AccessMedicine är en samlingsdatabas som innehåller medicinska e-böcker (exempelvis Harrison’s Principles of Internal Medicine),
multimedia som animationer och filmer, bilder, ”cases” (övningsfall), läkemedelsinformation, patientinformation och studiehjälpmedel. Cases (övningsfall) riktar sig både till studenter och till vårdpersonal som vidareutbildar sig eller vill uppdatera sina egna kunskaper. AccessMedicine finns både till dator och som app till surfplatta och smartphone. För att använda appen måste du först registrera
ett konto i AccessMedicine.
I den här manualen kommer jag att visa ett urval funktioner (att inkludera allt skulle göra manualen väldigt lång, så min förhoppning
är att skapa en överblick som du sedan ska känna dig nyfiken på och trygg i att navigera själv) och hur du skapar och använder ett eget
konto. Först går jag igenom AccessMedicine på dator och sedan som app.

Du kan kontakta biblioteket vid frågor och hjälp med att komma igång, maila medicinskabiblioteket@regionjh.se
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AccessMedicine på dator: i exemplet är jag inloggad i Region Jämtland Härjedalens slutna nätverk.
Öppna en webbläsare och gå till Medicinska bibliotekets hemsida via följande adress https://medbib.regionjh.se
Under rubriken Gå direkt till: finns en länk till AccessMedicine, jag klickar på den.
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Jag har nu tillgång till AccessMedicines material men eftersom jag också vill kunna använda appen ska jag registrera ett användarkonto.
Även om jag inte använder appen är det praktiskt att ha ett konto eftersom jag kan spara material för att enkelt komma åt det vid senare tillfällen.
Jag klickar på Sign in i det övre högra hörnet på sidan.
Ett fönster öppnas med valen att logga in eller att skapa ett konto - jag klickar på Create a Free MyAccess Profile.
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Jag får upp en ny ruta där jag fyller i fälten som är markerade med en röd stjärna. Jag väljer mitt användarnamn och mitt lösenord och klickar i rutan intill
I have read and agreed to the McGraw-Hill Education privacy policy and terms of use. Sedan klickar jag på Create Profile. En ny ruta öppnas. Mitt konto är
skapat!
Jag klickar på Go to My Dashboard.

Scrolla ner för att komma
till Create Profile!
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På My Dashboard har jag möjlighet att spara material. I My Folders kan jag skapa samlingar med bokkapitel, filmer, bilder mm.
Genom att jag satt på en dator inloggad på regionens slutna nät när jag skapade mitt konto kan jag nu också logga in från vilken dator som helst, oavsett
nätverk! Databasen känner igen mig som en godkänd användare av Medicinska bibliotekets prenumerationer.
Remote Access fungerar i 90 dagar, sedan måste jag logga in i mitt konto igen på en regionansluten dator för att visa att jag fortfarande tillhör regionens
organisation.
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Nu är det dags att utforska AccessMedicine!
På databasens förstasida finns en sökruta samt ett antal länkar, jag ska titta mer på: Books, Drugs, Multimedia, Cases och Patient Ed.
Jag börjar med Books och klickar på Library i den nedfallande menyn. Här får jag upp en lista på ämnen och tips på böcker. Jag väljer att scrolla ner i listan till
område Psychiatry och klickar på Current Diagnosis & Treatment, Psychiatry.
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På Current Diagnosis & Treatment, Psychiatry startsida finns länkar till bokens olika delar.
Jag klickar på Section II: Psychiatry Disorders in Adults och får en lista på kapitel och väljer vidare att klicka på Chapter 17: Mood Disorders.
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Väl inne i Chapter 17: Mood Disorders finns ett antal funktioner, exempel i manualen:
Sections vilket är en typ av meny där jag kan gå direkt till olika delar i kapitlet.
Download Chapter PDF där jag kan ladda ner kapitlet till min dator.
Search Book där jag kan söka på termer i kapitlet eller i hela boken - I sökrutan skriver jag in Cyclothymic disorder och klickar på förstoringsglaset.

Ladda ner kapitel som PDF
Klicka på länkarna i
menyn för att gå till
kapitlets olika delar.

