UpToDate är ett evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandlingsriktlinjer,
prevention och prognos och används av vårdpersonal över hela världen.

Ett kliniskt kunskapsstöd skiljer sig från databaser med exempelvis e-tidskrifter och e-böcker då det är ett konsultationsverktyg i det
dagliga arbetet. Informationen i UpToDate presenteras som sammanfattande artiklar över kliniska tillstånd och innehåller även
läkemedelsinformation och läkemedelsinteraktioner, kalkylatorer och bildmaterial. Allt material är baserat på internationell forskning
och evidens och är sammanställt och skrivet av verksamma läkare över hela världen.
UpToDate är tillgängligt för dig som är anställd av Region Jämtland Härjedalen eller studerar på Läkarprogrammet vid Umeå universitet
med studieort Östersund.
När du är uppkopplad mot regionens slutna nätverk kan du ta del av allt material i UpToDate via en länk på Medicinska bibliotekets
hemsida men om du registrerar ett konto i UpToDate kan du logga in och ta del av allt material oavsett vilket nätverk du använder.
I den här manualen kommer jag visa hur du kommer åt UpToDate via bibliotekets hemsida, hur du skapar ett konto, några funktioner i
webbversionen av UpToDate samt dess app.
Du kan kontakta biblioteket vid frågor och hjälp med att komma igång, maila medicinskabiblioteket@regionjh.se
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UpToDate på Medicinska bibliotekets hemsida https://medbib.regionjh.se
Länk till UpToDate finns på startsidan under rubrik Gå direkt till: och i den vänstra menyn under rubrik Kliniska kunskapsstöd.
Om jag sitter uppkopplad mot regionens slutna nätverk kommer jag åt allt material i UpToDate genom att använda någon av länkarna.

Länk till UpToDate

Jag vill skapa ett konto i UpToDate för att kunna komma åt materialet när jag sitter utanför regionens slutna nätverk men också för att kunna spara
information.
För att skapa ett konto måste jag vara uppkopplad mot regionens slutna nätverk. Jag sitter vid en dator och klickar på länken UpToDate på bibliotekets
hemsidas startsida. Jag skickas till UpToDates startsida och klickar på Register i sidans övre högra hörn.

Ett registreringsformulär öppnas. Jag fyller i efterfrågade uppgifter och klickar på Submit Registration. En ruta öppnas där jag klickar på Accept.
Jag får också ett mail som bekräftar min registrering. För att hålla kontot aktivt måste jag efter 90 dagar logga in i kontot via en dator ansluten till regionens
slutna nätverk för att visa att jag fortfarande arbetar i regionen och har rätt till Medicinska bibliotekets prenumeration på UpToDate.

Östersund

Med mitt nyskapade konto kan jag nu logga in i UpToDate oavsett vilket nätverk jag sitter på (jobbet, hemma, café, stadsbiblioteket osv.).
Jag kan antingen använda länken på Medicinska bibliotekets hemsida eller bara skriva www.uptodate.com i adressfältet i en webbläsare för att komma till
UpToDates startsida.
Jag klickar på Log in och fyller i användarnamn och lösenord, sedan på Log in.

Jag är inne i mitt konto. Under mitt användarnamn finns en meny med olika funktioner som sökhistorik, mest besökta sidor och bokmärken.
Som exempel, under rubriken History kan jag se min sökhistorik.

Startsida UpToDate
Flödesscheman för att bl.a utvärdera
och bedöma insatser för patienter

Kalkylatorer för läkemedel, formulär mm.

Mitt konto

Hur olika läkemedel kan reagera med varandra

Meny med länkar på ämne mm.
Sökruta

Direktlänkar till material om COVID-19

Gå direkt till din sökhistorik, mest besökta och bokmärken

Funktion: Sökruta
Jag testar sökrutan på UpToDates startsida. Jag skriver Child with hip pain i sökrutan och klickar på förstoringsglaset.

Träfflistan visar mig förslag på inlägg som passar in på min sökning. Standardvisningen är att se alla inlägg men det går att filtrera på Adult, Pediatric,
Patient (patientinformation) eller Graphics. Jag väljer att klicka på den första träffen i resultatlistan.

Filter

Just den här artikeln handlar inte om en specifik sjukdom eller behandlingsmetod men är ett exempel på hur UpToDate kan fungera som ett
kunskapsstöd/konsultationsverktyg för vårdpersonal i arbetet med att nå fram till orsaken till höftsmärtan. Scrollar jag ner i vänstermenyn hittar jag till
exempel ett långt avsnitt med vanliga orsaker till höftsmärta hos barn. (Mer om artiklars upplägg på sid. 15)

Funktion: Contents
I sökrutan kan jag sköta mina sökningar men under Contents finns en nedfallande meny med länkar till specialiteter listade efter ämne.
Jag klickar på Topics by Specialty.

