra övningen                                                                                                           

Vid övningen används web-läsaren Firefox.  Följ de steg som beskrivs nedan för att få fram 

artiklarna.  

Steg 1. Kopiera PMID-numret. Tag med både PMID och sifferraden. Börja med den översta 

artikeln, den om blödning efter förlossning. 

 Steg 2. Öppna PubMed:s hemsida. Om du inte är van att söka i PubMed gör du på följande 

sätt: Du använder Web-läsaren Firefox. Googla < PubMed > Tryck på Enter och välj sedan 

PubMed Home NCBI. Detta öppnar PubMed:s hemsida. Du ser ordet PubMed.gov. med vit 

text och den långa tomma sökrutan (se bild). 

 

 

 

  

Steg 3. Klistra in PMID i PubMeds sökruta och tryck på Search. Då kommer det omedelbart 

upp en sida (se bild) med artikelns namn. Det är PubMed:s presentations-sida av en artikel.  

Till höger om titeln finns en ruta med texten PMC Full text. En liten röd ”signal” innehåller 

ordet FREE. Denna ruta är en länk som leder oss från PubMed till databasen PMC. Du kan se 

texten ”full text links” strax över länken.  
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INFO. Då man har sökt fram en artikel i PubMed finner man ofta rubriken full text links  just 

på detta ställe, till höger om artikelns titel. Då det gäller äldre artiklar finns det nästan alltid  

en länk till PMC. Då man söker fram en nutida artikel finner man vanligen en länk till 

tidskriftsförlaget, där man erbjuds att köpa artikeln som pdf, men i sällsynta fall finner man 

också en länk till PMC så att man kan få hem en gratisartikel. Strax under artikelns titel finns 

rubriken Similar articles, som PubMed automatiskt söker fram. (Där finns bl.a.  en artikel från 

2004 om hur man numera behandlar blödning efter förlossning. Testa gärna hur enkelt man 

får fram den artikeln i Medline, genom att (i Firefox) klicka på titeln, så att man kan läsa 

abstract.) 

 

Steg 4. Tryck nu på länken till PMC. Blixtsnabbt förflyttas vi till databasen PMC och ser den 

framsökta artikeln som pdf. Först visas ett pdf för varje enskild sida (se bild), men det bästa 

är, att ta fram ett pdf med alla de fyra sidorna i följd. Här finns två enkla metoder: a) tryck på 

pdf som du ser under Formats i övre högra hörnet. b) Tryck på Complete article strax över de 

fyra gula sidorna.  Nu har du fått fram ett pdf på skärmen, en gulaktig sida som ser gammal ut 

(se bild). Du befinner dig fortfarande i Firefox. Vår artikel om uterusblödning börjar inte 

förrän ett stycke ned på sidan. (I de gamla tidskrifterna är det inte så att varje artikel börjar på 

en ny sida, därför får man ofta med slutet på en artikel eller början på nästa). Strax över den 

gula sidan (då du är i Firefox) finns ett minus- och ett plus-tecken. Testa dem för att göra 

texten större eller  mindre. Du rullar eller drar för att se alla sidorna. Texten från den tiden är 

tryckt med gammaldags typografi. Bokstaven s har ibland ett ovanligt utseende, och kan 

förväxlas med bokstaven f, men annars är texten inte svårläst. 
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Bilden visar inledningen av artikeln om blödning efter förlossning. 

Steg 5. Att spara artikeln som pdf. Här beskrivs två metoder: Metod 1. Du är i Firefox och ser 

ditt pdf på skärmen. Gå till valmöjligheterna för Firefox allra högst upp på skärmen. Tryck på 

Arkiv och välj Spara sida som. På den sida som kommer upp  väljer du namn och plats i 

datorn för ditt nya pdf. (Ange namnet tydligt, skriv t.ex. UTERUSBLÖDN med versaler. 

Spara på skrivbordet.  Kolla att det nederst på sidan står Format: Adobe Acrobat dokum. Då 

du trycker på Spara kommer ditt pdf blixtsnabbt upp på skrivbordet, där du ser en minibild av 

pdf-filen med namnet tydligt. Metod 2. Det finns en annan bra metod för att spara det man ser 

på skärmen som pdf. Man går då via skriv ut-sidan i det program man arbetar med. Det kan 

synas egendomligt att, när man vill spara som pdf, skall gå till skriv ut-sidan. Förklaringen är 

att det på skriv ut-sidan finns en liten pdf-ruta i nedre vänstra hörnet. Pdf-rutan erbjuder flera 

alternativ. T.ex.  att spara som pdf, eller mer specifikt som Adobe pdf. (Då  du är i Firefox går 

du således till Arkiv och väljer Skriv ut. Använd sedan pdf-rutan för att spara ditt pdf.) 

 

Steg 6. Sök fram nästa artikel, den om puerperalfeber (barnsängsfeber). Nu blir det en 

upprepning av samma procedur: Kopiera PMID. Gå till Firefox och backa tillbaka till 

PubMeds hemsida .Klistra in PMID och tryck på Search. Som väntat ser du sidan med 

artikelns titel i tydlig svart text. Tryck på länken till PMC och ditt pdf kommer upp som 10 

separata sidor. Tryck på PDF (eller complete article). Ditt pdf är klart. Gå till Arkiv/ Spara 

sida som Skriv PUERP. Spara på skrivbordet. (Om du vill kan du skapa en mapp på 

skrivbordet  t.ex. med namnet mina pdf och lägga in dina nya pdf där.)  

 

 

 

Att hantera pdf 
 

a) Att öppna en pdf-fil som finns i din dator.  

Om du dubbelklickar på en artikel, t.ex. den om barnsängsfeber, så öppnas den snabbt, men 

nu är du inte längre i Firefox, utan i Adobe Acrobate Reader DC. Du kan här finna knappar 

för att bläddra framåt och bakåt, och för att öka eller minska textstorleken. 

 

b) Att skriva ut ett pdf från Acrobate Reader.  

Det är enklast att man vänjer sig vid att alltid skriva ut sina pdf från Acrobate Reader. Då 

följer man samma rutin och kan göra utskrifter i önskat format. Vi tänker oss således att du 

vill skriva ut artikeln om barnsängsfeber. Gå till skrivbordet och dubbelklicka på pdf:et Ditt 

pdf öppnas då i  Acrobate Reader. Upptill åt vänster i det vita fältet finns ett antal små 

symboler. Tryck på den som ser ut som en liten skrivmaskin, så öppnas en skriv-ut-sida. Du 

ser ditt pdf i miniformat inne i en ruta, där det är placerat i övre vänstra hörnet. Det anges på 

ett par ställen att detta pdf omfattar 8 sidor. I texten åt vä, kan man välja hur många sidor som 

skall skrivas ut. Tryck på aktuell sida (detta för att spara papper) och testa de olika formaten. 

Börja med det förinställda som gissningsvis är 100 %. Studera  texten åt vä. som handlar om 

sidstorlek. Tryck omväxlande på  Verklig storlek och Anpassad skala. Som väntat är den 

verkliga storleken samma sak som 100 %. Gör nu en utskrift med det formatet. Ditt pdf trycks 

uppe till vä. på A4-papperet i ganska litet format, men ändå med läsbar text. Pröva nu med 

skalan 200%. I den lilla rutan med Anpassad skala ändrar du till 200 % och trycker sedan på 

knappen på vä. sida. Då fylls hela rutan med pdf:et. Skriv ut en sida och se resultatet. 

