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Databasen ClinicalKey innehåller e-tidskrifter och e-böcker med klinisk inriktning.
Det finns också bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider,
patientinformation och evidenssammanfattningar.
ClinicalKey har även en app som går att ladda ner i App Store eller Google Play.
För att använda appen måste du först skapa ett personligt konto i ClinicalKey och aktivera
Remote Access. Kontot kan användas både på dator och i appen.
I den här manualen kommer jag först beskriva hur du skapar ett konto i ClinicalKey och sen
hur du laddar ner och kommer igång med appen.

Så här skapar du ett konto i ClinicalKey:
1.
Använd en dator ansluten till Region Jämtland Härjedalens slutna nätverk. Det finns
datorer att låna på Medicinska biblioteket. Öppna en webbläsare och gå till Medicinska
bibliotekets webbsida via följande adress https://medbib.regionjh.se
Under rubrik Gå direkt till: finns en länk till ClinicalKey, klicka på den.

Den här manualen är licensierad under Creative Commons

2.

På ClinicalKeys startsida finns en knapp längst upp till höger på sidan som heter Register.
Klicka på den.

3.
När du klickar på Register öppnas ett formulär.
Fyll i uppgifterna som efterfrågas. Du använder din regionmail, dittnamn@regionjh.se,
i fältet Email adress. Du väljer själv ett lösenord.
Klicka i rutan I have read and understood the Registered User Agreement and agree to be
bound by all of its terms.

4.
Du får nu upp en sida som bekräftar att ditt konto är skapat. Du kommer även få ett mail
med bekräftelse till din regionmail. Du behöver inte göra något med mailet, det är bara
information.
Klicka på den blå knappen Continue >

5.
Du är nu inloggad på ditt konto i ClinicalKey! Längst upp till höger på sidan ser du ditt
namn som bekräftar att du är inloggad. I ditt konto kan du spara artiklar mm.
För att kunna använda kontot utanför regionens slutna nätverk på dator eller kunna logga
in i appen (appen oavsett vilket nät du använder), måste du aktivera Remote Access så att
databasen förstår att du är en godkänd användare från Region Jämtland Härjedalen.
Klicka på de tre horisontella strecken i sidans övre högra hörn.

5. forts.

En grå panel öppnas. Klicka på Remote Access.

6.
Du får upp ett meddelande som bekräftar att du aktiverat Remote Access.
Du kommer få ett mail med en länk som du ska klicka på för att bekräfta.
Länken i mailet är aktiv i 60 minuter, sedan slutar den fungera. Du måste då klicka på
Remote Access i den grå panelen på nytt för att få ett nytt mail med en ny länk.

7.
Öppna din regionmail och klicka på länken i mailet från ClinicalKey:

Nu är du redo att börja använda ditt ClinicalKey-konto oavsett vilket när du sitter på!

Kom igång med ClinicalKeys app:

1.
Ladda ner appen från Google Play eller
App Store. Skriv ClinicalKey i sökfältet och
välj appen som ser ut så här.
Klicka på Installera.

2.
Öppna appen.
Om du möts av denna bild,
klicka på Global

3.
Om du möts av denna bild, klicka
på ClinicalKey eller ClinicalKey
for Nursing, beroende på vilken
version som passar dina behov.
Du kan ändra vilken version du
vill använda, vi återkommer till
det senare i manualen.

4.
Efter att du klickat på ClinicalKey eller
ClinicalKey for Nursing slussas du till
inloggningssidan. Fyll i dina kontouppgifter som du registrerade på
ClinicalKeys hemsida - Username och
Password. Username är din regionmail.
Klicka på Login.
Om du har ett konto sedan tidigare
men inte kommer ihåg lösenordet, klicka på
Forgot Password? Du kommer att få upp en
sida där du ombeds att fylla i din regionmail.
Klicka på Submit.
Du får ett mail med instruktioner om hur du
skapar ett nytt lösenord.
Om du inte får ett mail, prova att upprepa stegen
eller kontakta Medicinska biblioteket.
Denna manual gäller bara ClinicalKeys egna konto.
För information om OpenAthens login, se sida 13

5.

Nu kan du börja använda ClinicalKey!
Klicka på de tre horisontella strecken i
det övre vänstra hörnet på sidan för att
se ditt konto och dina inställningar.