Klicka på Search Book
för att öppna sökrutan

Klicka för att få texten uppläst.
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Sökningen skickar mig till de delar i boken som innehåller Cyclothymic Disorder som term men den tolkar också min sökning som två ord, så jag kommer få
träffar på ”Cyclothymic Disorder”, ”Cyclothymic” och ”Disorder”.
Träffarna är tabeller och jag klickar på den översta för att se tabellen (bild beskuren).
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Jag tycker att tabellen är intressant och vill spara den till min Dashboard. Jag klickar då på stjärnan till höger om tabellens titel (Favorite Table).
En ruta öppnas där jag får välja vilken folder jag vill spara tabellen i. Jag vill skapa en egen för det här ämnet så jag klickar på Create a new folder… En ny
ruta öppnas och jag döper min nya folder till Mood Disorders och klickar på Create New Folder. Min nya folder är skapad!
I bekräftelserutan som öppnas ges jag valet att gå direkt till foldern MEN här ska jag välja Close Window. Tabellen jag vill spara kommer nämligen inte
automatisk att läggas till i en nyskapad folder utan jag måste klicka på stjärnan (Favorite Table) igen och där välja Mood Disorders som nu finns med i listan
över foldrar.

1.

2.
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Klicka på Mood Disorders för att spara tabellen i den foldern.

Jag vill titta på mina sparade dokument så jag går till min Dashboard genom att klicka på mitt användarnamn i det övre högra hörnet av sidan. Jag klickar på
Mood Disorders under rubriken My Folders så kommer jag till min sparade tabell.
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Jag går tillbaka till startsidan och klickar på länken Drugs.
Här kommer jag till en sida med läkemedelsinformation. Jag skriver Lamotrigine i sökrutan och klickar på förstoringsglaset, får en träff och klickar på
LamoTRigine för att ta del av informationen. I menyn till vänster finns, bland annat, även alternativet Patient Handouts, för en mer patientanpassad
information om läkemedlet. Om jag vill veta vad som finns skrivet om Lamotrigine i AccessMedicine som helhet använder jag det generella sökfältet under
länkarna Books, Quick, Reference, Drugs, Multimedia mm….

Här kan jag söka på Lamotrigine i hela AccessMedicine
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På startsidan klickar jag på länken Multimedia och väljer i den nedfallande menyn Harrison’s Pathophysiology Animations. Jag kommer då till en sida med
ett antal animerade filmer/bildspel. Jag väljer att klicka på Aortic Stenosis Pathophysiology and Compensation för att titta och lyssna på en kort film om
tillståndet.

Det går även att spara filmer i mina foldrar!
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Exempel Multimedia, forts. innehåll.

15

Länken Cases innehåller övningsmaterial för den som studerar eller vill uppdatera de egna kunskaperna inom olika medicinska områden.
Jag klickar på Case Files och väljer att titta närmare på övningen Biochemistry. I övningen hittar jag ett antal case-fall, jag klickar på Myocardial Infarction.
Övningens syfte är bland annat att jag ska få bekanta mig med Glykolys.

Du kan spara cases i dina foldrar!
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Exempel Cases forts. innehåll.
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Patient Ed är kort för Patient Education Handouts och innehåller patientinformation som kan laddas ner som PDF och skrivas ut. Informationen finns
översatt till ett antal olika språk (i dagsläget tyvärr ej svenska). Informationen är indelad Adult Advisor, Medicines Advisor och Pediatric Advisor.
Jag klickar på C i Adult Advisor och hittar en handout om Cyclothymic Disorder i listan. I Medicines Advisor hittar jag också patientinformation om Lamotrigin.

Jag kan skriva ut informationen, ladda ner
den som PDF, skicka den till patienten med
mail och även skriva till egna meddelanden.
Jag kan också spara sidan i mina foldrar.
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AccessMedicine som app.
För att kunna använda appen måste jag ha registrerat ett användarkonto när jag suttit vid en dator ansluten till Region Jämtland Härjedalens slutna nätverk.
Se sid. 4-6 i manualen. AccessMedicines app är inte lika omfattande som till dator när det kommer till material, tanken med appen är att den ska vara ett
snabbt verktyg, ”on the go”.
Information från förlaget McGraw-Hill:

The AccessMedicine app delivers indispensable support and invaluable point of care solutions for clinical practice through these mobile features:
Quick Medical Dx & Rx is a collection of concise evidence-based outlines of conditions and disorders most often encountered in medical practice – perfect
for high-yield review or for quick reference in the clinical setting.
Fitzpatrick’s Color Atlas of Clinical Dermatology facilitates dermatologic diagnosis by providing color images of skin lesions, plus a summary outline of skin
disorders and diseases.
Differential Diagnosis Tool provides more than 1,000 diagnoses through Diagnosaurus®, a McGraw-Hill Medical tool that efficiently allows you to browse by
symptom, disease, or organ system at the point of care.
Diagnostic Tests, from the Pocket Guide to Diagnostic Tests, is a quick reference guide to the selection and interpretation of commonly used diagnostic
tests, including laboratory procedures in the clinical setting.