(Eftersom jag inte har färgskrivare är bakgrunden grå. Men med färgskrivare bör resultatet bli 

som på datorskärmen. Jag har funnit att 150% är ett lagom format för utskrift.) 
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Kommentar om äldre pdf.  
Du har sökt fram en originalartikel från år 1782 (den om barnsängsfeber) och kan se den i din 

dator. Hur har detta gått till? 

 

I någon lokal i det innehållsrika biblioteket NLM (National Library of Medicine), som finns 

inom NIH (National Institutes of Health), utanför Washington D.C. förvaras de mer än 200 år 

gamla volymerna av tidskriften The London Medical Journal, Den aktuella artikeln finns i 

Oct-Dec-numret av tidskriften från 1782 på sidorna 411 - 418. Det är dessa sidor som har 

skannats. Resultatet är att vi nu kan se sidorna på samma sätt som i den gamla 

tidskriftsvolymen. (Det är emellertid inte så att alla boksidorna har gulnat, eller att 

originaltexten är tryckt på gult papper. Troligen är de så, att den skannade bilden har satts in 

mot en gulaktig bakgrund). Du kommer ofta att märka att det finns en plump eller en bock 

som kan ha gjorts för länge sedan. En del sidor kan vara missfärgade. Allt sådant fångades in 

vid skanningen och ger direkt ett intryck av att dessa pdf är autentiska.  

 

Att studera dessa gamla artiklar är intressant: Själva synintrycket är en fängslande upplevelse. 

Därtill kommer språket som upplevs som högtravande och sirligt, och det medicinska 

innehållet som givetvis upplevs som antikt. 

 

Sammanfattning av den inledande övningen 
Med hjälp av PMID har du fått fram några äldre artiklar i datorn som pdf. Genom att läsa på 

skärmen eller studera en utskrift har du blivit en smula bekant med dessa äldre texter. Du vet 

nu hur man tar hem ett pdf till den egna datorn, hur man öppnar ett pdf för läsning på skärmen 

och hur man gör en utskrift av särskilt intressanta artiklar. I nästa avsnitt kommer du att 

identifiera artiklar i PubMed, men denna gång utan hjälp av PMID. 

 

 

Att ta hem pdf från år 1781 via PubMed 
I nedanstående lista (se sid. 9) presenteras ett antal artiklar från olika år på 1700-talet, där du 

också ser månaden för publiceringen. Mitt förslag ät att du startar med att ta hem artikel nr. 2 i 

listan nedan. En artikel som handlar om kikhosta med dödlig utgång. De ser att den finns i 

decembernumret 1781. Övningen visas i en serie steg. 

 

Steg 1. Använd Firefox och öppna PubMed:s hemsida.  

 

Steg 2. Sök fram samtliga artiklar från år 1781.  

Skriv in årtalet 1781 i sökrutan, följt av en ”tag” med innebörden  att sökningen skall 

begränsas till  publikationsåret 1781.  Denna tag ser ut såhär  [dp].  Skriv således   

< 1781 [dp] >. 

INFO.  ”Taggar” av olika slag används i PubMed för att precisera en sökning. De står alltid 

inom vinkelparentes. Exempel: [au] = författare, [ta] = tidskrift, [dp] = datum (år) för 

publiceringen, [ti] = ord i artikelns titel, [la] = språk. 

 

Steg 3.  Tryck på Search.  

PubMed:s resultatsida visas med alla titlarna i blått. Överst står det att din sökning resulterade 

i 69 hits. Du ser att flertalet artiklar har den röda texten Free PMC article.  

 

Steg 4.  Begränsa sökningen  till att endast omfatta artiklar med Free full text.  
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Detta ordnas om du använder ett filter. Se i vänstra marginalen. Välj filtret Free full text, och 

bocka i rutan. (se bild)  Antalet ändrades nu till 57.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steg 5. Nu gäller det att hitta artikeln om kikhosta (Tussis convulsiva). 

OBS Då man söker efter en viss artikel är det ofta bäst att man väljer att få ett större antal 

artiklar visade på varje sida. Gå till Display options som finns i en ruta upptill, strax under 

Search. Ändra per page till 50. Rulla sidan. Ung. i mitten på söksidan finns artikeln om Tussis 

Convulsiva (Nr 25). Klicka på titeln så får du fram PubMed:s presentations-sida av en viss 

artikel. Här syns titeln tydligt i svart. Undertill finns listan med Similar Articles, bl.a. 

ytterligare en om kikhosta från 1806. Till höger ser du länken till PMC. Klicka så kommer de 

båda sidorna av artikeln  upp som pdf. Tryck på complete article upptill eller PDF uppe till 

höger. Ditt pdf är klart med de båda sidorna 408 och 409. Du minns hur man tar hem ett pdf: 

Gå till Arkiv i Firefox. Välj Spara sida som..., Skriv KIKHOSTA, Spara på skrivbordet.  

 

Steg 6  Kanske du också vill ta hem artikel nr. 16 i listan, den om  digitalis från 1785. 

 Gå tillbaka till Firefox och hemsidan i PubMed. Denna gång kan du i sökrutan skriva < 1785 

[dp] digitalis[ti] >. Då kommer du direkt till artikeln (som tycks finnas i dubbel upplaga). 

Klicka på titeln och gå vidare via länken till PMC. Spara som DIGITALIS. 

 

 

Steg 7–8 etc. Gå nu vidare på egen hand och ta hem ytterligare några artiklar. Du kan använda 

listan nedan, men du kan också välja helt fritt. Tag först fram samtliga artiklar från ett visst år. 

Begränsa till free full text. Välj, och tag hem. 
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Några medicinska artiklar från 1700-talet. 
  

1) 1781, Jan. A New Method of Treating Uterine Hæmorrhages after Delivery. 

 

2) 1781, Dec. A Case of Tussis Convulsiva Attended with Emphysema, That Terminated 

Fatally.   

 

3) 1781, Jan. Case of a Boy Poisoned by the Root of Hemlock-Dropwort. (Odört).  

 

4) 1781, Mar. Some Observations on the Gout, from an Unpublished Paper on That Subject, 

by a Celebrated Physician Lately Deceased. 

 

5) 1781, Sept. Account of a Woman Who Had the Small Pox during Pregnancy, and Who 

Communicated the Same Disease  to Her Foetus. 

  

6) 1782, Oct.-Dec. An Account of an Improved Method of Treating the Puerperal Fever. 

  

 

7) 1782,  Jul-Sept. Instances of the Medicinal Effects of Magnetism. 

  

8) 1782, Oct.-Dec. An Improved Method of Amputating a Cancerous Breast; with an Account 

of Two Cases in Which It Was Performed with Success. 

 

9) 1782, Jan-Mar. Case of a Fatal Ulceration of the Bladder, Occasioned by a Caries of the 

Os Pubis; with an Account of the Appearances on Dissection. 

 

10) 1783. Oct-Dec. An Account of Some Extraordinary Symptoms Occasioned by Worms; 

with Farther Remarks on Hydrocephalus Internus. 

 

11) 1784, Some Remarks on the Nature and Treatment of Cancers. 

1 

12) 1784 Apr-Jun. Some Remarks on Angina Pectoris.  

 

1784. April. Case of an Enlargement of the Spleen; to Which Is Added an Account of Some 

Remarkable Appearances Observed on Opening the Body of a Gentleman Whose Death Was 

Occasioned by a Perforation in His Bladder. 

  

13) Account of a Case in Which a Cherry-Stone Was Extracted from an Abscess in the 

Abdomen. 

 

14) 1784, Jul-Sept. Farther Remarks on the Spontaneous Evolution of Children, Presenting 

with the Arm at the Time of Birth. 