6.
Du kommer att fortsätta vara inloggad på
ditt konto så länge du inte aktivt loggar ut.
Du kan stänga ner appen men så länge du
inte trycker på Log out kommer du fortsätta vara inloggad.
Om du ändå skulle bli utloggad kan det
bero på att appen får en programuppdatering (ofta en säkerhetsuppdatering). Då
måste du logga in igen. Om du har glömt
ditt lösenord, se steg 4 i den här manualen.
Du kan spara material från ClinicalKey i ditt
konto, Saved Content, så att du lätt kommer åt det när du behöver.
I Change Role kan du byta version mellan
ClinicalKey och ClinicalKey for Nursing .
I Settings kan du ändra ditt lösenord.

7.

Vi gör en sökning!
Skriv in det ämne / område du är
intresserad av i sökfältet och tryck på
förstoringsglaset. Jag söker på Vitiligo.
ClinicalKey kommer automatiskt att
söka i alla medier—artiklar, databaser,
guidelines etc.

8.
ClinicalKey kommer att föreslå ett antal
ingångar eller aspekter av en sökning.
Jag måste inte välja en aspekt, men väljer här
att gå vidare med Vitiligo Diagnostics genom
att klicka på texten.

Vitiligo

9.

Mitt träffresultat hämtas ur allt material i ClinicalKey.
I listan ses exempel på sammanfattningar, kliniska översikter (klicka på View Full Topic för
översikt), kapitel i böcker, artiklar ur vetenskapliga tidskrifter i ClinicalKeys databas samt
från Medline.
Klinisk översikt med
klassifikation, diagnos,
behandling, bilder mm.

Kapitel i bok, klicka
på titel för att
komma till kapitlet
Scrolla ner i listan i appen
för att se fler träffar.

Filtrera din träfflista ex. bara artiklar från de senaste 3 månaderna.
ClinicalKey är automatiskt inställd på att söka brett och att sortera på Relevans.
Klicka på det svarta fältet pilen ovan pekar på för att komma till filtren.
Du kan använda flera filter samtidigt.

10.

Jag har i träfflistan från bild 9 hittat en artikel jag vill läsa och klickar på titeln för att
komma till texten. Den går att läsa direkt via nätet eller ladda ner som PDF till din
smartphone / surfplatta.
För att ladda ner artikeln, klicka på de tre prickarna i sidans övre högra hörn.
Klicka på Download PDF.
Du kan även spara artikeln till ditt ClinicalKey-konto, se bild 6 i manualen.

11.

Tillgången till artiklar styrs av vilka tidskrifter
Medicinska biblioteket prenumererar på.
Om prenumeration saknas kan man
beställa artiklar via ett formulär.
Klicka på check full text @ medicinska bibliotek

12.
Klicka på den blå knappen under
Beställ artikeln.

13.

Det mailprogram du använder i din smartphone / surfplatta kommer automatiskt öppna
ett mail med viss information redan ifylld - information om artikeln.
Fyll i fälten
Namn
Klinik/avd
E-postadress (din regionmail eller privata mail - om vi behöver kontakta dig)
Mailet skickas till Medicinska biblioteket och vi beställer artikeln till dig. På grund av
upphovsrätt och avtal får vi inte skicka artiklar via mail (ex. PDF) utan måste skriva ut dem.
Vi meddelar dig när artikeln kommit och du kan antingen hämta den i biblioteket eller få
den skickad till dig med internpost. Skriv gärna i Eventuell kommentar: om du vill hämta
eller få internpost.

Mailadress ifylld automatiskt.

14.

Vad är OpenAthens? Pratade vi inte om ClinicalKey..?
OpenAthens är ett fjärrinloggningsprogram som ger dig tillgång till Medicinska bibliotekets e-resurser utanför regionens slutna nät. Ett OpenAthens-konto fungerar som en
”grindvakt” och kontrollerar att du är en godkänd användare, det vill säga regionanställd,
student under Region Jämtland Härjedalens utbildningsansvar eller anställd av en privat
vårdgivare som har ett avtal med regionen.
För att registrera ett OpenAthens-konto måste du sitta vid en dator kopplad mot
regionens slutna nätverk och du gör det via Medicinska bibliotekets hemsida:
OpenAthens - Skapa Konto

Okej, kan jag logga in i appen med mitt OpenAthens-konto i stället för att använda ett
ClinicalKey-konto?
Ja och nej... det är här förlagen bakom databaserna styr vissa funktioner.
Du måste ändå skapa ett ClinicalKey-konto för att kunna aktivera Remote Access. När du
väl gjort det kan du logga in med OpenAthens direkt i appen.
På Medicinska bibliotekets hemsida finns mer information om OpenAthens och hur du
använder programmet.
Vid frågor, funderingar och hjälp med att komma igång, maila medicinskabiblioteket@regionjh.se