Jag har en Android smartphone så jag börjar med att gå till Google Play
(App Store om du har iPhone eller iPad) och skriver AccessMedicine i
sökfältet.
Jag klickar på Installera för att ladda ner appen och sedan på Öppna.
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Jag klickar på Sign in på välkomstsidan och fyller på nästa sida i mitt användarnamn och lösenord. Jag klickar på Sign in under mitt användarnamn och
lösenord. Eventuellt får jag upp en sida som informerar mig om att appen laddar ner de senaste uppdateringarna, jag behöver inte göra något utan appen
startar när uppdateringen är klar.

Sofie_Bibliotekarien

**************

20

Så här ser appens startsida ut. AccessMedicines app skiljer sig som sagt från databasen som är tillgänglig via dator.
Viktigt att veta är att jag använder samma kontoinloggning på dator och i appen MEN det jag sparat när jag suttit vid en dator syns inte i appen och vise
versa. Appen har heller inte funktionen My Folders utan bara Favorites som alternativ för att spara material. Appen har mer karaktären av ett kunskapsstöd,
ett snabbt verktyg, ”on the go” i den kliniska vardagen. På kommande sidor går jag igenom de olika funktionerna.

Här gör jag alla mina sökningar.
Klicka på förstoringsglaset för att komma till sökrutan.

Allt jag sparar hamnar på Favorites.
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Jag klickar på förstoringsglaset för att få upp appens sökruta.
Träffresultat visas på två sätt: INDEX och FULLTEXT. Jag testar att söka på Cyclothymic Disorder men får ingen träff i INDEX, däremot i FULLTEXT.
Skillnaden är att Cyclothymic Disorder inte finns som ett eget avsnitt någonstans i appens innehåll, utan bara som en del av här Bipolar disorder or mania i
Diagnosaurus eller Mania i Quick Medical Diagnosis & Treatment. Söker jag däremot direkt på Bipolar Disorder får jag träffar i både INDEX och FULLTEXT
eftersom den finns listad som en ”egen” sektion samt finns omnämnd fler gånger än Cyclothymic Disorder.
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Jag vill spara avsnittet om Cyclothymic Disorder or gör det genom att klicka på stjärnan i det nedre fältet på skärmen. Då sparas dokumentet i Favorites.
I appen finns inga mappar men det går att ”tagga” eller ge etiketter till dokument så att jag kan söka fram dem bland det jag sparat i Favorites.
För att använda och skapa en etiketter, klicka på symbolen som ser ut som en etikett intill stjärnan. Jag får då upp ett fönster där jag kan döpa min etikett,
jag väljer att kalla den Mood Disorders så jag skriver in det och klickar på Add. Mood Disorders finns nu i min lista och jag väljer etikett genom att klicka i den
lilla rutan till höger på skärmen så att det blir en vit bock på grön botten. Sedan klickar jag på Done.
För att komma tillbaka till startsidan klickar jag på det lilla huset längst ner till vänster på skärmen.