 

15) 1785, Case of an Extra-Uterine Foetus.   

 

16) 1785, Jan. An Account of the Great Efficacy of the Digitalis Purpurea in Dropsies. 
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Tidskriftsmetoden 
Detta är en alternativ sökmetod som kan användas om man önskar få ett stort urval artiklar att 

söka bland. Här följer en kortfattad instruktion: 

 

Du har sökt fram en artikel från år 1781, t.ex. denna om krampanfall i smband med 

förlossning  

 

Observations on the Treatment of Convulsions during Parturition.  

 

Du har konstaterat att den finns som en Free PMC article . Du har tryckt på artikelns titel i blå 

text och öppnat PubMed:s prestationssida av artikeln med titeln i tydlig svart text och med 

länken till PMC  till höger.  

 

Då du trycker på länken till PMC öppnas pdf-sidan med sidorna som mini-kopior. (Se bild av 

en pdf-sida på sid.5). Alltid då man får fram den sidan, ser man den aktuella tidskriftens namn 

i ett blått fält. Detta fält är en länk till Tidskriftssidan. Tryck på det blå fältet så öppnas 

tidskrifts-sidan med ett stort antal rutor (se bild). 

 

 
    

 Bilden visar ett exempel på en tidskrifts-sida. (Volume 1–7 har utelämnats). 
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Det finns två olika tidskrifter på sidan. The London Medical Journal åren 1781- 1790  

(11 volymer) och Medical Facts and Observations 1791- 1800 (8 volymer). Detta att två 

tidskrifter presenteras tillsammans innebär att den ena tidskriften utgör en fortsättning av den 

andra, dvs. att tidskriften har bytt namn, (vilket inte är ovanligt). 

 

Då det gäller tidskriften  Med. Facts and Obs. innehåller varje ruta en volym med samtliga 

artiklar från ett visst år. För Lond. Med. J. gäller att innehållet från ett visst år är indelat i 

olika delar (se t.ex. Vol. 11). 

 

Varje enskild ruta är en länk som öppnar en lista med samtliga artiklar som ingår i den 

aktuella volymen. Testa t.ex. den yngsta volymen, den från år 1800.(Vol.8). Dubbelklicka, så 

får du fram en lista över samtliga artiklar. (OBS. Testa detta via Firefox, och inte här i 

handledningen.) 

 

Listan visar titlarna i blå text. Därunder syns PDF.  Klickar man här kommer ett pdf direkt 

fram på skärmen och man kan spara det i datorn på vanligt sätt genom att i Firefox gå till 

Arkiv/ Spara sida som. Tidskriftsmetoden har två fördelar: 1) man får många artiklar att välja 

mellan. 2) Det är enkelt att få fram pdf. 
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Bilaga om litteratursökning.  
 

Introduktion. 
Den som är medicinhistoriskt intresserad kan på olika sätt ha glädje av att söka efter litteratur 

i PubMed och PMC. Här presenteras ett par medicinhistoriska aktiviteter, där denna bilaga är 

ett komplement till handledningen om den medicinhistorisk skattkammaren i PubMed. 

Bilagan omfattar delvis även nutid. 

 

a) Att samla och studera enskilda artiklar.  

Handledningen visar hur man kan söka fram äldre artiklar i fulltext. PubMed är den databas 

där man söker efter medicinsk litteratur, medan PMC utgör själva ”skattkammaren” med sitt 

rika innehåll av fritt tillgängliga artiklar i fulltext. (se Del 1, nedan). 

 

b) Att studera medicinhistoriska förlopp med bibliometriska metoder.  

Genom att visa hur mängden vetenskaplig litteratur ökar (eller minskar) under en viss 

tidsperiod, t.ex. för en sjukdom, för en behandling, eller för en undersökningsmetod. kan den 

medicinska utvecklingen illustreras. Se Del 2 (Sid.18). 

 

Del 1. Om innehållet i PMC.  
På följande sätt kan man få information om PMC (En del exempel har valts från mitt eget 

intresseområde: eating disorders.) 

 

 1) Gör en valfri  sökning av PubMed t.ex. 2020 [dp] som ger tusentals hits. 2) Rulla sidan så 

att du kommer allra längst ner, till ett grått fält. 3) Under Popular finns Pub Med Central. 

Klicka här så öppnas en infosida, där man får veta att PMC innehåller 6,1 millioner 

fulltextartiklar. Upptill i vänster marginal finns länkar till PMC Overview och User’s Guide. 

Här finns mycket information att läsa. 

 
Att söka efter antalet artiklar i PubMed, PMC och Medline  
År 1950 används som exempel. Antalet i PubMed får man fram med den enkla sökfrasen  

< 1950 [dp ] >. Detta ger 85 792 hits . Om man vill begränsa en sökning till att endast omfatta 

Medline är sökfrasen < 1950[dp] medline [sb] >  (”Taggen” [sb] innebär att man väljer att 

söka i ett subset inom PubMed). Denna sökning ger som väntat ett något lägre antal: 84 099 

hits. (De äldre artiklarna i PMC finns i PubMed, men inte i Medline). Om man nu vill få fram 

antalet i PMC och prövar samma sökfras som för Medline < 1950[dp] pmc [sb] > , få man 

inget resultat. Av någon anledning måste man använda pubmed pmc vid sökningen. Skriv 

således <1950[dp] pubmed pmc [sb]>. Detta ger 5 754 hits. Det är lätt att konstatera att vid 

denna tidpunkt (år 1950) är Medline redan mycket större än PMC. 

 

Allmänt kan man säga att antalet artiklar i PubMed är ungefär lika med antalet i PMC + 

antalet i Medline. Här gäller det emellertid att vara observant eftersom det kan finnas overlap. 

Ett visst antal av de  artiklar som fångas in då man söker i Medline finns också i PMC. Om 

man söker < 1950 [dp] medline [sb] pubmed pmc [sb]> får man fram de artiklar som finns 

både i Medline och i PMC. N = 4 281. Detta är de artiklar som överlappar. 

 

Summan av sökningen av Medline (84 099) och sökningen av PMC (5 754) blir 89 853, dvs. 

betydligt fler än vad vi fick vid sökningen av PubMed (85 792) . För att få korrekt värde 

måste vi utesluta det som överlappar. Genom att minska med 4 281 får vi summan 85 572, 

som är en rimlig siffra.  
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Kommentar: PubMed innehåller en del icke-medicinska artiklar, t.ex. från tidskrifterna 

Science och Nature, vilka inte kommer med i Medline. Troligen kan detta förklara att 

sökningen av PubMed ger ett något högre resultat 85 792 än den korrigerade siffran för PMC 

+ Medline 85 572.) 

 

Inom PMC kan bl. a. följande kategorier av fulltextartiklar särskiljas: 
 

1) Det äldre inskannade materialet.  

Detta material omfattar perioden från år 1871 till början av 1950-talet och beskrivs i 

handledningen. 

 

2) Författarmanuskript. 

Denna grupp omfattar c:a 12 % av det totala antalet artiklar i PMC. I denna kategori kan man  

finna artiklar från tidskrifter som normalt inte lämnar material till PMC. Flertalet av de 

välkända och ofta citerade tidskrifterna tillämpar som bekant inte open access (OA). 