Topics by Specialty är indelad i 25 ämneskategorier, jag väljer att undersöka Pediatrics.
När jag klickar på Pediatrics öppnas en sida med underkategorier där jag väljer att klicka på Neonatology.

Jag skickas nu till en sida med tillstånd, diagnoser mm. relevant för Neonatology. Man kan se indelningen i UpToDate som ett träd vars grenar blir smalare
och smalare ju längre från stammen de växer; informationen blir mer och mer specifik. Det som syns på bilden är en bråkdel av vad som listas under
Neonatology, i sin tur indelad i kategorier som Dermatologic disorders, Endocrine disorders, Hematologic disorders mm.
Jag scrollar ner i listan och klickar på Assessment of the newborn infant under rubrik Neonatal assessment.

Scrolla ner i listan.

Informationen på sidan presenteras som en sammanfattande artikel med tydliga rubriker och direktlänkar till de olika sektionerna under rubriken
Assessment of the newborn infant. Högst upp finns Summary and Recommendations.

Sökruta för att söka efter ord/begrepp i artikeln

Förstora eller förminska texten.

All text i menyn är länkar till avsnitt.

Författare, redaktörer, expertgranskad, uppdateringar.

Scrolla ner för mer information.

Scrollar jag ner i vänstermenyns lista hittar jag även bildmaterial och tabeller under rubrik GRAPHICS.

Jag vill spara informationen så jag går upp till artikelns rubrik och klickar på symbolen som ser ut som en liten etikett.
Jag vill också skriva ut artikeln och gör det genom att klicka på symbolen för skrivare.
Jag kan också skicka artikeln med e-post genom att klicka på de tre prickarna mitt emellan symbolen för skriv ut och symbolen för att ändra storleken på
text.

Klicka för att spara.

Skriv ut.

Jag klickar på mitt användarnamn i det övre högra hörnet på sidan och klickar i den nedfallande menyn på Bookmarks. Här kan jag på ett enkelt sätt hitta
igen artikeln jag tidigare sparat. Jag kan också se min sökhistorik om jag klickar på History samt vilka sidor jag besökt flest gånger under Most Viewed.

I den nedfallande menyn under Contents klickar jag nu på What’s new. Jag kommer till en sida där UpToDates redaktörer valt att uppmärksamma
uppdateringar inom ett antal områden. Jag klickar på Pediatrics.

Under Neonatology i den vänstra menyn hittar jag en uppdatering från maj 2021 med rubrik Neonatal outcome of maternal COVID-19 som jag klickar på.

När jag klickat på länken skickas jag till textstycket som summerar den senaste uppdateringen samt länkar till originalsidorna på ämnet om jag vill läsa mer.
Jag klickar på Pregnancy and newborn outcome för att läsa texten i sin helhet.
Vill jag läsa fler stycken scrollar jag antingen upp eller ner i listan eller använder länkarna i vänstermenyn.

Jag scrollar upp till artikelns rubrik där jag hittar Summary and Recommendations och visas även vilka uppdateringar (What’s new) som tillkommit, listade
efter månad, samt introduktion till ämnet mm. Jag hade även kunnat söka på COVID-19 och pregnancy i startsidans sökfält, i stället för att gå via Contents.
Via Contents: What’s new kan jag dock få en snabb överblick över vad som senast uppdaterats inom mitt område (här Pediatrics) i UpToDate.

Funktion: Calculators
Jag klickar på Calculators i det blå länkfältet överst på startsidan och kommer till en sida med länkar till hjälpmedel för att exempelvis konvertera
temperatur från Farenheit till Celsius och vikt från kilogram till pound eller stone inom olika specialiteter mm. I exemplet nedan visas hur jag kan kalkylera
på vikt samt ett frågeformulär att använda när jag behandlar en patient med sömnbesvär.

Calculators: Exempel

Funktion: Drug Interactions
Jag klickar på Drug Interactions i det blå länkfältet överst på startsidan och kommer till Lexicomp där jag kan söka på läkemedel och se hur ett visst
läkemedel/verksam substans kan interagera med ett annat samt rekommendationer i användning. I exemplet söker jag på Bupropion. Jag skriver namnet i
sökrutan och klickar på knappen med texten Analyze. Jag får träff på BuPROPion som läggs till i en lista under sökrutan. När jag klickar på BuPROPion får jag
upp en sida med information om fastställda effekter samt rekommendationer.