Till startsidan
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På startsidan klickar jag på Favorites och kommer då till en lista med mina sparade dokument. Under titeln Bipolar disorder or mania finns min nyss skapade
etikett: #Mood Disorders.
Nu har jag bara ett dokument sparat, men om jag hade 30 stycken olika och snabbt vill hitta just detta, kan jag söka på rubrik, ämne eller etikett i fältet
Search Favorites. I stället för att skriva etikettens namn kan jag också klicka på Filter By: så får jag upp en lista på olika filtreringsalternativ.
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Jag gör en ny sökning, den här gången är jag nyfiken på vad som finns för material om Vitiligo. I INDEX får jag träff på att Vitiligo finns med i Fitzpatrick’s
Clinical Dermatology Atlas, jag klickar på den översta träffen för att komma till avsnittet. Jag sparar dokumentet till Favorites genom att klicka på stjärnan
och jag ger den en ny etikett. Jag vet på förhand vilken bok texten finns i men om jag inte vet eller vill komma till bokens startsida klickar jag på de fyra
horisontella strecken på samma rad där etikett och stjärna finns. Genom att klicka på de fyra horisontella strecken med en pil på kan jag navigera i
avsnittets olika delar. Klickar jag på de två mötande pilarna kan jag se korsreferenser i diagnosverktyget Diagnosaurus.
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Jag vill veta mer om Fitzpatrick’s Clinical Dermatology Atlas så jag klickar på titeln på menysidan och läser Introduction:
(Fitzpatrick’s Clinical Dermatology Atlas finns även till dator.)

The Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology is proposed as a “field
guide” to the recognition of skin disorders and their management.
The skin is a treasury of important lesions that can usually be recognized clinically. Gross
morphology in the form of skin lesions remains the hard core of dermatologic diagnosis.
Therefore, this text is accompanied by more than 900 color photographs illustrating skin
diseases, skin manifestation of internal diseases, infections, tumors, and incidental skin
findings in otherwise well individuals. We have endeavored to include information relevant to gender dermatology and a large number of images showing skin disease in different ethnic populations. This Atlas covers the entire field of clinical dermatology but does
not include very rare syndromes or conditions. With respect to these, the reader is referred to another McGraw-Hill Publcation :
Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine, 8th edition, 2012, edited by Lowell A.
Goldsmith, Stephen I. Katz, Barbara A. Gilchrest, Amy S. Paller, David J. Leffell, and Klaus
Wolff.
This text is intended for all physicians and other health care providers, including medical
students, dermatology residents, internists, oncologists, and infectious disease specialists dealing with diseases with skin manifestations. For nondermatologists, it is advisable to start with “Approach to Dermatologic Diagnosis” and “Outline of Dermatologic
Diagnosis” to familiarize themselves with the principles of dermatologic nomenclature
and lines of thought.
The Atlas is organized into four parts, subdivided into 35 sections, and there are three
short appendices. Each section has a color label that is reflected by the bar on the top of
each page. This is to help the reader find his or her bearings rapidly when leafing through
the book. Each disease is labeled with the respective ICD10 codes.
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Jag fortsätter söker på Vitiligo i Fitzpatrick’s Clinical Dermatology Atlas. Jag klickar på rubrik Topics och skriver Vitiligo i sökfältet (sökfältet har texten Jump
to när jag först öppnar sidan). Jag får upp min sökterm i listan, klickar på den och kommer till dokumentet jag tidigare sparade - Jag ska nu undersöka det
närmare. Se nästa sida.
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Jag klickar på symbolen för Sections och klickar på rubrik Clinical Manifestation för att se bilder och beskrivningar. Jag klickar även på symbolen för Cross
Links för att se korsreferenser i Diagnosaurus. Mer om Diagnosaurus på nästa sida.
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Jag går tillbaka till startsidan och klickar på Diagnosaurus. För att få mer information klickar jag på Instructions:

Diagnosaurus provides differential diagnoses (DDx) of symptoms,
signs, and diseases. By using the various indexes, you can choose to view
entries by organ system, or select to view the list of symptoms only, the list of diseases only, or all of the entries. For example, if you wish to review the causes of a
patient's chief complaint, simply select the symptom or sign from the alphabetical
listing. If you have made a diagnosis and wonder what other disorders to consider,
select your diagnosis from the list to see its DDx.
In medicine, the terms "differential diagnosis" and "etiology" often overlap. They
are sometimes distinct and sometimes synonymous. In Diagnosaurus, "DDx" is generally used when either term can apply. However, many entries have both an etiology list and a DDx. In these cases, the etiologies are the possible causes of the condition, while the DDx is the list of alternative diagnoses. For consistency, etiology is
always listed before DDx. A few entries also have a list of "associated conditions" or
"types."