Författare som har mottagit anslag ur offentliga fonder är skyldiga att publicera resultatet med 

OA. Detta gäller t.ex. forskning som är finansierad av NIH i USA, men samma princip 

tillämpas av många andra bidragsgivare. Kravet på OA tillgodoses genom att författarens 

manuskript inkluderas i PMC. (Författarens senaste till tidskriften inlämnade manus skiljer sig 

obetydligt från det som sedan publiceras i tidskriften, och kan således ses som en 

fulltextartikel). Då man öppnar ett författarmanus i PMC  ser man överst en ruta som visar att 

den text man får fram är ett författarmanuskript. Man ser också vilken organisation som har 

bidragit till forskningen. Här visas ett par exempel: 

 

a) 

 
HHS är en förkortning av namnet på det amerikanska hälsodepartementet: Department of 

Health and Human Services. Forskningsmedel administreras av NIH (National Institutes of 

Health). 

 

b) 

 
Då man söker fram Europe PMC via Google får man fram en lista över 31 bidragsgivande 

organisationer, t.ex. Alzheimer’s Society, Cancer Research UK, European Research Council , 

etc. Genom att välja en viss organisation  får man fram titlar till artiklar, varav många är fritt 

tillgängliga som fulltext. 
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Författarmanuskript har huvudsakligen tillförts PMC under den allra senaste tiden, vilket 

framgår av lista och diagram nedan. 

 

 

 Antal 
författarmanus 

1940-
TALET 

0 

1950-
TALET 

17 

1960-
TALET 

148 

1970-
TALET 

248 

1980-
TALET 

868 

1990-
TALET 

3 335 

2000–2020 749 079 

 

 
Diagrammet visar antalet författarmanuskript under perioden 2000 – 2020. 

 

 

Kommentar. Möjligheten att finna  författarmanuskript är en värdefull tillgång. Man kan på 

detta sätt finna många artiklar av hög vetenskaplig kvalitet som kan tas hem fritt som fulltext 

till den egna datorn.  

 

Ett exempel  

Jag har valt att visa hur man kan finna artiklar om anorexia nervosa från perioden 2010 - 2019 

genom att söka fram författarmanuskript. Från den studerade 10-årsperioden finns drygt 10,5 

millioner artiklar i PubMed. Bland dessa kan man söka fram 3 605 med sökordet anorexia 

nervosa [mh].  Om man använder filtret author manuscript får man 396 hits.  

< 2010:2019 [dp]  anorexia nervosa [mh]  author manuscript [filter] >. Några få av dessa 

artiklar är inte fritt tillgängliga, men med hjälp av filtret Free Full text får man fram en lista 

med 389 artiklar som är märkta med Free PMC-article.  

 

(Den som äger programmet EndNote (EN) kan nu gå vidare och skapa ett EN-arkiv som 

innehåller referenser till alla de 389 artiklarna. I en senare etapp kan man med hjälp av EN 

hämta hem pdf-filer till flertalet av artiklarna. Metod: Då resultatsidan är öppen med de 389 

går man till Save, där man väljer formatet PubMed. och laddar hem en textfil med alla 
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artiklarna. Textfilen kan importeras in i EndNote. Sedan kan man få EN  att söka fram pdf. 

(Detta görs i etapper med mindre grupper av referenser). På så sätt skapas ett pdf-arkiv i 

Endnote med aktuella anorexiartiklar i fulltext som man har fått hem utan kostnad. (Många av 

artiklarna har publicerats i tidskrifter som inte tillämpar OA.). 

 

3) Nystartade tidskrifter.  

En snabbt växande kategori artiklar i PMC är publicerade i nya och mindre kända tidskrifter, 

varav många är elektroniska och inte finns i tryckt version. Tidskrifterna i denna kategori har 

ingått avtal med PMC om att samtliga artiklar blir inkluderade i PMC. Om man klickar på 

titeln till en sådan tidskrift får man upp en sida med en ruta för varje volym av tidskriften 

sedan den först kom in i PMC, och där kan man sedan öppna varje enskild artikel som pdf.  

 

4) Äldre tidskrifter vars innehåll ända sedan starten finns i PMC. 

 Som exempel kan nämnas  Journal of Anatomy, som tillsammans med föregångaren (Journal 

of Anatomy and Physiology) har funnits i 153 år. Det finns mer än 13 000 fulltext-artiklar i 

PMC från de båda publikationerna. (se fler exempel nedan). 

 

5) OA-tidskrifter.  

Ett stort antal tidskrifter, inom alla vetenskaper,  tillämpar open access. (OA). Dessa 

tidskrifter är registrerade i DOAJ (Directory of Open Acess Journals). DOAJ registrerar “high 

quality, peer reviewed Open Access research journals”.  

 

DOAJ definierar OA på följande sätt:  “right of users to read, download, copy, distribute, 

print, search, or link to the full texts of these articles...or use them for any other lawful 

purpose”. 

 

Det finns mer än 14 400 tidskrifter i DOAJ med mer än 4, 7 millioner artiklar inom olika 

ämnesområden. Inom ämnet medicin finns 64 000 artiklar.  Bland de många OA-tidskrifterna 

kan nämnas  Plos One (Public Library of Science med 230.000 artiklar och Scientific Reports 

med 50 00 artiklar. De OA-tidskrifter som har medicinskt innehåll ingår i PMC. I PMC finns 

t.ex. mer än 11 000 artiklar  från Plos One. En annan välkänd grupp av OA-tidskrifter utges 

an BioMed Center (BMC), t.ex. BMC Medicine, BMC Biologi och ”BMC series” med OA-

tidskrifter för olika kliniska områden t.ex. BMC Genetics, BMC Immunology, 

BMC Cardiovascular Disorders, BMC Nursing, BMC Pediatrics och BMC Psychiatry. 

 

Ett förslag 

Sök i Google efter biomed central.com,  där du på hemsidan får veta att BMC nu har funnits i 

20 år. Välj Explore journal. Rulla ner tills du finner Medicine & Public Health med en lång 

lista över tidskrifter. Öppna t.ex. sidan BMC Pediatrics. På den sidan finns en ruta med olika 

Sections. Klicka t.ex. på Neonatology, så får du upp en ganska lång lista över fritt tillgängliga 

fulltext-artiklar,  bl.a. från många afrikanska länder. På liknande sätt kan du finna artiklar om 

något annat medicinskt problem. I BMC Psychiatry fann jag t.ex. en sektion med en lång lista 

artiklar om eating disorders. 
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Exempel på en OA-tidskrift.                                                                                                      

För många år sedan (1981) startade den dominerande tidskriften om ätstörningarna. Den har 

namnet International Journal of Eating Disorders. Det är inte en OA-tidskrift.  

Nyligen (2013) har en elektronisk tidskrift tillkommit som tillämpar OA. Den har det liknande 

namnet Journal of Eating Disorders. Om man söker i PubMed efter < journal of eating 

disorders [ta]> får man fram drygt 300 artiklar, samtliga med den röda texten Free PMC 

article. Har du intresse av OA? Pröva då att söka fram det allra första numret av den 

tidskriften från år 2013. (Gå längst ned på sidan Tryck på Jump to, ändra så att du hamnar på 

sista sidan. Här finns artikeln: A New Era of Open Access Publishing in Eating Disorders. 

Artikeln handlar om ätstörningarna, men diskuterar också värdet av open access. I artikeln 

diskuteras också ekonomin kring OA. Den som vill publicera i en OA-tidskrift måste betala in 

en viss summa (Article Processing Charge). för att täcka driften av tidskriften. 