Funktion: UpToDate Pathways
Jag klickar på UpToDate Pathways i det blå länkfältet överst på startsidan och kommer till en del av databasen som innehåller flödesscheman som kan
hjälpa vårdpersonal att diagnostisera och överväga behandlingsinsats för patienter.
Exempel kommer på nästa sida, jag klickar på länken COVID-19: Initial telephone triage of adult outpatients

COVID-19: Initial telephone triage of adult outpatients
”This UpToDate Pathway describes general criteria to determine the most appropriate clinical setting for patient evaluation. However, the criteria that follow
are not fixed and will vary by institution, by region, and even over time with changing resource availability.”
Jag använder nu flödesschemat som ett stöd i triage av en patient. Scrolla ner i rutan för Scope för att komma till en knapp med text Start Pathway.

Här är jag

COVID-19: Initial telephone triage of adult outpatients
När jag klickat på Start Pathway skickas jag vidare till stegvisa sektioner som skickar mig vidare i flödesschemat med rekommendationer i fortsatt arbete.
Patienten i exemplet har exponerats för COVID-19 så jag klickar i cirkeln intill texten Exposure to COVID-19.

Här är jag

COVID-19: Initial telephone triage of adult outpatients
När jag klickat på Exposure to COVID-19 skickas jag till nästa rekommendation i flödesschemat. Sedan klickar jag på knappen Review Assessment & Plan.

Här är jag

COVID-19: Initial telephone triage of adult outpatients
Review Assessment & Plan ger mig generella rekommendationer som kan stötta mig i mitt arbete men jag måste ta reda på vilka riktlinjer som gäller
nationellt och på min arbetsplats. ”… continue working with restrictions” kan exempelvis innebära att ta hand om administration via hemarbete, om detta är
möjligt.

På tal om riktlinjer…
Informationen i UpToDate baseras på den senaste internationella forskningen och evidensen. Hur är det med riktlinjer? Kan jag hitta svenska
riktlinjer i UpToDate? Hänvisning till nationella riktlinjer, däribland svenska, kan finnas i artikelreferenser men det är ingen regel och kan vara svårt att söka
på. Det finns ingen samlad förteckning över varje lands riktlinjer, rekommendationen i UpToDate är att ta reda på riktlinjer via andra kanaler som statliga
myndigheter (exempelvis Socialstyrelsens nationella riktlinjer), nationella förbund eller den egna arbetsgivaren eftersom det kan finnas både nationella och
lokala

Jag testar att söka på society guidelines Coronavirus infection och får följande träff.
Rubrik Society guidelines links: COVID-19 - General guidelines for management känns som den mest relevanta träffen så jag klickar på den.

Society guidelines links: COVID-19 - General guidelines for management har länkar listade i den vänstra menyn för internationella riktlinjer samt riktlinjer
från olika delar av världen. Sverige ingår inte i listan över länder med riktlinjer utan jag går i stället in på Folkhälsomyndighetens webbsida. Här hittar jag
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilka i sin tur hänvisar till lokala riktlinjer.

UpToDate som app.
UpToDate har en app som laddas ner via Google Play (Android) eller App Store (iPhone).
Du kan använda appen på mobila enheter som smartphones och surfplattor.
Jag har en Android smartphone i exemplet. Jag öppnar Google Play, skriver UpToDate i sökrutan, klickar på Installera, laddar ner appen och klickar på
Öppna. Sedan måste jag godkänna att appen får tillgång till viss information på min enhet för att kunna gå vidare.

Nu kan jag logga in i UpToDate med kontot jag skapade när jag var uppkopplad mot regionens slutna nätverk. Jag fyller i mina uppgifter och klickar på
Log in. På nästa sida måste jag godkänna UpToDates användarvillkor, jag klickar på Accept. Jag kommer nu in i mitt konto i UpToDate.

Appen innehåller samma material som i webbversionen men med tillägget röststyrning. Jag klickar på den blå knappen med en mikrofon på, godkänner att
appen får använda enhetens mikrofon och säger, exempelvis, en diagnos högt så kommer appen ta fram tillgängligt material till mig.

Sök här
Länkar

Röststyrning

Jag provar att använda röststyrningen. Jag klickar på mikrofonknappen och säger ”Bipolar disorder”.
Appen visar mig en lista på träffar som matchar min fras. Om jag vill gå in på en specifik artikel måste jag dock klicka på titeln.

”Bipolar disorder”