Note that every entry is linked to related entries by way of the "See Related DDx"
feature. For example, while viewing the DDx of psoriasis, you may wish to see the
related DDx of scaly lesions. This feature also helps label a patient's presenting
syndrome and thus leads you to the best differential diagnosis. In the example
above, if the rash reminds you of psoriasis, you might start with the psoriasis entry
and then link to the differential diagnosis of scaly lesions.
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Det går att söka i Diagnosaurus på allt innehåll via All entries eller indelat på Organ system, Symptoms och Diseases. Jag klickar på All entries och skriver in
Vitiligo i sökfältet . Jag testar även att söka på Bipolar disorder. Avsnittet Bipolar disorder or mania har jag sparat i Favorites sedan tidigare, det ser jag på
den gula stjärnan längst ner på skärmen.
(Diagnosaurus finns även till dator och ja, verktygets logga är en dinosaurie i läkarrock.)
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Nästa funktion är Guide to Diagnostic Tests. Jag klickar på rubriken och om jag scrollar ner i listan finns en länk som heter
About Guide to Diagnostic Testing 2017. Jag klickar på den för att få mer information. (Guide to Diagnostic Tests finns även till dator.)

The Guide to Diagnostic Tests, Seventh edition, is intended to
serve as a reference manual for medical, nursing, and other health
professional students, house officers, and practicing physicians,
physician assistants, and nurses. It is a quick reference guide to the
selection and interpretation of commonly used diagnostic tests, including laboratory procedures in the clinical setting, common laboratory tests (chemistry,
hematology, coagulation, immunology, microbiology, drug monitoring, pharmacogenetic, and molecular and genetic testing), diagnostic imaging tests
(plain radiography, CT, MRI, and ultrasonography), electrocardiography,
echocardiography, and the use of tests in differential diagnosis, helpful diagnostic algorithms, and nomograms and reference material.
This book enables readers to understand frequently used diagnostic tests and
diagnostic approaches to common disease states.
Medical students will find the concise summary of diagnostic laboratory, microbiologic, and imaging studies, and of electrocardiography and echocardiography in this convenient reference book of great help during clinical ward
rotations. Busy house officers, physicians' assistants, nurse practitioners, and
physicians (internal medicine and family medicine, etc.) will find the clear organization and current literature references useful in devising proper patient
management. Nurses and other health practitioners will find the format and
scope of the Guide to Diagnostic Tests valuable for understanding the use of
laboratory tests in patient management.
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Sök här!
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Den sista funktionen jag ska titta på är Quick Medical Diagnosis & Treatment. Jag klickar på About Quick Medical Diagnosis & Treatment 2021 för att få mer
information. (Quick Medical Diagnosis & Treatment finns även till dator.)
Quick Medical Diagnosis & Treatment (QMDT) provides practical, expert information on diagnosis and management when you just have a few minutes. It is a
single-source reference designed for quick and easy access to the information you
need in the clinical setting.
Content is derived from Current Medical Diagnosis & Treatment (CMDT), the leading medicine textbook for hospital and outpatient settings...
Structured alphabetically, each topic consists of just the right amount of information to give you the key diagnostic and treatment features of more than 930 disorders. The bulleted format promotes rapid comprehension so that you can immediately apply what you learn from this quick consult.
Each disease entry includes:
Key Features: Essentials of diagnosis and general considerations
Clinical Findings: Symptoms and signs and differential diagnosis
Diagnosis: Laboratory tests, imaging studies and diagnostic procedures with most also including:
Treatment: Medications, surgery, and therapeutic procedures
Outcomes: Complications, prognosis, when to refer, and when to admit
Evidence: Up to date clinical guidelines, targeted references, and web sites for clinicians
and patients

Integrated into QMDT are pertinent tables and figures that display specific diagnostic and treatment options to help you find the best solutions to immediate
clinical problems. Using selected tables, you can quickly pinpoint individual drugs
and dosages.
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Om jag klickar på Topics kommer jag till en lista med ämnen/områden. Jag skriver in Bipolar i sökfältet (Jump To) och får förslag i listan så jag klickar på
länken Bipolar Disorder. Mer på nästa sida.
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Jag vill spara sidan till Favorites så jag trycker på stjärnan längst ner i listen på skärmen. Jag klickar också på symbolen för etikett och klickar i alternativet
Mood Disorders. I Sections hittar jag snabblänkar till olika avsnitt. Under Cross Links hittar jag hänvisningar till Diagnosaurus så väl som till Guide to
Diagnostic Tests.
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I Figures och Tables kan jag gå direkt till illustrationer, bilder och tabeller inom flera av områdena i Topics:
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