 

PMC Journal List 
Ett sätt att få inblick i det rika innehållet i PMC är att studera PMC:s Journal List. Du finner 

listan på följande sätt: Börja med att öppna PubMed:s söksida. Rulla ned till botten av 

söksidan, där man kan klicka fram mängder av värdefull information. Gå till Popular och 

tryck på PubMed Central. Du får upp en sida med rikhaltig info om PMC (att ev. studera vid 

ett senare tillfälle). Omedelbart under sökrutan ser du Journal List med blå text. Tryck här så 

öppnas listan, som har namnet PMC Journals. Listan är uppdelad i fem delar efter 

tidskrifternas titel (A-B, C-H, I-M, etc. Det är A-B som är öppen, men man kan enkelt öppna 

de andra delarna.  

 

Nedan följer några kommentarer och övningar som gäller PMC Journal list: 

 

1) Ett enormt utbud av tidskrifter. 

Det finns ett mycket stort antal tidskrifter i PMC. I listan A-B kan man t.ex. räkna 29 som 

börjar med Acta, och 21 som börjar med advanced eller advances. Närmare 40 tidskrifter 

börjar med American. 

 

2) Att studera en viss tidskrift i PMC 

Som exempel har jag valt American Journal of Human Genetics, som du finner genom att 

följa bokstavsordningen i A-B listan. I den första kolumnen, till vä. om titeln finns tidskriftens 

ISSN- nummer. Klicka här så kommer det upp en innehållsrik presentations-sida. Du finner 

att tidskriften startade år 1949. Den har såldes funnits i drygt 70 år. På presentationssidan 

finns rubriken Electronic Links. Klicka på den översta länken så öppnas en sida med rutor. 

Här kan man söka fram samtliga artiklar ur tidskriftens 106 volymer (dock med undantag för 

de allra senaste, som fortfarande är under embargo). Nedan finns fler exempel på tidskrifter 

som har funnits i PMC under en lång följd av år. 

 

3) Kolumnen First (Den finner du på samma rad som ISSN-numret). 

Denna kolumn är värd ett särskilt studium. Här visas den tidpunkt, då en tidskrift kom in i 

PMC. Man finner att nästan alla kom in på 2000-talet och att majoriteten har kommit in i 

PMC under de allra senaste åren. (Jämför med kategorin ”Nystartade tidskrifter” ovan). 
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Nedan finns ytterligare exempel på vad man kan få fram med hjälp av PMC Journal List. (Här 

finns mycket mer att upptäcka.) 

 

4) Tidskrifter från ”främmande länder”. 

En metod för att visa innehållet i PMC är att söka efter tidskrifter med namn efter 

ursprungslandet (eller världsdelen). Tag t.ex. fram A-B-listan och sök fram titlar som börjar 

med African (N = 6) Välj sedan I-M -listan och sök fram tidskrifter från Indien eller Iran.  

Med liknande metod går det att identifiera tidskrifter från många länder. 

 

5) Ämnesområden inom medicinsk vetenskap. 

Använd Journal List för att få fram en provkarta på allt som finns. Många tidskrifters titel 

inleds med ordet International. Om man bläddrar genom de titlarna möter  man oväntat många 

olika ämnesområden. 

 

6) Tidskrifter  med ett stort antal volymer i PMC. 

Du har mött ett par sådana tidskrift ovan:  Journal of Human Medical Genetics med start 1949 

och Journal of Anatomy, som föregicks av Journal of Anatomy and Physiology från 1867.  

 

Ett Förslag :  

Sök J of Anatomy i sökrutan i Journal List. På rutan som kommer upp trycker du på titeln 

Journal of Anatomy. Det du då får fram är en mycket lång lista med rutor, en för varje volym. 

Listan sträcker sig från nutid till 1867. Rulla sidan ända ned, så kan du öppna rutan för den 

allra första volymen och studera titlarna. Tryck på PDF för att få upp en artikel i sin helhet på 

skärmen.  

 

Här ges exempel på ytterligare några tidskrifter i denna kategori: Annals of Surgery från 1885 

och Annals of Medicine med start i Edinburgh 1796, senast utgiven som Glaskow Medical 

Journal 1955. Detta torde vara en av de mycket få tidskrifterna med start under 1700-talet 

som har levt kvar under olika namn nästan ända fram till nutid. (Fler exempel finns 

sannolikt).  

 

Del 2. Att visa medicinhistoriska förlopp med hjälp av PubMed.  
Medicinens utveckling kan illustreras av ökning (eller minskning) av antalet artiklar per år 

(bibliometriska data). En kortfattad instruktion bifogas, som visar hur man i PubMed kan få 

fram frekvensdata från en viss tidsperiod.  

 

Kort beskrivning av tre databaser: 
PubMed innehåller de båda separata databaserna Medline och PMC.  

Medline innehåller artiklar som är publicerade från c:a 1950 och framåt. Alla artiklar i 

Medline är indexerade i MeSH-systemet, som är uppbyggt av Medical Subject Headlines, dvs 

en omfattande samling ”rubriker” som visar det medicinska innehållet (subject) i en artikel. 

Med hjälp av ett antal MeSH-termer sammanfattas innehållet i en artikel. Termerna utgör 

grunden för Medlines söksystem.  

PMC är en databas med fritt tillgängliga fulltextartiklar. Se Del 1. 

 

Metoder för att söka fram data om de äldre artiklarna. 
 

1) Att söka fram artiklar som finns i PMC 

Om man t.ex. vill veta antalet artiklar från 1700-talet  skriver man följande i PubMed:s 

sökruta:  <1700 :1799 [dp] pubmed pmc [sb]>.  
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2) Att söka fram ämnesområden. 

De äldre artiklarna finns inte i Medline. Här finns således ingen indexering efter innehållet 

(inga MeSH-termer). En begränsad sökning efter innehållet kan ändå åstadkommas genom att 

man söker på ord i artikelns titel. Artiklar om gynekologi och obstetrik från 1700-talet kan 

man t.ex. finna genom att successivt söka fram artiklar i PubMed som i titeln har ord som 

placenta, delivery, partus, foetus, menstruation, uterus, vagina, etc.).  Skriv t.ex. följande i 

PubMed:s sökruta  < 1781:1799 [dp] delivery [ti] >, en sökning som ger fem hits. (En sökning 

efter foetus ger tolv hits). 

 

Utvecklingen över tid för tre databaser.  
Under de tidiga åren är antalet artiklar ungefär lika stort i PubMed och PMC. Detta betyder att 

PubMed under de åren knappast innehåller någonting annat än de inskannade äldre artiklar 

som finns i PMC. Då Medline kommer in i bilden på 1940-talet, sker en markant förändring.  

Medline växer snabbt och blir snart det helt dominerande innehållet i PubMed . Antalet 

artiklar i PMC förblir lågt, men ökar markant under 2000-talet (Se sid.22). 

 

 

 

  
Antalet artiklar i tre databaser under perioden 1950 - 2000. 

 

 

Kommentar: Ökningen av PubMed (blå kurva), är nära relaterat till ökningen av Medline. 

(grön kurva). PMC-kurvan (längst ned, grå kurva) visar ett mycket lägre antal artiklar och en 

obetydlig ökning, frånsett de senaste åren. 
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 1781–1799 1800–

1849 

1850–1899 1900–1949 1950–1999 2000–2020 

Antal år 19 50 50 50 50 19 (c:a) 

PMC 842 17 811 63 722 203 067 883,066 4,385,289 

Antal per år 44 356 1 274 4 061 17 661 230 804 

PubMed 912 18,319 75,218 485 799 12,921,169 17,458,262  

Antal per år 48 366 1 504 9 715 258 423 14 150 926 

Medline 0 0 0 259 174 12,365,620 14 225 670  

  

Antal per år 0 0 0 5 183 247 312 748 719 473  

Andelen 

artiklar i 

PMC av det 

som finns i 

PubMed (%) 

 97,2 84,7 78,4 7,1 25,1 

 

Antal artiklar i tre databaser. Översiktstabell för perioden 1781 - 2020. (Kolumnerna visar 

först 19 år från den sista delen av 1700-talet, därefter 50 år x 2 under 1800-talet och 1900-

talet, och slutligen c:a 19 år under 2000-talet, där registrering ännu pågår). 

 

Kommentar till tabellen: Man får den bästa bilden av utvecklingen över tid genom att studera 

antalet artiklar per år i de olika databaserna.  

 

PMC. En ökning från 44 artiklar per år till drygt 17 000 per år ses fram till det senaste 

sekelskiftet. Under 2000-talet sker en markant ökning, så att antalet överstiger 400 000 

artiklar per år (se diagram och tabell, sid. 22 och 23).  

 

Medline: Ett mindre antal artiklar är registrerade i Medline redan från de senare åren under 

1940-talet. Från början av 1950-talet sker en betydande och snabb ökning fram till nutid. 

Under 2000-talet tillförs t.ex. drygt  748.000 artiklar i medeltal per år. (Under några av åren 

överstiger antalet en million). 

 

PubMed: Antalet artiklar i PubMed är ungefär lika med summan av PMC och Medline.  

 

Relationen mellan PMC och PubMed: Denna intressanta relation visas i nedersta raden. 
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Medline kommer in i bilden omkring 1950. 
Kommentar till de diagram som visas nedan. Då man har sökt fram antalet artiklar i PubMed 

från en viss tidsperiod kan man ta fram fördelningen år efter år som ett enkelt stapeldiagram. 

(Se nedan för instruktion.). Dessa diagram har använts för att illustrera texten i  detta och 

följande avsnitt. 

 

 

 

 

Bilden visar antalet artiklar i Medline under 20-årsperioden 1940 - 1959. NLM genomför en 

successiv registrering i Medline bakåt i tiden av medicinska tidskrifter. Av diagrammet kan 

man dra slutsatsen att denna registrering  är genomförd fullt ut från och med år 1951.  

(Antalet från och med det året och framåt i tiden är högre än 100 000 varje år, vilket är 

betydligt högre än under de föregående åren. (Ur den tabell man får fram via ´results by year´ 

har följande siffror hämtats: 1940: 4 981, 1945: 20 513. 1949: 62 827, 1950: 85 792,  

1951: 103 821. 1952: 108 182). 
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Ökningen av antalet artiklar i Medline under en viss tidsperiod ger en bild av 

den medicinska vetenskapens utveckling. 
 

 1) Perioden 1950 – 1999 

 

 

 

 

Diagrammet visar antalet artiklar i Medline under sista hälften av 1900-talet. Antalet ökar från 

85 792 till 493 676 , dvs nästan sex gånger, under perioden. Under ett visst år finns det, nästan 

alltid, fler artiklar i Medline från ett visst år än från året innan. Med få undantag är ökningen 

således kontinuerlig. Under vissa perioder är ökningen från år till år konstant, då blir kurvan 

lineär. Under andra perioder, däremot, är ökningen mellan två år större än den mellan de båda 

föregående åren. Under en sådan period, då ökningen ökar, får Medline-kurvan en 

uppåtgående bågform. Det blir tendens till exponentiell ökning. 

 

2. Perioden 2000 - 2020 

 

 
 

Diagrammet visar antalet artiklar i Medline under de första åren av tjugohundratalet. 

(Sökningen gjordes i början av maj 2020. Indexeringen i Medline var då inte avslutad för år 

2019, och endast påbörjad för år 2020). En ökning syns i början av perioden, men man ser en 

tydlig tendens till minskning av antalet artiklar i Medline under åren 2014 - 2018.  

 

Frågor  

Hur skall detta tolkas? Är det verkligen ett trendbrott? Kommer den ständiga ökningen av 

Medline att avbrytas? 
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Antalet artiklar i PMC under tjugohundratalet. 
 

 

 
 

Totalt finns 4 389 858 artiklar i PMC från denna period. Antalet ökar från 40 317 år 2000 till  

286 846 år 2018 (indexeringen bedöms vara avslutad för det året). Det har skett en ökning 

med faktor 7,9 under de aktuella åren. (De data som visas i diagrammet presenteras i 

tabellform på nästa sida.) 

 

Kommentar 

Den anmärkningsvärt stora ökningen av PMC under den senaste tiden kan illustrera att idén 

om open access har fått framgång, vilket måste ses som en positiv och glädjande utveckling.  

 

Ökningen under tjugohundratalet bedöms främst vara en följd av att allt fler tidskriftsförlag 

ingår avtal med NLM om att samtliga artiklar i tidskriften skall inkluderas i PMC. Många av 

dessa tidskrifter utges i mindre utvecklade länder, t.ex. i Afrika och Asien, och torde tidigare 

inte ha haft någon stor grupp av läsare. Detsamma gäller vissa tidskrifter med extremt 

specialiserat innehåll. Tack vare publiceringen i PMC har denna litteratur blivit mer känd.  

 

  



 

 

23 

 

 

Search query: 2000:2020 [dp] 
pubmed pmc[sb] 

 

Year Count 

2020 133 322 

2019 460 587 

2018 488 409 

2017 471 226 

2016 441 058 

2015 421 034 

2014 382 651 

2013 346 802 

2012 304 264 

2011 259 758 

2010 219 173 

2009 185 037 

2008 148 010 

2007 101 193 

2006 80 274 

2005 65 518 

2004 54 090 

2003 47 724 

2002 43 374 

2001 40 757 

2000 40 317 

 

 

Tabell från PubMed över antalet artiklar i PMC under tjugohundratalet. 

(Se instruktionen nedan som visar hur en tabell som denna enkelt fås fram efter en sökning av 

PubMed). 
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Hur kan man använda Results by year efter en sökning av PubMed? 
 

Som exempel har valts antalet hits vid en sökning av PubMed för perioden 1781 - 1899.  

 

Sök PubMed < 1781:1899 [dp] >. Frekvenskurvan (se diagram nedan) får man fram genom 

att klicka på rutan med två motsatta pilar. Rutan syns på resultatsidan i vänster marginal under 

texten Results by Year. Ett sådant diagram kan man vid behov kopiera och klistra in i texten. 

Man kan också göra en skärmavbild i datorn.  

 

Kommentar. De diagram som man får ram med hjälp av PubMed är förenklade. De anger t.ex. 

inte de olika årtalen eller antalet artiklar ett visst år, men diagrammen kan kompletteras av 

den tabell som också erbjuds. 

 

INFO. Då man har fått fram en frekvenskurva på datorskärmen och för pekaren från år till år 

anges antalet för varje enskilt år. Denna information får man fram på ett bättre sätt med hjälp 

av den andra rutan (med nedåtriktad pil)som finns under Results by Year. Detta resulterar i en 

tabell över antalet artiklar per år (se avsnittet om PMC ovan som illustreras både av diagram 

och tabell). 

 

 

Antalet artiklar i PubMed per år under perioden 1781 - 1899. 

 

(Det förenklade diagrammet kan kompletteras av data från en tabell som också erbjuds via 

results by year. Tabellen är inte återgiven här, men som exempel anges antalet artiklar för 

några av åren: 1797:19, 1798:19, 1799:300, 1849:434, 1899: 3 156). Man kan undra över den 

stora variationen av antalet artiklar per år som finns både under 1700-  och 1800-talet. En 

viktig förklaring är att det fanns ett litet antal medicinska tidskrifter under de tidiga åren, och 

att antalet medicinska tidskrifter varierade betydligt mellan olika perioder. 
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Vilka språk förekommer i PMC ? 
Som visades ovan är praktiskt taget alla de äldre skannade fulltextartiklarna engelskspråkiga. 

I tabellerna nedan visas antalet artiklar i PMC på engelska, franska och tyska under olika 

perioder. Hela tiden är engelskan det helt dominerande språket.  

 

Förekomsten av artiklar på franska kan delvis förklaras av att kanadensiska tidskrifter ingår. 

Några av de fåtaliga tyskspråkiga artiklarna tycks ha kommit in i PMC helt nyligen som en 

följd av Covid 19 pandemin. De olika tidskriftsförlagen har ombetts att identifiera artiklar 

som skulle kunna ha betydelse, och placera dem i PMC. Det gäller t.ex. artiklar om virus och 

vaccination. (Då man öppnar tyskspråkiga artiklar kan man överst finna notiser som denna 

´Nature Public Health Emergency Collection`, med undertexten ´Covid 19 Initiative´, eller en 

liknande text från Elsevier). 

  

Den markanta ökningen av antalet artiklar i PMC sedan år 2000 har beskrivits ovan. 

Ökningen har främst ägt rum under de  allra senaste åren, då nya vägar för att få in texter i 

PMC har tillkommit. Av tabellen framgår tydligt, att engelskan fortfarande dominerar. I de 

många nya tidskrifter, där förlagen har ingått avtal med PMC om publicering, torde nästan 

alla artiklar vara skrivna på engelska. 

 

Period 1781 - 1920 

All in PMC 157 202 

English 157 199 

French 3 

German 0 

 

Period 1930 .1939 1940–1949 1950–1959 1960–1969 1970–1979 1980 - 1989 1990–1999 

All 42 952 41979 65 132 99 845 162 890 227 337 327 204 

English 42 952 41 950 64 859 99 359 162 890 226 850 326 947 

French 0 14 147 475 878 542 874 

German 0 0 23 12 10 7 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka språk förekommer i Medline? 
Som visats ovan (sid. 23) är artiklar från slutet av 1940-talet de tidigaste som är indexerade i 

Medline. Varken för 1940-talet eller för 1950-talet är ännu indexeringen färdigställd. Arbetet 

härmed pågår. Förekomsten av artiklar i Medline på de tidigare visade språken, från 1940-

talet och framåt, visas i nedanstående tabell, dessutom visas antalet artiklar på svenska. 

 

Period 2000–2009 2010–2019 

All 768 722 3 552 658 

English 767 613 3 541 307 

French 1 698 5 506 

German 175 243 
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Period 1940–

1949 

1950–

1959 

1960–

1969 

1970–

1979 

1980 - 

1989 

1990–

1999 

2000 - 

2009 

2010– 

2019 

All 259 133 1 042 451 1 594 480 2 394 723 3 182 761 4 151 195 6 028 946 8 341 402 

English 166 904 483 380 823 125 1 587 425 2 418 561 3 560 820 5 426 741 7 869 018 

French 721 78 383 143  437 126 920 111 512 9 878 89 704 64 528 

German 980 83 893 173 437 194 373 139 786 102 518 80,479 64 477 

Swedish 14 3 520 10 395 11 040 7 565 10 443 7 225 3 920 

 
Kommentar: Antalet artiklar i Medline ökar 8 ggr från 1950-talet till 2010-talet. Det är 

anmärkningsvärt att antalet engelskspråkiga artiklar under samma period ökar dubbelt så 

mycket.( 16,3 ggr). Under samma period har en minskning ägt rum av både fransk- och 

tyskspråkiga artiklar. Franska och tyska forskare har rimligen producerat en ökande mängd 

vetenskap under den studerade perioden, och detta bör ha skett med ungefär samma 

ökningstakt som gäller för allt i Medline, dvs en ökning med faktor 8. Om de hade fortsatt att 

publicera på sina hemspråk hade antalet blivit 627 000, resp. 571 000, medan de faktiska 

siffrorna är 64 528 rep. 64 477. Förklaringen måste vara att franska och tyska forskare allt 

oftare började publicera sina resultat på engelska. Parallellt härmed torde antalet medicinska 

tidskrifter på hemspråken ha minskat . Som följd av språkskiftet till engelska efter andra 

världskriget minskade givetvis marknaden för både tyska och franska tidskrifter. Detta gällde 

artiklar från forskare från Sverige och många andra länder. Sådana faktorer måste ha påverkat 

antalet tidskrifter på dessa språk, vilket i sin tur ökade skiftet till engelska språket. 
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Nedanstående tabell  visar det totala antalet artiklar som finns i Medline på olika språk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    *) För en del artiklar från 1940- och 1950-talet är språket ännu inte fastställt. 

 

Kommentar till tabellen. Efter att ha sökt fram allt i Medline används Additional filters för att 

få fram antalet artiklar för de språk som har valts ut. Engelska språket dominerar i  Medline, 

och omfattar närmare 83 % av språken, därnäst kommer tyska och franska med 3,0 resp. 2,6 

%. Titeln för de artiklar som har publicerats på något ”främmande” språk är som regel 

översatt till engelska. Titeln står då inom vinkelparentes.  

 

Det kanske kan vara av intresse för någon läsare att se hur vetenskapliga artiklar ser ut som är 

publicerade på för oss ovanliga språk. Här lämnas PMID till artiklar på kinesiska (PMID: 

32654455), ) japanska (PMID: 32475941 ), och turkiska. (PMID: 25849055). Här är 

ytterligare en artikel på isländska (PMID: 31482863)  Sökmetod: För att få fram artiklar på 

isländska sök PubMed:s hemsida < 2015:2020 [dp] icelandic [la] > Välj artikeln om 

ljumskbråck. Klicka på titel och få upp presentationssidan. Under rubriken Full Text Links 

finns en länk till något som tycks heta Läkarbladet. Tryck på länken, så öppnas artikeln. Utan 

Språk Antal artiklar Procent av alla   

Allt i Medline 27 013 478    

Afrikaans 2 398    

Chinese 308 975    

Czech 88 191    

Danish 54 795    

Dutch 65 326    

English 22 357 750 82,8    

 Finnish 17 069    

French 709 109 2,6   

German 840 940 3,0   

Greek 3 288    

Hebrew 17 649    

Hungarian 42 905    

Icelandic 1 133    

Italian 297 868    

Japanese  424 892    

Norvegian 37 940    

Polish 172 386    

Russian 692 920    

Spanish 337 811    

Swedish 54 166    

Turkish 10 609    

Undetermined 322 012  *)    

Multple 

languages 
1 566    

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32654455
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framgång har jag försökt få fram artiklar på hebreiska eller finska, eftersom man där inte 

finner någon röd text med Free article, men det finns många fler språk att testa! 

 

En kommentar om representativitet.  
Ingen medicinsk databas innehåller all medicinsk vetenskap. Det finns också besvärliga 

gränsdragningar: Vad är vetenskap och vad är inte vetenskap, vad är medicinsk vetenskap, 

och vad är icke medicinsk vetenskap. Olika databaser kan ha en något olika profil som följd 

av att olika kategorier inkluderas. 

 

Medicinsk vetenskaplig litteratur innehåller en stor mängd olika kunskapsområden, har 

publicerats på en mängd olika språk och har producerats i många olika länder, och under en 

lång serie av tidsperioder. Det är önskvärt att en medicinsk databas  är representativ. Detta 

innebär att innehållet i databasen täcker alla dessa delar av den medicinska litteraturen på ett 

likvärdigt och ” rättvist” sätt. Nedan kommenteras  representativiteten  i de båda databaser 

som är aktuella i denna studie: PMC och Medline. 

 

PMC 

PMC är en databas med open access. Detta medför att endast sådana artiklar som finns i det 

som kallas Public Domain kan fritt tillföras databasen. Det kan gälla artiklar som är så gamla 

att all copyright har upphört. I USA inträffar detta då en artikel trycktes år 1923 eller tidigare, 

men i övriga delar av världen tycks motsvarande årtal vara 1877. Det finns några andra 

grupper av artiklar som också ingår i public domain: En grupp gäller tidskrifter som bedöms 

vara ´föräldralösa´ (orphan), vilket innebär att det för den aktuella tidskriften inte längre finns 

någon som innehar copyright. Man har således inte kunnat identifiera någon förläggare.  

Andra grupper är de Author Manuscripts som inlämnas till PMC av författare som har fått 

forskningsanslag ur offentliga medel, och ”Emergency collections”, t.ex. artiklar av möjlig 

betydelse vid in pandemi. 

 

En helt annan grupp av artiklar i PMC är publicerade i tidskrifter, där förlaget har ingått avtal 

med PMC att tidskiftens artiklar skall tillföras PMC. (se mer om dessa olika grupper i PMC 

på sid. 15 och forts.) 

 

Som en följd av dessa begränsningar vad gäller urvalet av fulltextartiklar är PMC inte 

representativt för den totala medicinska litteraturen vare sig då det gäller ämnesområden, 

tidsperioder, eller språk.  

 

För att visa snedfördelningen då det gäller artiklarnas språk i PMC kan följande exempel 

användas: Då man har sökt fram en serie artiklar i PMC (eller PubMed) kan man få fram 

fördelningen på olika språk genom att använda filter. Exempel: Sök fram alla artiklar i PMC 

från 1781 till och med 1920. < 1781:1920 [dp] pubmed pmc [sb] >  N = 157 202. Gå nu nedåt 

på PubMed:s resultatsida till rutan Additional filters. Välj English, French och German och 

tryck på Show. Då kommer dessa sorteringsmöjligheter fram i vä. marginal. Tryck på English 

så blir N = 157 199, ett nästan identiskt antal. Praktiskt taget alla artiklar i PMC under denna 

period är således engelskspråkiga. Genom att använda Clear all, och sedan ett annat språk, får 

man fram tre artiklar på franska, och ingen på tyska. Samma tendens fortsätter under senare 

tidsperioder. PMC domineras nästan helt av artiklar på engelska. Medline ger däremot en 

annan bild vad gäller artiklarnas språk. Se sid 27 och forts. för mer information om språken i 

PMC och Medline.  
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Medline 

En viktig fråga är om Medline erbjuder ett representativt urval ur den totala medicinska 

litteraturen. Här torde det finnas en del studier, där man har kunnat konstatera svagheter och 

brister. Rimligen är sådana brister mer vanligt för de tidigaste åren. Här bör man ha i åtanke 

att NLM och Medline har sitt ursprung i ett amerikanskt militärmedicinskt bibliotek. (Se 

artikel härom i Läkartidningen 2013 <PMID 24294664>). Detta ursprung påverkade 

självfallet vilka ämnesområden och språkområden som täcktes in av de tidskrifter som tidigt 

insamlades till biblioteket. Det militära biblioteket övergick till NLM  år 1956, men 

ambitionen hade långt tidigare varit att skapa en bred medicinsk databas, som även omfattar 

de medicinska grundvetenskaperna. Endast tidskrifter med hög vetenskaplig kvalitet har 

accepterats i Medline. Antalet artiklar i Medline är imponerande. Databasen innehåller nu 

drygt 27 millioner referenser till medicinska artiklar.  

 

Min bedömning är, att det rika innehållet i Medline kan ses som ett representativt urval av den 

totala medicinska litteraturen, men detta gäller givetvis endast för de år, från c:a 1951 och 

framåt i tiden, som hittills har blivit indexerade fullt ut (sid 20). Min bedömning innebär t.ex. 

att Medlines ökning under en lång följd av år ger en rättvisande bild av den totala medicinska 

vetenskapens tillväxt (sid. 21). 
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Några avslutande tankar och förslag. 
Medicinhistoriska sällskapet skulle gemensamt kunna skapa ett pdf-arkiv med äldre 

fulltextartiklar. Arkivet kan omhändertas av en intresserad person. På lämpligt sätt kan ett 

sådant arkiv göras tillgängligt för sällskapets medlemmar. Arkivet kommer att växa efterhand 

genom bidrag från olika personer. Om ett sådant arkiv förverkligas, kan det komma att se ut 

på följande sätt: Arkivet består av ett antal EndNote-filer, som innehåller fulltext-artiklar i 

form av pdf. Det skapas ett huvudarkiv som innehåller samtliga pdf i samlingen. Därtill finns 

ett antal  mindre arkiv med olika innehåll. (I ett system som detta kan en viss artikel 

förekomma på flera olika ställen i arkivet).  

 

Efterhand uppstår grupper av separata pdf-arkiv, kanske i likhet med följande skiss: 

a) Tidsperioder: ”Allt från 1700-talet”, ”!800-talets första halvsekel”, ”1800-talets andra 

halvsekel”, ”Tidigt 1900-tal”, etc.   

b) Ämnesområden: Kirurgi, Infektionssjukdomar, Invärtes medicin, Läkemedel, Gynekologi 

och Obstetrik, Psykiatri,  Pediatrik, etc. 

e) Artiklar om och från olika länder.  

f) Kända personer 

g) Artiklar på olika språk. 

 

Om allt innehåll i ett sådant arkiv har hämtats från källor med open access, behöver Sällskapet 

inte ha bekymmer för upphovsrätten till det ingående materialet. 

 

Om ett pdf-arkiv förverkligas inom SMHS, kan en enskild medlem fritt ta hem valda artiklar 

och på så sätt bygga upp egna samlingar av äldre artiklar i fulltext inom sina intresseområden.  

 

Den som vill ta del av  ett sådant projekt måste ha programmet EndNote i sin dator. (En 

artikel med titeln ”EndNote som hjälpmedelvid litteratursökning” har påbörjats, men är ännu 

ej färdig för publicering. I den kommande artikeln visas hur man med hjälp av EndNote kan 

ta hem större serier av artiklar i fulltext via PubMed, och samla dem i praktiska pdf-arkiv.) 

 

Jag vill varmt tacka Sällskapets redaktör, min kollega och vän Per Nettelbladt, för god hjälp 

under slutfasen av arbetet. Tack också till Sällskapets övriga redaktörer: Birgitta Castor vill 

jag tacka för stöd och uppmuntran och för formuleringen om handledningen, att den är 

”vägen och inte målet”. Målet för SMHS och dess nättidskrift är att sprida kunskap om och 

väcka intresse för medicinens historia. Det skulle glädja mig mycket om min handledning kan 

vara en väg för att uppnå detta mål. Redaktör Bengt Uvelius vill jag tacka för värdefulla 

samtal om språket i medicinska artiklar och för den intressanta skriften om det språkskifte 

som ägde rum strax efter det andra världskrigets slut, då svenska forskare snabbt övergick 

från tyska till engelska (PMID 30132066).  

 

 

 

Min e-post-adress är sten.theander@icloud.com . Jag emotser med intresse ev. kommentarer 

eller frågor. 
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